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 1 טינט גינע בא טייל ליטע ערע יע ערע ריי עי ארעל עי רידיירעקט ערע טבע שי רע עי יט עיר

 ענטעבע טעג נייע יע טיי רייע ערע עיר רעטרעררידריער

 יעריגע קיירא טארט ראט טעמי אייר טיר ר טא ראיאט א

 עיקרי במינ קאנג ינערע עגיט רע טיע ראייעלט רבירערעע לע דר ערע רע ערד עדיט טיט יע עמ : =

 בטבע יענע קיג קט טרעיד רעדער בע בי יאר יט בבא רע טעג טל בי טיט בעד טיט גיד דיע ערטער רעד יט יב ראטע עקיבא אלא טל רייע יידיש

 עו אזי עא עמ טעג עטעיע  עעי ערי טיר ר עי ערי ירד עדיט ריערלערירי יט יידעיייטייעיידטיררישע עיד

 ייבי פיגעטריייעטייי ערע יע רארי יע י ירא טעראר ר ארבארלרעיעיעעיברעירעאררירעירערערעיל רערעררטארקרירערירא א

 יי לקבל לייק יקריב ירא מרא לקראת אר יא

 = ראיאט

 יג בייט יאיערעיגיייי טעיייליירעטעדירערערירירייעעעירקידי ידריעבי

 עניני ירא עי שערי טיי עי כי ערטער יענער עיר יריד הוי יט לי יאיר

 עני לייטנער עיר ידי יע טיילער עיר ר עב עי יריד יאר ררעטיע ליע עלולאירא אעדרטקעררעיעע ערעא

 טיי יג עיר עלעקטריע רערלעך

 טיטאניק געגענטער ערי יעבור טיר עיר ערע טיט יטעעראיד י טאייעיעי

 ןופ טריטקַאדער ןוא טלמַאזעג ןלַאירעטַאמ

 .גייווצרעּבליז ןמלז
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 ניגעריע עני ללייטייעעטעיעא געט לי לע ריטייע רע ברעעגעעטענאייעעיערעיטעיערטנעטר

: 

 ניגעריע לאיאל רע ער יע עבר רגע רע יע בע עי גערער בעי עיר עלע ניירע טררער בי רעי ער עטא יירע עעיררעב  עיירעררערירירי ערע עעעעגירר ררעיארע עיערערבעע עיירריעטעטעטעעטיברטיעגרקערטעיעריע נטע יענע ייטב עיר יע עטיק טעביי דע עא לע בעריש עט שיר טרעיד בעבר ענטעבע ביר דער בעבר ערעב עלטערע רער בעט בנע טעטש יע עב טעטיק ערע יעדע ר דעט ענערגיע יע טערקיי ערי יאיר טרעיד אי ראט טיט, ,...-:ְְ'-.-ְ":-.:.:-- .-יס- = 62
 ייטב כנעני נעט טעטיג עטר עב טעביי לעבט דע עיקר טענעסי עיקרי עטר יי טיט ערי טעראר טרער גרעיט עיר לעעעבבלרע געטעעעעטרעעט ניטל טיט טעג



 רָאטקַאדעד -- גייווצרעבליז ןמלז

 ןופ רָאטקַאדערטימ -- לטסעמ בקעי
 דנעב יירד עטשרע יד

 ; טעטימָאקיסנַאלרַאֿפ

 רעציזרָאפ -- אדנוקעפ םולש
 רעריפַאק -- ךילַאק בקעי

 רַאטערקעס -- הנשוש ווָאר

 קישזָאב סקַאמ

 ינדרי יכדרמ

 רוקרעמ ףלָאװ

 ןילדרעווס ןעטמיינ .רד

 ךיירנערהע םייח

 דאוויּפ לעזאר

 רעדנעלדירפ סקַאמ

 ןעהָאק םלרַאשט

 גרעבנעוָאר לארשי

 טייצטכער רָאמיס

 ץרַאװש םירָאמ
 ןײטשדלַאנ םיאול

 ןֹופ טנכייצעג טאלב-רעש

 יק סד ָארנ-רענווָא ק ? אֹומ ש

 ּש

 רעגניזלוש רעדירב יד ײב טסורדעג



 א 1 ,.בעג)
 ר
 81( רעבָאטקָא 4 + טשענ -- 87 טסוג יו

 וי קסונ ןב ְו א ר
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 עילימַאפ ןיקסוג
 ,גרעבזניג ַאדירפ ןוא רָאדיזיא ,ןיקסוג יסָאג

 ארעס ןוא בייא ,ןיקסוג אננַא ,ןיקסונ ןאטיינ
 לארשי ,ןַאסלעזיימ עניירב ןוא ןרהא ,ןיזיירד
 .ןרָאק לחר ןוא

 ,ר .א 206 .רב רעקסורבַאב ןיקסוג ןבואר
 ןַאמרע'ע44:51:114::.2:42,4:25545555555:545,.,,.,.,40 ףָאק דוד

 ראטע רטע2222112151511:,1,...70וד3ד גרעבצניג רָאדיזיא

 רךערושדע 2:252525551555:5:55166155::522,,,,110 שריוה ירעה

 עקירעמַא ןיא ןָאינוי ןרָאיטקַא עשידיי
 טבעדידע22:2522555255511111:::65.5511 טייצטכער רָאמיס

 מצעד ידע ריפ- סיי, ןעהָאק סלרַאשט
 ,עזע רימ- עס .....1.11111 רעדנעלדירפ סקַאמ
 ראטע רקע'ס ,.,..41:1:21::1:::44::4::25::111 רַאוויּפ לעזאר

 | ןָאשײאיסָאסַא "סטרעוורַאפ;
 טנעדידע 225211115111::::::212..19 גרעברעווליס .מ .רד
 וי א א א ןידלעז .א .רד
 רעטלַאוװרַאֿפ .5555:55444:414:4111....192 דלעה ףלָאדַא

 רָאטק אר ער ,.,.51151111151:::::2::,:.1 1 ןאמלעגַאֿפ .ל .רד

 גניר-רעטייברַא
 ןטצעדידער .,.,ׂ,,1 ןַאמרעקוז .ט בָאקיישזד

 רַאטערקעס .211511515::::::2:::::::,..1192ו5151 ןינַאכ םוחנ

 .טעס .1געג ףל7י22555111::::::::1,,,,.0192 רעניבלג ןימינב

 גניר-רעטײברַא םייב .ּפעד ירעטעמעס
 רעציזרָא2:2:252252555515::2::2,,.,9ו15111 יקסניבור סירעה

 רָאטְקע יד ,,.22:222:242251555115111:,111:2 ןיירףער ַאננַא

 טעטימָאק רעטײברַא רעשידיי
 טנעדיצע 25:155551515111.1::22::.1..19 ניי דלעה ףלָאדַא
 רַאטערקעס .22224255555555:::::.119י55513נז קי טַאּפ בקעי

 .קעס .זקע גניטסע-......... יקסנישטַאבַאט ןימינב

 ָאגַאקיש ןיא טעטימָאק רעטײברַא רעשידיי
 עי א יא לעגיס בקעי

 ןטפאשקרעוועג עשידיי עטקינייארַאפ

 ןאטרע'4:55555:11,:4::,.,.1,.,.,,,410 יקסווַָאדלָאג םירָאמ

 ןַאמרע סיר ,..,.111151::444:5:::1:1 ַאריּפַאש פיליפ

 רַאטערסעס .לקע...,:::::55:51111 טרעּפלָאװ םַאיליוו

 דנַאברַאפ רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי -
 טבע דיזע ר5:2515:5151::11.,,,8ויזויד ילד לדוב ןוארב .ל ריאמ
 טנעדיזערפ ססייר11141111::44:4:4::::,,,,,,,1 קעשטנָאב .ש

 רַאטערקעס ,4:45555555555151:::::::::,,11 . לאניס םיאול

 תורדתסה לארשי
 יע יא רעבסָאלש הףסוי
 רָאטקעריד 1.1 ..קילמייקיזילי ליפ ןיימטש המלש .רד
 ךָאטקעריד .שטָאסַא...:.:::25 יקסרַאלָאטס לארשי

 דראָאב טניַאשזד קוָאלק רעסעלעשזדנַא סָאל
 .י .וװ .ג .ל .א

 רעטטזדע11155:::::::::,,,1911וויויווווז רָאזנעטס רָאדיזיא

 ןָאינוי קיטסַאלּפ דנע םיערפ
 111 לַאקָאל

 רעשזדעב ע7ב,2252211511:::1.2י5יייו ןייטשנייפ םלרַאשט

 ןַאינוי סרעשָא דנע סרעטסוָאּפליב
 טועדיזע 22:2:2555155,....,,19יוויי ידו רעדיינש רָאדיזיא

 רעדע 100 ,2:22:15151150::::2יזיי לייד יקסדָארכ ּפיליפ

 .י ,װ ,ג .ל ,א טנעמטרַאּפעד טסיאטרָאנ
 רָאטְקעריד ,,1251115::::::11וויזיזיז זיי דלַאגניג דיוויעד

 ןָאינוי סרעקריָאוװ ריעװטרַאּפס דנע טריוקס
 28 לַאקָאל

 רעטזדעב עב ,1:11:22:15151::,1י51יזיי ידיד ןַאמלעּפַא ילפעש

 ןַאינוי סרעקריָאװ סדטוגטינ
 188 לַאקָאל

 רעשזדע3 943 ,...,:25:15215555535::2יידייי יי ןָאסלענ סיאול

 ןָאינוי סרעקריָאװ ןסעטַאקילעד
 | 80 לַאקָאל

 טי עט א א רעקעד ףלזָאשזד

 רערוושזערופ .ט'ע222:51154:::::00.1:11יידי ייד די טקעּפס .לא |

 י ,וװ .ג .ל .א ןָאיני רעקיעמסערד
 22 לַאקָאל

 רע", א יי ואלסערב לארשי

 ַאגאקיש ןיא סנָאינוי עשידיי ןופ עיצַארעדעפ
 טגעדידע 252:255:555555355:,.,,,168ידזןדקז ידיד ליל ללא ןַיוו םעס = -



 ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל , ןיא טריסערעטניא ןזיא סָאװ ,רערעדעי עכלעוו ,ענַארפ עטשרע י
 ,דנַאב ַא ךָאג ןייז טעוו יצ ,זיא ,טלעטש

 רעד ןיא קיגנעהּפָא זיא ,ןייז טעװ סע יצ .דנַאב א ךָאנ ןייז ףרַאד סע :זיא רעפטנע רעד
 ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןוא טרָאװ ןשידיי ןופ רעבָאהביל יד ןופ גנואיצַאב 29

 ןופ טיײקלַאמרָאנמוא רעד ףיוא ןזיוועגנָא דנַאב ןטירד םוצ המדקח רעד ןיא ןיוש ןבָאה רימ

 ןָאקיסקעל םעיינ, ןופ םַאנסיוא ןטימ) זַא ,ןדיי ייב רעכיברעטרעוו ןוא סעידעּפָאלקיצנע ,ןענָאקיסקעל
 -נייק טינ ייז ןבעלרעד רָאנ טינ ,(רעטלענ-םימוליש יד ךרוד ןבעגעגסױרַא טרעוו סָאװ ,"רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 וליפא ןרעוו ייז רָאנ ,טלעוו רעסיורג רעד ןיא גהנמכ ,סעבאגסיוא עטרעסעבעגסיוא ,ערערעמ ךָאנ ןוא ,עטייווצ ןייק לָאמ

 ,טקידנערַאפ טינ ענַאלפיוא רעטשרע רעד ןיא

 -ענ ךיראמ (עּפָארייא ןברוח ןכָאנ ןיוש סױרַא זיא סָאװ) דנַאב ןטירד ןיא סעיפַארגָאיב יד רעבירעד ןבָאה רימ
 ,ךעלריטאנ ,טָאה סָאד .,סעיפַארנָאנָאמ ערעסערג ןיא טלדנַאװרַאפ סעיּפַארנָאיב ערעקיטכיוו יד ,ייז ןופ עכנַאמ ןוא ,ןעוו
 א רַאפ טייקכעלגעמ ןוא ץַאלּפ םעד ןעמונעגוצ ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ,ןוא ,תואצוה יד טדעסערגרַאפ ,טייז ןייא ןופ

 -לופ ןוא עטרעטיירבעגפיוא ןופ םעטסיס ןבלעז םעד .ןסיורד ןיא ןביילב טזומעג ןבָאה סָאוװ ,סעיפַארגָאיב ייר עצנַאג

 זַא ,זיא טַאטלוזער רעד .דנאב ,ןטרעפ ,ןקיטציא םעד ןיא ךיוא טדנעוװעגנָא רימ ןבָאה ןטעברַא עשיפַארגָאיב ענעמוק

 -םיוא רעקידרעטעּפש ַא ןיא ןעמוקניירַא טפראדענ ןפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא ןטלָאװ סָאו ,םיאולמ יד ןופ טדערעגּפָא

 ,ןלַאירעטַאמ ןופ טיײטשַאב רעטירד רעד ןוא 1984 ןיא רעמייווצ רעד ,1991 ןיא סױרַא זיא דנַאב רעטשרע רעד) עבַאג

 -ַאזרעּפ עיינ ןופ סקואוואוצ ןכעלריטַאנ םעד ןופ ןוא ,(19989 זיב 1998 ןופ ךשמ ןיא ןרָאװענ טקורדעג ןענייז סָאװ

 -ערג עכעלטע ןוא ערענעלק רעטרעדנוה טימ קילעטשרעטניה ןבילבעג רימ ןענייז ,רעטַאעט ןשידיי ןופ טיבענ ןפיוא ןענ

 ,סעיפַארגָאיב ערעס

 עיפַארגָאנָאמ רעכעלריפסיוא ןַא ןָא ?רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל , א ןסילשּפָא ןוא ןרינגיזער ןעמ ןָאק יוו

 --- רעייגרָאפ ןייז ןוא ,"רעטאעט-טסנוק עשידיי, סָאד -- עקירעמַא ןיא גנופַאש-רעטַאעט רעשידיי רעד ןופ ןיורק ןנעוו

 ? "רעטַאעט עשידיי עיינ, סָאד

 עיפַארגָאנָאמ עקירעהעג ַא ןָא רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל , ַא ןקידנערַאפ וצ ןלעוּפ ךיז ייב ןעמ ןָאק יו
 ? ַאקסנימַאק ?חר רתסא --- ?עּפָארייא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ עמַאמ , רעד ןנעוו

 סעיפַארנַאיב יד ןֶא ?רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל , א קרעוו טקידנערַאפ ?ופ ַא רַאפ ןטכַארטַאב ןעמ ןָאק יו

 -עצַאק קחצי יוװ ןנרוטַאמַארד עכלעזַא ,דלעפנעסקָא לארשי יוװ עיגרוטַאמַארד רעשידיי רעד ןופ רענייל-טנורג ַאזַא ןופ

 ענייד רעליּפשיוש רענַאקירעמַא יד יוװ ,רעּפיש קחצי .רד יו רעשרָאפ-רעטַאעט ַאזַא ,רעלסער .ב ,ענזיצַאק ,א ,ןָאסלענ

 רזעלא ,יקסנימַאק קחצי םהרבא ,ןָאזשיפ םהרבא יו עשיאעּפָארייא עכלעזַא רעדָא ,.א .א דניקשיפ םהרבא ,ןַאמנייפ

 ?עניטנעגרַא ןיא החּפשמ-ןטסיטרַא עשיריי עצנַאנ יד רעדָא ,ץעיענַאּפמָאק אבא ,לעּפַאר

 ךרוד םישודק עטכַארבעגמוא 200 ךרעב יד ןקיבייארַאפ וצ טינ קנַאדעג םעד ןזָאלוצ וליפא ןעמ ןָאק יו ןוא
 וליפא רבק ןכעלשטנעמ ןייק ןבָאה ייז ןוא ןבילבעג טינ רכז ןייק זיא ייז ןופ ךס ַא ןופ סָאװ ,ןענילַאטס ןוא ןרעלטיה

 ? ןעמוקַאב טינ

 ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל , ןופ דנַאב ןייא ךָאנ שטָאכ ןעניישרעד זומ ןוא ףרַאד סע :רערָאלק ַא ןיא רעפטנע רעד
 ,"רעטאעט

 .ןינע רערעווש א רעייז ,ןינע רערעווש ַא רעבָא זיא סע

 שטנעמ ןייא ןופ ןעלסקַא יד ףיוא ןלַאפעג לענָאיצקַאדער ןֹוא שירעביירש זיא סָאוו ,דנַאב רעקיטציא רעד ןיוש

 ,ןזיירק-רוטלוק עשידיי יד ןיא וליפא ןינע םעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ ןוא ?גנַאמ רעד ,(טיוט סלטסעמ בקעי ךָאנ)

 ןכַאמ ןזומ סָאד ןוא ,עילָאּפָארטעמ רעד ןופ טייקנסירענּפָא יד ,הביבס-רעטַאעט רענענייא רעד ןיא ,רעקינייוו-טינ ,ןוא

 רעביא ןּפַאלק ,"עברָאט , רעד טימ ןיינמורַא סָאד ןַאד ,ןקעווצ-רידוטש רַאפ קרָאיוינ ןייק תועיסנ עטפָא עלעיצעּפס

 -ַארוק וצ עיצַאדנעמָאקער עטונ וצ ןייק טינ ןענייז ,ןדיי עקיצרַאהמרַאב םתס ןוא תורבח ,סעיצוטיטסניא ןופ ןריט

 סע זַא ,ליפענ רעד ,עעדיא רעד רַאפ עביל עקרַאטש יד רעבָא ,טעברַא עשיטנַאגיג ַאזַא ןעמענוצרעטנוא רעדיוו ןרישז

 לָאמלייט טכַאמ ,רעטאעט שידיי --- גייווצ-רוטלוק ןשידיי ןקיטכיוו םעד רַאפ קנעדנָא רעשירָאטפיה ַא ןפַאשענ טרעוו

 .ןַאּפש ןיא ןייא רעדיוו טנַאּפש ןוא תועינמ עלַא ןסעגרַאפ

 (קיטײל .ה) ?רעטייוו קעװַא ןַאּפש ןוא / רעדיוו ףיוא ךיא ייטש,

 ,ןאמסירב 'פ ןענידרַאפ ןטנעמוקָאד ןוא ןלַאירעטַאמ ןכוז ןפלעהסיורַא םייב ףליה רענעבעגעג רעד רַאפ קנַאד ַא

 רעד ,ץישפיל .י ןוא שטיווָאמַארבַא הניד 'פ ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא קעטָאילביב-הלהק רעד ןופ רַאקעטָאילביב רענעזעוועג



 רעקרָאי-ינ רעד ןיא גנולײטּפָא רעשידיי רעד ןופ רָאטקעריד רעד ,א"וויי ןופ ה"ע ןיקלע לדנעמ רעכעלסעגרַאפמוא

 .נילשטעג ןַאמרָאנ ףליהעג ןייז ןוא רעגרעב םהרבא .רד ירערבייל קילבָאּפ

 טָאה עכלעוו ,יקָאװלימ ןיא "טפיהרעּפ, ןופ עּפורג עצנַאג יד ןזיװעגנסױרַא טָאה טייקכעלטניירפ עקרַאטש רָאנ ַא

 ,רעּפעט ןוא ?שנייוו םירבה יד וײטקַא ןעוועג סרעדנוזַאב ןענייז ייברעד ,.עמוס ערעסערג ַא ןפַאשענ

 עקיטסייגשידיי עריא ןופ גנואיצַאב רערַאברעדנואוװו ריא טימ ָאקיסקעמ טמענרַאפ לטיּפַאק רעדנוזַאב ץנַאג ַא

 סעשטיאבערעב ,ז רעלעטשטפירש יד ,סעקלוס ?סּפעש ,לעזיימ היבוט סנרּפ רעד ,ןייטשניבור השמ רָאטקַאדער רעריפ

 .ץנַאלג בקעי רעטכיד רעד ןוא ,ןַאהַאק ןָאמָאלָאס ןוא

 ןופ רעמיטנגייא םעד טמוק ,סױרַא שינכעט זיא דנַאב רעד ױזַא יוװ ןפוא םענייפ םעד רַאפ קנַאד ןסיורג ַא

 .בַאטש-רעצעז םעד ןוא רעננוה גניווריוא .רמ רעטלאװרַאפ םעד ,רענניזלוש ,ש ,רמ "יירעקורד רעגניזלוש;,

 ןוא ,םענעבירשעגרעטנוא ןכרוד ןרָאװעג ןָאטעג ךיוא זיא לייט רעויטַארטסינימדַא רעסיורג-רָאנ רעד םגה זיא

 ,דנַאב םעד ןבעגסיױרַא סָאד ןכיירגרעד וצ ךעלנעממוא ןעוועג רעכיז רעבָא טלָאװ ,סרּפ ?בקל תנמ לע אלש ץלַא וצרעד

 ןעוו ,טייצ עצרוק אזַא ןופ ךשמ ןיא וצרעד ךָאנ ןוא ,דנעב יירד עקידרעירפ יד ןופ רעטסערג רעד תומכ ןיא זיא סָאװ

 טניירפ יד ןופ סרעדנוזַאב ,"טעטימָאק-ןָאקיסקעל , ןופ רעדילנטימ יד ןֹופ ףליה ענעבעגענ טייצ-וצ-טייצ ןופ יד טינ

 זוָאר ןֹוא נרעבנעזָאר ?ארשי ,רעדנעלדירפ סקַאמ ,קישזָאב סקַאמ ,ןעהַאק סלרַאשט ,רַאויּפ לעזאר ,טייצטכער רָאמיס

 טעבראטימ עויטקַא יד טכַארבעג טָאה סע סָאװ ,ףליה יד ןרעוו ןביוהעגסיורַא רעבָא ףרַאד טרעדנוזַאב ץנַאנ .הנשוש

 ,שזיטסערּפ ןייז ךרוד ,ןזיוַאב טָאה רע .אדנוקעס םולש רָאטיזָאּפמָאק ןטנַאקַאב םעד ,טעטימָאק ןופ רעציזרָאפ ןופ

 .ןעננורעייטשייב ערעסערג ייז ייב ןעמוקַאב ןוא טניירפ-רעטאעמ עכעלטע ןריסערעטניארַאפ ֹוצ

 -ַאנָאיצַאנ-שיריי, רעד ןוא "גניר-רעטעברַא, רעד ,סעיצַאזינַאגרָא עכעלמיטסקלָאפ עלַאנָאיצַאנ עשידיי עטיודנ יד

 תואצוה יד ןופ לייט א ןקעד ןפלעהטימ ךרוד -- רעטשרע רעד .קלח רעייז ןָאטעג ןבָאה "דנַאברַאפ רעטעברַא רעֶל

 םעד רַאפ .עיפַארנָאנָאמ םכילע-םולש רעד רַאפ עבלעזפָאד -- רעטייווצ רעד ,עיפַארגָאנָאמ רעלסעק דוד רעד רַאֿפ

 רעד ןוא ,גרעבנייוו סירָאמ .רמ ?לַאנרֹושז ןענרָאמ-נָאט , ןופ רעבעגסיורַא רעד טרעייטשעגייב ךיוא ךיז ןבָאה קעווצ

 יד ,"סנעיילע ?קירטַאעט עשידייי יד ,ימַאימ ןיא ןַאמדיינש סקעלַא .רמ "טפיהרעּפ , ןופ דילנטימ רענעזעוועג

 ךרוד) ?לַאנַאשענרעטניא , יד ןוא (רעלימ םהרבא טניירפ םענעברָאטשרַאפ סָאוװ-רָאנ םעד ךרוד) ?לדעטיימַאגלַאמַא

 לייט ַא ןקעד וצ טכַאמענ ךעלנעמ לעירעטַאמ ןבָאה ןָאשיײאיפָאסַא "סטרעוורָאּפ , יד ךיוא ,(יקסניבוד דוד טנעדיזערּפ ריא

 ,דנַאב םעד ןופ תואצוה יד ןֹופ

 רעשידיי רעד ןופ רעטלַאװרַאפ םענעברָאטשראפ םעד ןופ קנעדנָא םעד טעמדיוועג זיא דנַאב רעקיזָאד רעד

 ןרָאװעג ךעלנעמ ?לכב זיא'ס סָאװ ,ןעקנַאדרַאפ וצ סָאמ רעסיורנ ַא ןיא זיא'ס ןעמעוו ,ןיקסוג ןבואר עינוי ןרָאיטקַא

 םולח א יו ןעזענסיוא טָאה סָאװ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל , םעד ןבענסױרַא ןופ עעדיא יד ןכעלקריווהַאפ וצ

 -ענייב םענעברָאטשרַאֿפ ןֹופ דובכ ןיא ךיז ןבָאה עכלעוו,יד עֶלַא ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רָאירעּפ-ײלב םעד ןיא וליפא

 .גנומריוו רעד ףיוא טנָאמרעד ןרעוו ,טרעייטש

 ,"רעיוב ערעזדנוא, לײטּפָא םעד ןריפנייא סָאד ןעוועג דנַאב םעד רַאפ ךיוא זיא ףליה עלעידעטַאמ עסיורג ַא

 לָאז סע ביוא ,ןרעוו ןבענעגנסױורַא לָאז דנַאב רעד זַא ,טכַאמעגנ ךעלנעמ ןעננורעייטשייב ערעייז ךרוד ןבָאה עכלעוו

 .ןרעו טציטשעג רערעמ ןוא טרעסערגרַאפ טפרַאדעג גנוליײטּפָא יד טָא טלָאװ ,דנַאב א ךָאנ ןרעוו ןבעגענסורַא

 -עט , רעד טעוװ -- ןלעוװ טעוװ ריא ביוא, ;רעטרעװ יד טיפ דנַאב ןטירד םוצ המדקה יד ןסָאלשענ ןבָאה רימ

 רעד .ןרָאװעג םיוקמ ןיא ןופרעד לטירד ייווצ ,"בורקב ןוא ,טקידנערַאפ ןוא טצעזענטרַאפ ןרעוו ?ןָאקיסקעל-רעטַא

 שיטקַאפ יו רעמ טינ ןעמונעג טָאה סע .בורקב ןוא ,ןרָאװעגנ טצעזענטרָאפ זיא ?רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,

 ףרַאד "ןָאקיסקעל , רעד -- ?טירד עטצעל סָאד ןרעוו םייוקמ ךָאנ ףרַאד טציא .,דנַאב ןטרעפ ןזיב ןטירד ןופ רֶאי יירד
 .רעטַאעט ןשידיי ןופ ןוא טרָאװ ןשידיי ןופ טניירפ יד ןִא קיננעהּפָא זיא סע .ןרעוו טקידנערַאּפ

 גייווצרעבליז ןמלז
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 ,זעג .מַארד רעיפלעדַאליפ

 ּפָאליפ

 ַאטענַא ,לעקניפ

 אלעב ,לעקניפ

 יסול ,לעקניפ

 סירָאמ ,לעקניפ

 ַאמע ,לעקניפ

 ַאשימ ,ןָאזשיפ

 בקעי ,רעשיפ

 םהרבא ,ןיקמורפ

 דרַאוװדע ,רעדנעלדירפ

 קחצי ,ןַאמדירפ

 שעזָאר ,ןַאמדירפ

 סיאול ,ןַאמיירפ

 ַארָאלפ ,ןַאמיירפ

 קחצי ,לעקנערפ
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 לשרעה ,גרעברעקוצ

 רעזייל ,ןַאמרעקוצ

 ןרהא ,ןילטייצ

 הרפש ,ןילטייצ

 ןָאעל ,ןירבָאק
 ַאנילוַאּפ ,ןירבָאק

 בייא ,טוגָאק

 בייל ,ןָאסידַאק

 ןםהרןבא ,ןַאהַאק
 ,ה ,ס ,ןהָאק

 ַאטעזָאר ,ןהָאק

 ירעה ,ןעהָאק
 והיתתמ ,יקסלַאווָאק

 ,י .ש ,ץיגיזָאק

 השמ ,ץטַאק

 בקעי ,ךילַאק
 ַאטרעב ,שילַאק

 ירעה ,שטיוװוָאנַאמלַאק

 סקַאמ ,ץעיענַאּפמַָאק
 ףלָאװ ,שַארמַאק

 .א ,ה ,לעדנַאק

 ןרהא ,יקסוועינַאק

 עדלעז ,ןַאלּפַאק

 םעס ,ןַאלּפַאק
 הרש ,רענַאק

 דלָאּפָאעל ,רענַאק
 םַאיליװ ,דַארנָאק

 ןויצ-ןב ,ץַאק

 בקעי ,ןַאמצַאק

 ףלָאדַא ,רעצַאק
 ןעשיױז ,טילבנרָאק

 הכלמ ,ןײטשנרָאק

 סקַאמ ,ּפרַאק

 עיפָאס ,ּפרַאק
 עזָאר ,ּפרַאק

 לשרעה ,ןַאמפיוק

 ןָאעל ,ןַאמסוק
 לעומַאס ,ןַאמרעּפוק

 |?| לדָאג ,שזַארוק

 בקעי ,רעדנעלרוק

 ינעשזד ,רעזייק

 ריאמ-שריה ,םיובנעשריק

 סירָאמ ,גינעק

 ילענ ,ןַאמסעק
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 ,ג ,ווָאקַאר 2166 ןַאטיײג ,ןַאמלוש 2497 2644 הרש ,דלעפצנַארק
 2808 דנַאנידרעפ ,ביוטש 2001 ןושרג ,ןיבור 2105 המלש ,עזיורק
 2086 המלש ,גרעבנייטש 2037 םחנמ ,ןיבור 2059 ןָאעל ,לָאטשירק

 2081 סקַאמ ,גנערטש 2052 ַאזַאר ,ןיבור 201 ַאזיא ,רעמערק
 2817 ףלָאדור ,טיורקדליש 2861 ַאטעי ,ךיור 2089 דוד ,רעלסעק

 2063 םעס ,גניליש 297 ּפיסָא ,שטינור 2085 ףעזָאי ,רעלסעק
 2561 לאומש-םהרבא ,|ןָאמייס} יקסנַאמיש 242 ירנעה ,ַאטָאסור

 3221 טפַאשלעזעג עשיטַאמַארד רעגַאקיש 2047 דוד ,(ןעצייר) ץצייר ר
 2309 םכילע-םולש 2009 השמ ,רעטכיר 2086 ןָאעל ,שטיװָאניבַאר
 2062 ןַאטיײנ ,ףילש 2052 לאונמע ,רעכייר 26 רתסא .,רעניבַאר
 2002 השמ ,שמש 2173 סיאול ,דלָאגנייר 16(2 דוד ,ווָאגָאר
 2006 םייח ,רואינש 2411 ינעפ ,טרַאהנייר 215 ַארעיװ ,ָאקנַאזָאר
 2624 םעס ,רעיינש 2013 בקעי ,טייצטכער 217 (דנַאלסור) לארשי ,גרעבנעזָאר
 2048 ישר ,רעיינש 2192 .א ,ןיוודע ,ןיקלער 233 (עקירעמַא) לארשי ,גרעבנעזָאר
 2050 / סיאול ,רעצינש 210 ַאשַאי ,לַאטנעזָאר
 2944 אבא ,דלָאגנהעש 2415 סקַאמ ,לַאטנעזָאר
 2515 ינעב ,דלָאגנהעש 2459 ,רד ,בקעי ,יקצַאש 2056 ַאניבַאס ,לַאטנעזָאר
 2081 ַארַאלק ,דלָאגנהעש 2007 לשנַא ,(רוש) רָאש 2808 הנוי ,דלעפנעזָאר
 2899 דוד ,ץלָאהנהעש 2055 לשעה-עשוהי ,רָאש 2861 סירָאמ ,דלעפנעזָאר
 2113 ריאמ ,רהעש 2050 השמ ,(רוש) רָאש 295 רעזייל ,ןיײיטשנעזָאר
 278 ַאמע ,ווָארַאזַאל-רעוויעש 206 דוד ,רענוװַארַאש 282 לעוימעס ,ןייטשנעזָאר
 2880 ן?| דוד ,ןַאמקנעש 200 לכימ-םהרבא ,יקסנַאקרַאש 2052 סַאילע ,ןײטשטָאר
 2577 דנומגיז ,ןַאמקנעש 2524 ריאמ ,ץרַאװש 2032 לואש .,ןיקסַאר
 2000 סחנּפ ,ןַאמרעש 2842 ףסוי ,גרעבצרַאװש 2006 ַאשימ ,לעּפַאר
 2585 שובייל ,קינלַאטיּפש 2067 קרַאמ ,דייווש 2049 ַארַאלק ,ַאלַאּפַאר

 ןעגנורעסעבסיוא

 (180 .ז ,!) ןעלעה ,יילב
 רעציזַאב ןייק ןעװעג טינ זיא רעטָאפ ריא ןוא ,יעלב ןעלעה תמאב טסייה
 ,טסילאעדיא רענעבעגטגרעביא ןַא ,טסינויצ א ,ןַאמסטפעשצג א רָאנ ,דָאב ַא ןופ

 (474 .ז ,ו) אינָאס ,אקסרוג
 ןוֿמ ןוא טריטסערַא יז טרעװ שזַאנָאיּפש ןופ דשח ןפיוא, זַא ,טקורדעג זיא
 ,ןסור ןסע טימ ןגרָאזַאב בילוצ זַא ,רָאלק ןייז ףרַאד ,"ךיירטסע ןזָאלראפ
 ןיא לובלב ַא ףיוא יז זיא ,ןקידנעטשראפ ךעלכַארּפש ייז טימ ךיז קידנעגעק
 ךָאנ רעבָא ,ץייוװש ןייק ןיװ ןופ געװ ןפיוא ןרָאװעג סריטסערַא שזַאנַאיּפש
 -יירפ זיא יז ןוא ,ןרָאװעג טיירפאב ,טסערא געט 12 ןופ גנושרָאפסיױא ןַא
 ,ץייווש ןייק ןרָאפעגּפָא קיליװ

 (1430 .ז ,וו) אידַאנ ,ַאקסווַאלסָארענ
 : סערעּפָא 7 עקידנגלָאפ ןיא רָאנ ,סערעּפָא 14 ןיא ןטָארטעגפיוא טינ זיא יז
 ,אמרָאג ,לַאב"ןדַארַאקסַאמ ,ײַאירַאצ אז ןזישז, סָאקנילג ,ָאטעלָאגיר ,טסוַאפ
 ,ןעמרַאק ןוא ַאנאקיטסור אירעלַאװַאק

 (1878 .ז ,ווו) לאכימ ,סיירּפ
 ילסערב ןיא שטייד ןָאזעס א טליּפשעג -- 1927:19266 : טקורדעג זיא
 .("עבאל זיוהליפשיוש , ןיא) ןייז ףרַאד ,"("רעטַאעט ערָאל)

 (9191 .ז ,ווו) ןאדלוג .י דערפלַא
 ןופ רעשזדענעמ רעד ןעװעג זיא רע תעב זא ,ןרעו טנכייצראפ ףראד סלצ

 -לָאמאד םוצ טרעצנָאק א רַאפ םיא ןבעג ןכרוד רע טָאה ,טסילַאבמיצ םירפא
 טגיילעג ,קָארוי לואס םואעסייל רָאביעל רענילקורב ןופ רעטלַאװרַאפ ןקיט
 -טלעװ ןופ רערישזנַארַא סלַא ןגייטש ןקידרעטעּפש סקָארוי רַאפ דוסי םעד
 ןופ םואעליבוי ןקירָאי 15 ןטימ טעטלַאװרַאפ ךיוא טָאה ןאדלוג .ןטרעצנָאק
 ,םָארדָאּפיה ןיא "סטרעװרַאפ,

 (2808-11 .זז) הנוי ,דלעֿפנעזָאר
 : עיצאזיטאמארד א ןוא ןסעיּפ עטקורדעג ייװצ ןרָאװעג טזָאלעגכרוד ןענייז

 ןעטנערוקנַאק ,הנוי דלעפנעזָאר
 רעדליב רעיפ ןוא ןעטקא יירד ןיא עידעמַאק-יגַארט
 ,ן529-40 .וז ,19223 רעבמעטּפעס ,.י .נ ,"טפנוקוצ יד;|
 ןעבָאה הנותח טינ רָאט 'מ ,דלעפנעזָאר הנוי
 רעטקַא-ןייא
 ,ן55:60 .זז ,1922 רַאונַאי ,,י .נ ,"טפנוקוצ יד;}
 לגניינרעל סָאד ,דלעפנעזָאר הנוי
 סענעצס יירד ןוא טקא ןייא ןיא עסעיּפ-רעדניק
 (ליזארב ,סאטנאס) ןַאמזייר .י ןופ טריזינעצסניא
 ,1933 ץרעמ ,ענליװ ,"ךעלעמייב עקנינירג,}
 ,"לוש עשידיי צייג גַאלרַאפ , ןיא ןענישרעד
 ,ןםידומע לבָאד .זז 6 ,1938 ,ענליוו

 (3876 ,ז) "רעבערגדלָאנ , -- םכילע םולש
 טריפעגפיוא עסעיּפ יד זיא 1931 לירּפַא 17 םעד זא ,ןרעװ ןבעגעגוצ ףרַאד
 "עזרעביא רעשילוּפ רעד ןיא רעטַאעט-טָאטש ןשילוּפ רענדָארג ןיא ןרָאװעג
 ,"דלָאג ךעלסעפ 13, גיא ,ןייטשגרַא קרַאמ ןופ ישזער ןוא גנוטעברַאַאב ,גנוצ



 ַאטרעב ,שילַאק |
 ןךַאלַאק עקלייב}

 ן1939 לירּפַא 18 .טשעג -- 1872 .בעגו

 יו ,עיצילַאג ,גרעבמעל ןיא 1872 ןריובעג

 זיא ,ןעגנורעניארעד עריא ןיא טלייצרעד יז

 ךָאנ רָאי 10 ןריובעג ,הדיחי תב ַא ןעוועג יז

 ןוא רעטָאפ ריא .הנותח סנרעטלע עריא

 ןיא ,ןטנַאקירבַאפ-לטשרעב ןעוועג ןענייז עדייז

 יד ןכוזַאב ןכָאנ ,יז טָאה רָאי 8 ןופ רעטלע

 ,סעירַא יד ןעגנוזעגכָאנ ,"ןעמרַאק, ערעּפָא
 ןעגנולעטשרָאפ סנעדַאפדלָאג ןכוזַאב ןתעב

 יז טָאה ,רעטַאעט-ןטרָאג רעגרעבמעל ןיא

 יו ןעגניז ױזַא ךיוא ןָאק יז זַא ,ןסָאלשַאב

 -נָא ,םייה רעד ןיא ךָאנרעד טָאה ןוא ,סעסירעטקַא ןוא ןרָאיטקַא יד

 -רעטַאעט , עצנַאג טליּפשעגּפָא ,רעדיילק סרעטומ ריא ךיז קידנעוט

 ןַאמ סנעמעוו ,ָאריּפַאש יורפ ןופ וויטַאיציניא רעד טיו? ."קיטש

 ןבעגעגנײרַא יז טרעוו ,?עינָאמרַאה, ןיא טסינילָאװ ַא ןעוועג זיא

 רעד ןיא יז טנרעל רעטעּפש .לוש קיזומ ַא ןיא ןרעטלע עריא ןופ

 ןיוש יז טבייה רָאי 11 ןופ רעטלע ןיא .יקצַאשט ןופ לוש רעשידיי

 -מעל רעד ןיא רעטעּפש ןירַא טערט ,תילכת ַא ןגעוו ןטכַארט ןָא

 עשיליוּפ ַא ןרעוו ןגעוו ןמולח טמענ ןוא עירָאטַאװרעסנַאק רעגרעב

 ,רעכַאװש ןרָאװעג זיא בוטש ןיא הסנרּפ יד יװ ױזַא .עסירעטקַא

 רעטלע ןיא ןײרַא יז טערט ,ףליה ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה ןעמ ןוא

 ןשילױוּפ ןקיטרָא ןופ רָאכ ןיא ,16 יוװ קידנעעזסיוא ,רָאי 12 ןופ

 -רָאכ רעד ."ַאטַאיװַארט, ןיא לָאר ַא ןיא ףיוא טערט ןוא רעטַאעט

 יד יו רעמ שדוח ַא ןדליג 10 ריא טלָאצ יקסנימַאק טנעגיריד

 עקידלַאװג ַא ייז ןשיווצ סױרַא טפור סָאד ןוא סעקטסירָאכ ערעדנַא

 לָאר עניילק ַא ןיוש יז טמוקַאב *ןָאינימ, ערעּפָא רעד ןיא ,האנק

 ןיא ."םיוצ םייב לזייא םעד טריפ סָאװ עלעדיימ עניילק סָאד, --

 ואוו ,לוש רעטַאװירּפ ַא ןיא ןײרַא יז טערט רָאי 14 ןופ רעטלע

 קיסיילפ טנעייל יז .טסנוק-ליּפשיש ןוא עיצַאמַאלקעד טנרעל יז

 ריווַאלק ןפיוא ןליּפש ןוא קימימ ,ןרימַאלקעד ךיז טנרעל ,שטייד

 רעטקַאנײא ןשטייד ןיא *רעטכָאט יד; סלַא ךיז טקילײטַאב ןוא

 *רעטכָאט עניימ עטַארייה ךיא;,

 יא ןייק ןריפקעוַא יז ןליוו ,ןעגניז יז ןרעה עכלעוו ,ןטַאנעצעמ-

 ןשידיי םעד טגנילעג סע רעבָא ,םיטש ריא ןריוויטלוק וצ עילַאט

 ַא ןרעוו וצ ןדיירוצוצ יז לּפמיג רעב בקעי רָאטקעריד-רעטַאעט

 זיא טירטפיוא רעטשרע ריא .רעטַאעט ןשידיי ןייז ןיא ענָאדַאמירּפ

 םוק, טגניז יז ןעוו *תימלוש, ןופ ענעצס רעד ןיא עלעדיימ סלַא

 ייוצ יד, ןיא ףיוא יז טערט ךָאנרעד ,"רוחב רענייש וד ,רימ וצ

 ננשטַאבַאט רעליּפשיוש ןופ וויטַאיציניא רעד טיול טשרע .,"ןזייוו

 ןוא "תימלוש, סלַא ןטערטוצפיוא טייקכעלגעמ יד יז טמוקַאב ווָאק

 ַאטרעב גרעבמעל ןופ רעטכָאט עשידיי ַא; סלַא טריסנָאנַא טרעוו

 רענָאילימ; סנייטשרעפילש ןיא ףיוא יז טערט ךָאנרעד .?ךילַאק

 .גנַאזעג ןָא ,לָאר-ליּפש ַא ןיא *רעלטעב סלַא

 ,טסעּפַאדוב ןייק זיירקסע טימ יז טרָאפ רָאי 17 ןופ רעטלע ןיא

 ואוו ,"לַאירעּפמיא, ערַאבַאק ןיא ףיוא ןטערט ייז ואוו ,ןרַאגנוא

 רעד סָאװ ףיורעד טקוקעג טינ .,*תימלוש, ןופ ןרעמונ טגניז יז

 ,רעדיל-ןטענָאסנַאש ןרעה וצ טניואוועגוצ טרָאד זיא ,ןדיי-טינ ,םלוע
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 -לוש, ןיא ןרעה וצ יז רעדיל-ןטענָאסנַאש יד רעסעב ייז ןגיײברַאּפ

 טערט 1890 ןיא ןוא ,גרעבמעל ןייק קירוצ ךיז טרעק יז .?תימ

 ,ל .י ,רד ןיא ,רָאש גילעז רשא טימ ןעמַאזוצ ,ףיוא טרָאד יז

 רעביא טצעז ןיײלַא רע עכלעוו ,"םירמ ןוא סודרוה, עסעיּפ סיױדנַאל

 ןיא ןָא טמוק ןעדַאפדלָאג ןעוו ןוא ,לַאניגירָא ןשיאערבעה ןייז ןופ

 ןקיטרָא ןופ גנוריפנָא יד רעביא טמענ ןוא גרעבמעל ןיא טייצ רעד

 ץילמ,, ןסעיּפ ענייז ריא טימ ףיוא טרָאד רע טריפ ,רעטַאעט ןשידיי

 עטנעצ סָאד) "דומחת אל, ,"דלישטיור, ,(ןַאמלעזָאי יבר) *רשוי

 ןייק קירוצ רעדיוװ יז טרָאפ ךָאנרעד .?ןטייצ סחישמ, ןוא (טָאבעג
 ,ןרַאגנוא

 ַא קירוצ ךיז טיצ ,רענכַאּפש דלָאּפָאעל טימ הנותח טָאה .ק

 טינ ריא ןזָאל ןרעטלע ענייז לייו ,עניב רעד ןופ טייצ לקיטש

 לָאז יז זַא ,טלעוּפ יקסנעליוו דרַאנרעב רעלפוס רעד רעבָא ,ןליּפש

 רעדיוו ןיוש טביילב יז ןוא טנווָא-ןרע סלעּפמיג ףיוא ןטערטפיוא

 ןעדַאפדלָאג םהרבא סיוא טקריוװ ָאד .רעטַאעט ןשידיי ןיא ןליּפש

 טימ ןרָאפ ,םישדח עקינייא ףיוא ,לָאז יז זַא ,שילימַאפ ריא ייב

 שידיי ןליּפש טרָאד טסערַאקוב ןייק ךילקילג סירָאמ ןוא םיא

 ,ןרעגנוה וצ שממ טרָאד סיוא ריא טמוק ןָאזעס ןכָאנ רעבָא ,רעטַאעט

 -ַאניס רעד ןיא רוּפכ םוי רָאכ ןיא ףיוא טערט ןוא סָאלָאס טגניז יז

 סָאװ טסינַאגרָא רעד .ןזח זיא ָאקסעלַאגעס רָאיטקַא רעד ואוו ,עגָאג

 -ַאעט לַאנָאיצַאנ ןשינעמור ןופ דילגטימ ַא ,טרינָאּפמָאקַא ריא טָאה

 .ןרעה ןעמוק ריא ןלָאז רעטַאעט ןופ רעדילגטימ זַא ,טלעוּפ ,רעט

 .טרעוו טייקשידיי ריא בילוצ רעבָא ,טרעטסײגַאב ריא ןופ ןרעוו יז

 וצ טסעּפַאדוב ןייק קירוצ טרָאפ .ק .טרישזַאגנַא טינ ייז ךרוד יז

 זַא ,גנַאלק ַא טײרּפשרַאפ טרעווס .ןוז ריא ןבָאה ןרעטלע עריא

 ַא טקורדעגּפָא גנוטייצ ןיא וליפַא טרעוו סע ןוא ןברָאטשעג זיא יז

 טגניז ןוא ליװעדָאװ ַא ןיא ןיירַא ךָאנרעד טערט יז .גָאלָארקענ

  ואוו ,טסערַאקוב ןייק קירוצ ריא טגנערב ךילביל .רעדיל עשטייד

 יז .סָאג רעד ףיוא םינּפ תלבק ןכעלרעייפ ַא ריא טיג םלוע רעד

 . ,"ןָארַאב רענייגיצ ,, ןיא ,רעליװָאי ןמלק טימ ןעמַאזוצ ,ףיוא ָאד טערט

 רעד ,ןרעה יז ןעמוק רעטַאעט לַאנָאיצַאנ ןשינעמור ןופ ןרָאיטקַא

 יז טמענ ןוא רעטַאעט ןיא ריא וצ טמוק וקסענַאפעטש רָאטקעריד

 ץנירּפ ןופ טרישזַאגנַא טרעוו יז ואוו ,רעטַאעט ןייז ןיא עבָארּפ ףיוא

 ןפרַאװַאב וצ יז ןַאלּפ רעייז קירוצ ןעיצ ןטימעסיטנַא יד .וניזוקַאטנָאק

 ןעמוק ןָא טבייה יז .ןעמולב טימ יז ןפרַאװַאב ןוא סעלעביצ טימ

 ןיא רעבָא ,עיטַארקָאטסירַא רעשינעמור רעד טימ טקַאטנָאק ןיא

 רעד ,טנעגיריד רעד ריא ןגעק קרַאטש ןטעברַא טייצ רעבלעז רעד

 טרעוו סע ןוא ,סענָאדַאמירּפ-ןטנערוקנַאק יד ןוא ,ןַאמראב דמושמ

 -לעדע ףסוי טימ יז טפיולטנַא ,ריא ןגעק טַאטנעטַא ןַא טיירגעגוצ

 ,גינעק ןשינעמור ןרַאפ ןטערטפיוא ףרַאד יז רעדייא גָאט ַא ,ןייטש

 ןייק ,עילימַאפ ריא טימ ,ןעמערב ךרוד ,ּפָא יז טרָאפ 1896 עדנע

 רַאלָאד 25 רַאפ ,"רעטַאעט ַאילַאט , ןיא ףיוא טערט יז ואוו ,עקירעמַא

 ריא .ךָאװ ַא רַאלָאד 150 רַאפ ןיוש ןָאזעס ןטייווצ םעד ןוא .,ךָאװ ַא

 ,טלייצרעד .ק יו ."ןיגינעק עדליוו יד , ןיא זיא טירטפיוא רעטשרע

 טליּפש 1896 רעבמעצעד 4 םעד ."תימלוש, ןיא ןטָארטעגפיוא יז זיא

 -ןעיורפ-טּפיוה יד ךָאנרעד ןוא סקרַאמ ףלָאדור ןופ *עלערעּפ, י

 ."טעלושזד ןוא אעמָאר, ןוא *ָאלעטָא , סריּפסקעש ןיא ןלָאר

 רעקירָאטסיה רעד טביירש עניב רעד ףיוא ןרָאי עטשרע ס'.ק ןגעוו
 ןופ ןרָאיטקַא טימ ןכערּפשעג ןופ דנורג ןפיוא ,רעטַאעט ןשידיי ןופ
 : עכָאּפע ריא
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 יז ןעוו לדיימ עננוי ַא רָאנ ךָאנ ןעוועג זיא שילַאק אטרעב

 -לטשרעב ַא טָאהעג טָאה רעטָאפ ריא ,לּפמינ וצ ןטָארטעגניײרַא זיא

 טָאה ןעמ ואוו טַאטשקרעוװ ַא טאהעג טָאה רעטומ ריא ןוא קירבַאפ

 ןשטנעמ יד ןעוועגנ טשינ ןענייז עדייב רָאנ ,רעדיילק-ןעיורפ טיינעג

 ןליּפש וצ טַאהעג ביל טָאה רעטָאפ רעד .תילכת ַא ןנעוו ןנרָאז וצ

 רעד ןיא רעטכָאט יד ןעמונענטימ טפָא טָאה רעטומ יד ןוא ?דיפ

 רָאנ ךָאנ הניגנ וצ גנוגיינ ַא ןזיװענסױרַא טָאה ַאטרעב .ערעּפָא

 רעטַאעט ןשידיי ןופ קורדנייא ןטשרע ריא .ןרָאי עשרעדניק יד ןופ

 גרעבמעל ןיא טרילָארטסַאנ ןבָאה סרענדארג יד ןעוו טָאהעג יז טָאה

 יד טליּפשענ טלָאמַאד ןבָאה ייז .דנַאלסור ןייק ןרָאפּפָא רעייז רַאפ

 טנָאקעג טינ יז טָאה םעדכָאנ ןרָאי ןוא ןרָאי ןוא ,"ןירעכאמפושכ ,

 ,ןעצ ראי ַא ןעוועג טלַא זיא יז ןעוו .עשרענדַארג יד ןסעגרַאפ

 ,ַאקסניבַאב ענָאדַאמירּפ רעשיליוּפ רעד טימ טנעקַאב ךיז יז טָאה

 טפָא טנעלפ יז .הריד רעייז רעביאננעקַא טניואוועג טָאה עכלעוו

 טריציטקַארּפ טָאה ענעי ןעוו ריא וצ רעטסנעפ ןופ ןקוקרעבירַא

 ןוא ךיז וצ ןעמונעגניירַא טייצ וצ טייצ ןופ ריא טָאה ענעי ןוא

 .ןעגניז ןופ םיללכ ערַאטנעמעלע עמַאס יד טימ ריא טכַאמעג טנַאקַאב

 .ץלַא ןופ רעסערג ןעוועג ריא ייב זיא ןענניז םוצ הקושת יד

 -עטניארַאפ ריא טימ ךיז טָאה רעטַאעט ןשטייד ןופ רָאטקעריד ַא

 ןייז רעטנוא ןוא ,ןרימַאלקעד ,ריווַאלק ריא טנרעלעג ןוא טריסער

 -ןייא ןַא ןיא ןטארטענפיוא לָאמ ןטשרע םוצ יז זיא טכיזפיוא

 רעבָא .לעטָאה ןסיורג ַא ןיא ןעוועג זיא גנולעטשרָאפ יד .רעטקַא

 רעד ןוא ,ןענניז םוצ גנוגיינ רעמ ןזיוװעגנסיױרַא טלָאמַאד טָאה יז

 ןשיטָאטש םעד ןיא ןטערטוצניירַא ןטַארעג ריא טָאה רָאטקעריד

 ןוא ןפלָאהעג ןירעד ריא טָאה הנכש ַא ןוא ,םוירָאטַאוװרעסנָאק

 -רעסנָאק םעד ןיא זיא יז .טלענ ןָא ןעמונעגניירַא ריא טָאה ןעמ

 ןטרָאד ןופ זיא ןוא רָאי בלַאה ַא לכה ךפ ןבילברַאפ םוירָאטַאװ

 םעד ןיא .עקטסירָאכ סלַא רעטַאעט ןשיליוּפ ןיא ןירַא דלַאב

 ,עטערעּפָא ןוא עמַארד ,ערעּפָא טליּפשענ ןעמ טָאה רעטַאעט ןקיזָאד

 ןביוהעגנָא ריא טָאה ןעמ ןוא טרעיודעג טינ גנַאל טָאה סע ןוא

 ןפורעגסיורַא ךיילג טָאה יז ןוא ,ךעלכעלַאר עניילק ןעיורטרַאפוצנָא

 יז טָאה רָאכ םעד ןיא .סעקטסירָאכ עכעלטסירק יד ןופ האנק יד

 רעטצעל רעד ןוא ,לעּפמינ ןוא רענַארּפ ןיליירפ ןפָארטעג ןטרָאד

 ןיא םיא טימ ןייג לָאז יז זַא ,ןדייר ןעמונעג ריא רעביא ָאד טָאה

 ןיא טכַארברַאפ רָאי קיצרעפ טָאה סָאװ רענייא סלַא ,רעטַאעט ןייז

 קינָאה ןייק ָאד טעװ יז זַא ,טרעלקרעד ריא רע טָאה ,רָאכ םעד

 ,תושיננ רעמ ץלַא ,ןענעכייצסיוא ךיז טעװ יז רעמ סָאװ .ןקעל טינ

 זַא ןייז טשינ רעדנואוו ןייק טעוװ םיא ןוא ,ןָאטּפָא ריא ןעמ טעוו

 םיא ייב רעבָא |ןנעקַאד| יקופאל .,ןעמסרַאפ ָאד ריא טעוו ןעמ

 טעו יז ןוא רעירַאק ַא ןענעפע ריא רַאפ ךיז טעוו רעטַאעט ןיא

 ןעוענּפָא זיא יז ,ץַאלּפ ןסיורג ַא ןעמענרַאפ םיא ייב טייצ רעד טימ

 םעדכָאנ זיא יז ןוא רעטַאעט ןשיליוּפ םעד ןיא ראי ןבלַאהרעדנא

 ריא טָאה ןעמ ןוא רָאכ ןיא ןיירַא ָאד זיא יז ,?עּפמינ וצ רעבירַא

 ףיֹוא ָאד טָאה קורדנייא ןקרַאטש ַא ,ןלָאר ערענעלק ןבענעג ךיוא

 טקוקענוצ ךיז טָאה יז ןוא ןַאמצנַאט ענָאדַאמירּפ יד טכַאמענ ריא

 ןיא ןיא טייצ רעד ןיא .ןצנַאט ריא ןעמונרַאפ ןוא ןליּפש ריא וצ

 טָאה ןעמ ןעמעוו ,ןרעקלעדנַאמ עקירעמַא ןופ ןעמוקעגנָא גרעבמעל

 טזָאלעג טינ ךיז טָאה ןַאמצנַאט יורפ .ענָאדַאמירּפ א ךָאנ טקישעג

 .ןרעקלעדנַאמ טימ ןעמאזוצ ןרָאפעגקעװַא דלַאב זיא ןוא ןטעב

 טָאה שילַאק אטרעב ןוא ענָאדַאמירּפ ַא ןָא ןבילבעג זיא לעּפמינ

 יד ןיא ךיז ןּפַאכוצניירַא טייהנגעלעג ענעטלעז יד טַאהעג טציא

 .ךיש עשינָאדַאמירּפ

 ,ןבענכָאנ טזוומעג טָאה רע רָאנ ,טלקנעווקעג ךיז טָאה לעּפמיג

 ןוא "ךלמח המלש , ,"תימלוש , ןיא ןטָארטעגפיױוא זיא שילַאק ןוא
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 ןופ ןָאטיסטעל

 -עּפֶא יד טריפעגפיוא ךיוא ןעמ טָאה טייצ רעד ןיא ,"אבכוכ רב;

 רעד טסאפרַאפ טָאה וצרעד קיזומ יד ןוא ,"רובנה ןושמש , עטער

 םלוע רעד טָאה טקַא ןטייווצ ןכָאנ ,רָאש ךורב ןזח רענרעבמעל

 ןופ לָאר יד טליּפשעג טָאה עכלעוו ,שילַאק ןוא ,ןפורענסיױרַא םיא

 -מעל יד .עניב רעד ףיוא טנַאה יד טקירדענ םיא טָאה ,"הלילד,

 בתכ םעד טקישענּפָא אטח םעד רַאפ םיא טָאה הלהק רענרעב

 ןעמוקעננָא גרעבמעל ןיא זיא ןכינניא .ןלעטש רעד ןופ טנָאזענּפָא |

 ןוא טסעראקוב ןייק קעוַא דלַאב זיא רע . ... ןעדַאפדלָאג םהרבא

 -דלָאנ . . . "ַאצינגישז , רעטַאעט םעד ןיא רָאטקעריד סְלַא ןיירַא זיא

 קעמַארש ןלרַאק}| ןוא שילַאק טכַארבעגרעכירַא דלַאב טָאה ןעדאפ

 ױזַא ָאד טָאה שילַאק ."טָאבענ עטנעצ סָאד , טריפענפיוא ןוא

 טָאה םש ריא זַא ,רעכוזַאב-רעטַאעט יד ייב ןעמונעגנסיוא קרַאטש

 -לַאנָאיצַאנ ןשינעמור םעד ןופ ָאירַאסערּפמיא םוצ טכיירנרעד

 -רלָאנ ייב טליּפשענ ןָאזעס ןטירד םעד טָאה יז ןעוו ןוא ,רעטַאעט

 טָאה יז .רעטַאעט םעד רַאפ טרישזַאננַא ריא רע טָאה ,ןעדַאפ

 ןוא "עמַאד עסייוו יד , עטערעּפָא עשינעמור ַא טרידוטשנייא דלַאב

 טָאה רָאנעט רעשינעמור ַא .ןירעגניז עכעלרעזייק ַא ןרָאװעג זיא

 רעטאעט ןיא רעסַאװ ןייק ןעקנירט טינ לָאז יז זַא ,טנרָאװענ ריא

 יד לייוו ,ןעקנעש ריא טעוװ ןעמ סָאװ ןעמולב יד ןקעמש טינ ןוא

 ריא וצ סיורג רעייז ןעוועג זיא סנירעגניז ערעדנַא יד ןופ האנק

 ןכוז טינ ריא לָאז ןעמ זַא ,ןבָאה ארומ טפרַאדענ טָאה ןעמ ןוא

 זַא ,טקריוועג ליפ טָאה דנַאטשמוא רעקיזָאד רעד .,ןעמסרַאפ וצ

 םעד ןופ ןייטשלעדע ןעמוקעננָא טסעראקוב ןיא זיא דלַאב ןעוו

 וצ ןטָאבעגנָא ריא טָאה ןוא קרָאי-וינ ןיא ?רעטַאעט ַאילַאט ,

 רעטַאעט ַאזַא ןיא ןליּפש טעוו יז ןוא ,עקירעמַא ןייק ריא ןעמענ

 סיוא טעז רעטַאעט רעשינעמור רעכעלרעזייק רעד ןכלעוו ןגעקטנַא

 ןרָאיטקַא עטנַאקַאב עלַא ןפערט ןטרָאד טעװ יז ןוא ,ןַאגַאלַאב ַא יו
 םיא וצ ךיז יז לָאז ,לעּפמיג ייב טליּפשענ טָאה יז עכלעוו טימ

 רעטַאעט לַאנָאיצַאנ ןטימ טקַארטנַאק םעד ןכָארבעג טָאה ןוא ןרעהוצ

 עינעמור ןופ םיא טימ ןפָאלטנַא םורַא טייצ עצרוק ַא ןיא זיא ןוא

 ."רענכַאּפש רלָאּפָאעל ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ

 -גיז ןיא "םירמ ,, סלַא ףיוא .ק טערט 1898 רעבמעטּפעס 5 םעד

 18 םעד ,"גינעק-עציוו רעשידיי רעד, עטערעּפָא סנַאמנייפ טנומ

 סיקסנַאקרַאש ןיא *ַאריוװלע, סלַא ףיוא יז טערט 1898 רעבמעטּפעס

 ,"ירדנ לכ,

 .ב טביירש עקירעמַא ןיא ןליּפש ס'.ק ןופ ןרָאי עטשרע יד ןגעוו

 : ןירָאג

 טליּפשענ רעטַאעט ַאילַאט ןיא טָאה ןרעלסעק טימ ןעמַאזוצ ,

 ,ענָאדַאמירּפ סלַא קרָאי וינ ןייק יז זיא ןעמוקעג .שילַאק ַאטרעב

 -אמארד א טציזַאב יז זַא ,ןזייוװסיורַא ןעמונעג יז טָאה דלַאב רָאנ

 ,טליּפשענ רעירפ טָאה יז עכלעוו ןיא ,רעקיטש יד .,טנַאלַאט ןשיט

 ריא ןיא ןעניישוצסיורַא טייקכעלנעמ יד ןבענעג טינ ריא ןבָאה

 יד זַא ,טליפרעד יז טָאה ןיטסיטרַא סלַא ןוא ,טפַארק רעלופ

 ךיז טָאה יז .טנַאלַאט ריא רַאפ רבק ַא ןענייז רעקיטש ענָאלבַאש

 רַאפ ןרָאיטקַא יד יוװ לטימ ןקיבלעז ןטימ ןעװעטַאר וצ טכוזעג
 יז ,טסייה סָאד .ענַאל ַאזַא ןיא ןעזרעד ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,ריא

 ןעמ ןוא ,ןסעיּפ עשיאעּפָארייא ףיוא ןָאטעגנ ףרָאוו ַא ךיז טָאה

 סטרַאהנרעב ַארַאס ןופ רעקיטש רָאּפ ַא טצעזרעביא ריא רַאפ טָאה

 טימ סָאװ רעקיבלעז רעד ןעווענ זיא טאטלוזער רעד ןוא ,רַאוטרעּפער

 טצענענעג טָאה םלוע רעטסָארּפ רעד .,רעליּפשיוש עקידרעירפ יד

 ןיא ןוא ןעמוקעג טינ זיא םלוע רערעסעב רעד ןוא רעטַאעט ןיא

 א זא ,טסואווענ טינ וליפַא ןעמ טָאה ןזיירק עטנענילעטניא יד

 -רַאפ וצ טייהנגעלעג ַא ףיוא טרַאו עסירעטקַא עטבַאנַאב טסכעה

 ".עניב רעד ףיוא ןָא-ךביוא עמאס םעד ןכינ ןיא ןעמענ
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 רעטַאעט ןשידיי

 ,ק ןליּפש ןעזעג טָאה רעכלעוו ,ןירבָאק ןָאעל גרוטַאמַארד רעד

 עמַארדָאלעמ רעד ןיא ,עקירעמַא ןיא ערעירַאק ריא ןופ בײהנָא ןיא

 : ןליּפש ריא ױזַא טרעדליש ,"תומותי ייווצ יד;

 טָאה יז רעדייא -- ןעזענ לָאמ ןטשרע םעד יז בָאה ךיא...,

 רעטנַאקַאב רעד ןיא --- עסעיּפ רערעסעב רעד ןיא ןזיוועג ךָאנ ךיז

 ןעויעג זיא שילַאק םַאדאמ .., "תומותי ייווצ יד , עמַארדָאלעמ

 -עגנייא סעטַאמש ןיא ,ןעווענ יז זיא דנילב .תומותי יד ןופ ענייא

 ןוא . .. עט'רוכש יד --- יורפ רעטכעלש רעד ןופ טקינייּפרַאפ ,טליה

 שילַאק רעד ןופ טייקנייפ ןוא עיצַארנ ןוא ץנַאגעלע ערעדנוזַאב יד

 רעקיזָאד רעד ןיא ,סעטַאמש גראב ןקיזָאד םעד ןיא ןליּפַא ןענייז

 .ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ טינ ,ןייּפ ןקיזָאד םעד ןיא ןוא טייקדנילב

 רעד ןופ טייקכעלנעזרעּפ יד טקירדעגסיוא ךיז טָאה םעד ןיא ...

 רעד טימ ןצלָאמשעגפיונוצ טינ ךיז טָאה יז יווװ ,עכלעוו ,עקטסיטרַא

 ךיא ןקיטרַאננייא ריא ךָאד יז טָאה ,טליּפשעג טָאה יז סָאװ ,לָאר

 ".ןרָאלרַאפ טינ לָאמנייק

 דייס טסיא יד; עסעיּפ סנירבָאק ןיא ףיוא .ק טערט 1899 ןיא

 : רבחמ רעד טביירש ,עסעיּפ ןייז ןיא ןליּפש ריא ןגעוו ןוא ?ָאטעג

 עסעיּפ ןיימ רעטַאעט-"ַאילַאט , ןיא ףיוא ןעמ טריפ ךָאנרעד,

 רעננוי רעד ןופ לָאר יד טמוקַאב שילַאק ,?ָאטעג דייס טסיא יד ,
 סָאװ טימ ןוא ,טייהנגעלעג ריא יז טעזרעד ןַאד ,לדיימ-רעטענכרַא

 ןיא ןבָארּפ יד ךָאנ .לָאר רעד רעביא טעברַא יז רעפייא ןַא רַאפ

 ךָאנ ידכ םייהַא רימ וצ ןשטיווָאקשָאמ טימ יז טמוק רעטַאעט

 סָאד ןוא ,לָאר יד רימ טימ ןייגוצרעביא לָאמַא ךָאנ ןוא לָאמַא

 ךיוא םייהַא ריא וצ ןעמוק ךָאנ ןומ ךיא -- גונעגנ טינ ךָאנ זיא

 -עג לָאר רענעי טימ טָאה יז ... .לָאר יד ריא טימ ןרידוטש וצ

 טימ ָאקסעלונָאמ ןוא רעלסעק יו טעמכ ,רָארופ ןתמא ןַא טכַאמ

 רעמ ץְלַא יז טרעוו ןָא עסעיּפ רעקיזָאד רעד ןופ ... .ןלָאר ערעייז

 יד טליּפש ןוא עסעיּפ ערעסעב יד טכוז יז .טמירַאב רעמ ןוא

 יז טסקַאװ ןסעיּפ עקיזָאד יד ןיא רעדעי טימ ןוא עסעיּפ ערעסעב

 -ילבוּפ םייב ייס טבילַאב רעמ ץלַא טרעוו ,סיוא רעמ ןוא רעמ ץלַא
 ".קיטירק רעד ייב ייס ןוא םוק

 ּפרַאק ַאיפָאס עסירעטקַא יד טָאה ,תונורכז עריא ןיא טלייצרעד .ק יו

 טלָאװעג ןעניב רעשידיי רעד ףיוא ענָאדַאמירּפ עטסערג עקיטלָאמַאדו

 גנובערטש ַא ןעמוקַאב רעבָא טָאה .ק .*טסָארט ַא; ריא טימ ןכַאמ

 ןטירד ןרַאפ טרישזַאגנַא טינ ךיז טָאה ןוא עּפָאריײא ןייק ןרָאפוצקירוצ

 טָאה ךָאנרעד ,טשינרָאג טימ קעװַא זיא רעטניוו רעבלַאה ַא ,ןָאזעס

 -ור, ןיא ןײרַא רעטעּפש זיא ןוא עיפלעדַאליפ ןיא טרילָארטסַאג יז

 -נייפ ןוא רעלסעק טימ טליּפשעג טָאה יז ואוו ,"זוָאה ערעּפָא עינעמ

 -יניפ יד עלהנח, סנַאמנייפ ןיא *עלהנח, סלַא ןטָארטעגפיוא ןוא ןַאמ

 -קעריד רעד ןרָאװעג יז זיא רעטעּפש ןָאזעס ַא .ןןירָאטײנ) *ןירעש

 ,ָאקסעלוגָאמ ,רעלסעק ,רענכַאּפש טימ רעטַאעט-"ַאילַאט , ןופ רָאט

 -סעק טימ ןעמַאזוצ ףיוא ךיוא יז טערט ָאד .שטיווָאמיס ןֹוא ןַאמנייפ

 ןופ ןסעיּפ יד ןיא קידנליּפש ."ענירג יד, עסעיּפ סר"מש ןיא ןרעל

 יד ןיא ןליּפש ןופ סױרַא זייווקיצנייא יז טכירק ןיביל ןוא ןירבָאק

 ןליּפש וצ רעטַאעט םעד ןיא ןיירַא טערט ןיצּפיל ינעק זיב ,ןטערעּפָא

 .ךָאװנטימ ןיא .ק ןוא סקיטנוז ןוא םיתבש

 ןיא "וינעדיירפ, סלַא ףיוא .ק טערט 1900 רעבמעטּפעס 21 םעד

 ןוא שטנעמ ,טָאג, סנידרָאג בקעי ןופ גנוריפפיוא רעטשרע רעד

 ."לווייט

 טגיילעגרָאפ טָאה יז ןעוו זַא ,תונורכז עריא ןיא טלייצרעד .ק

 רע טָאה ,עסעיּפ עלעיצעּפס ַא ןביירש ריא רַאפ לָאז רע זַא ,ןענידרָאג

 טּפיוהרעביא טביירש רע זַא ,גנורעלקרעד רעד טימ טגָאזעגּפָא ךיז

 .עניב רעד רַאפ טביירש רע רָאנ ,ןרָאיטקַא רַאפ לע י צ ע פ ס טינ
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 : תונורכז עריא ןיא יקסװעשַאמָאט יסעב טלייצרעד םעד ןגעוו

 טָאה רע .,ןענידרָאנ טימ טדערעג ןוא טרימירג ךיז ןבָאה רימ;

 יד ןוא ,רָאה ענייש סעשילַאק ןגעוו גנוקרעמַאב ַא סעּפע טכַאמענ

 ןָא רימ טביירש ,ןידרָאנ רעטסימ , : םיא וצ ןָא ךיז טפור שילַאק

 רעביירש ַא ןופ טרעהענ טָאה ריא ,רָאה עניימ וצ עלָאר ַא סעּפע

 ,ןידלעה ַא ָאד טרָאד זיא ,ךוב א ןבירשעגנָא טָאה רע ?יָאטסלָאט

 עלָאר ַא ןָא רימ טביירש .עניימ יו רָאה עגנַאל ,ענייש טָאה סָאװ

 | ."רָאה עניימ וצ

 ךרָאב רעצרַאװש רעד רעביא ןָאטעג טעלג ַא ךיז טָאה ןידרָאג

 : טרעפטנעעג ?כיימש ןשיטסַאקרַאס ַא טימ טָאה ןוא רענייז

 .יִאטסלָאט רעביירש ַא ןופ "טרעהעג , בָאה ךיא ,םַאדַאמ ,סעי ---

 ?"ָאטַאנָאס רעציירק , ריא רַאפ ןבירשעג טָאה ןידרָאג ןוא

 ןופ לָאר-לטיט רעד ןיא ףיוא .ק טערט 19007-1901 ןָאזעס ןיא

 ןיא ןוא ,ריא רַאפ ןבירשעג לעיצעּפס ,?ָאפַאס,; סנידרָאג בקעי

 ענעבירשעג-ריא רַאפ לעיצעּפס יד טריפעגפיוא טרעוװ 1902 רַאונַאי

 ."יטע, סלַא .ק טימ ?ָאטַאנָאס רעציירקק עסעיּפ-ןידרָאג

 םולש טביירש ,"ָאטַאנָאס רעציירק; ןיא *יטע, ןליּפש ריא ןגעוו

 : רעטומלרעּפ

 ,טייקרַאטש יד ןרעדנואווַאב טזומעג ריא טָאה ןליּפש ריא ךרוד,

 יד סָאװ טפַארק עשיטַאמַארד עסיורג יד ןוא טייקיטולב-לופ יד

 ןענייז ?ָאטַאנָאס רעציירק, ןיא רענעט עריא .,טגנָאמרַאפ עסעיּפ

 ןוא סענעצס עשיטַאמארד עריא ןוא ,קיזומ עטסיז יד יװ ןעוועג

 ןוא ןורכז ןיא ףיט טצירקעגנייא ךיז ןבָאה ||ןעגנַאג} עגנעגרעביא

 -ןעיורפ ליפ ױזַא .,קורדנייא ןכעלסעגרַאפמוא ןַא טזָאלעגרעביא

 סעדנריר-שיטַאמַארד ליפ ױזַא טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא סעטרַאצ

 -טסניק עטבַאגַאב אזַא ןריפכרוד טנַאקעג רָאנ טָאה עלָאר ןייא ןיא
 ."שילַאק אטרעב יו ןירעל

 רתסא ןגעו טדער ,תונורכז ענייז ןיא גנָאי זעוב רָאיטקַא רעד

 יז טכיילגרַאפ ןוא עקירעמַא ןיא ןרילָארטסַאג סַאקסנימַאק לחר
 :שילַאק ַאטרעב ןופ ןליּפש ןטימ

 ןיא רעטַאעט-"ַאילאט , ןיא ןטָארטענפױא זיא יקסנימַאק יד,

 ,"ָאטַאנָאס רעציירק  ןיא ?וינעטע  סלַא :רַאוטרעּפער סנידרָאג

 סָאװ ,ןלָאר עֶלַא ןיא ,-- ?טײהרַאװ, רעד ןיא ןוא ?ָאפַאס, ןיא

 ןעוועג טלַא טלָאמַאר ןיוש זיא יז .טליּפשענ טָאה שילַאק יורפ יד

 .רעטלע ךָאנ ןעזסיוא טכַאמעג יז טָאה רוגיפ ריא ןוא קיצרעפ רָאי ַא

 -ַאק ?חר רתסא סעסירעטקַא ייווצ יד ןשיווצ דישרעטנוא רעד . ..

 (ןדיישרעטנוא ױזַא ןָאק ןעמ ביוא) שילַאק ַאטרעב ןֹוא יקסנימ

 ַארעס ןוא עזוד רעד ןשיווצ דיישרעטנוא רעד יו ןעוועג זיא

 עסירעטקַא עסיורג עטסכעלריטאנ יד ןעוועג זיא עזוד .,דרַאנרעב

 ,טייקכַאפנייא ריא טימ רעצרעה טרירעג טָאה יז ,טייצ רענעי וצ
 -ןַאמָאר ריא טימ -- דרַאנרעב ןגעקַאד .טייקכעלריטַאנ ריא טימ

 טימ ,ןרייר ןייש ריא טימ ,ןעזסיוא ןלעדייא םעד טימ ,טייקשיט

 ןעוועג זיא יקסנימַאק יד . . . .טנעמַארעּפמעט ןקידנזיורבפיוא ריא

 -רעב ַארעס-שילַאק יורט טָאה ןסַָאמ יד ייב ןוא ,עזוד עשידיי יד

 ."ןלָאר יד ןיא נלָאפרעד רעמ טַאהעג דרַאנ

 : ןַאהַאק .בא טביירש ,ןסעיּפ יד ןיא ןליּפש ריא ןגעוו

 קרעוו סנידרָאג ןיא ןירעליּפשיוש סלַא טָאה רעטעּפש ?סיבַא 0
 ןברָאװרע ךיז (ערעדנַא ןוא ?ָאטַאנָאס רעציירק , ,"ָאפַאס , ןייז ןיא)

 -עטמעט טַאהעג ךיוא טָאה יז .שילַאק ַאטרעב ןעמָאנ ןסיורנ ַא

 ןַאמ ריא .ןייש רעייז ןוא ננוי ןעוועג יז זיא וצרעד ןוא ,טנעמַאד

 יד ןופ רענייא רעדָא) רָאטקעריד רעד ןעוועג זיא (רענכַאּפש)

 ."טליּפשעג טָאה יז ןכלעוו ןיא רעטַאעט םעד ןופ (ןרָאטקעריד

 :ןירָאג .ב ּפָא ךיז טלעטש םעד ןגעוו רעכעלריפסיוא

 רעגנוי רעד וצ ןניוצענוצ ךיילג טָאה ?ָאפַאס עשידיי, יד ... ,
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 ָאד ןוא םוקילבוּפ ןרעסעב םעד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד שילַאק

 ןיא ךיז ןזייוו וצ טייקכעלנעמ יד טָאהעג לָאמ ןטשרע םוצ יז טָאה

 -טנעדרָארעפיױא ןַא טציזַאב יז זַא ,ןגייצ וצ ןוא ץנַאלג ןלופ ריא

 ."טנַאלַאט ןכעל

 ןיא ןילדע םַאיליו טביירש ,"ָאפַאס; ןליּפש ריא ןגעוו קידנדייר

 : לקיטרַאיגָאלָארקענ ןייז

 רעד ןיא טכַאמעג רימ ףיוא יז טָאה קורדנייא ןפיט אזַא ... ,

 ןליּפש ןקיטלָאמַאד ריא ןָאק ךיא זַא ,טוהרעגניפ עיפָאס ןופ עלָאר

 עטסעב סנידרָאג ןופ ענייא עקַאט ןזיא עסעיּפ יד .ןסעגרַאפ טינ

 טַאהעג יז טלָאװ יצ טסייו רעוו רעבָא ,עטסטנַאסערעטניא ןוא

 -טּפיוה רעד ןיא ןעוו נלָאפרעד ןשירעלטסניק םעד ןוא ןעזנָא םעד

 ַא ,עטנַאװעג ַא ןיא לָאר יד .,טליּפשעג טינ שילַאק יד טלָאװ לָאר

 ןבעגענניירַא רעטקַארַאכ ריא ןיא טָאה ןידרָאנ .עשיטנַאמָאר-טסכעה

 .טייצ רעיינ רעד ןופ יורפ עיירפ יד זיא יז .ךירטש ןשינעסביא ןא

 -טסניק ַאזַא טימ לָאר עקיזָאד יד ןליּפש שילַאק אטרעב טגעלפ , ..

 ,ץנַאגעלע רעשיטפַאלע ל?יפיוזַא טימ ןוא שינעדנעטשראפ רעשירעל

 עשיטנַאמָאר-ןייר יד ,טרעביױצַאב םלוע םעד ןטלַאה טנעלפ יז זַא
 רעד ,גנולדנַאה רעד ןיא ןטבילענ ןטייווצ ריא טימ ןטנעמָאמ

 ייב ןנעלפ ,ןיישנענָאז ןָאלָאּפַא ןעמָאנ ןקידנעגנילק ןטימ טסינַאיּפ

 -ילַאקיזומ א ןיא רענעט עטסנייפ יד יוװ ןעמוקסיורַא שילַאק רעד

 טייטשראפ ןעמ יו רעטַאעט ןעווענ ןזיא סָאד .עינָאפמיס רעש

 .עזוד ַארָאנעלע ןַא רעדָא דרַאנרעב ַארַאס ַא ןופ טדער ןעמ ןעוו

 שילַאק ַאטרעב טָאה יירעליּפשיוש ןופ טרַאדנַאטס ןכיוה ַאזַא

 ."ןנָאלשעגנַא

 -ַאילַאט, ןיא ןטָארטעגפױא .ק זיא 1902 רעבמעצעד 18 םעד

 -עגייא , עסעיּפ סנידרָאג בקעי ןיא *ןַאמּפָאה ַאידיל, סלַא *רעטַאעט

 יי ,"טולב סענ

 ןַא סריא ףיוא ןרָאװעג טריפעגפיוא .ק ךרוד זיא 1902 ןיא

 עקיניזנַאװ ידע ענעצס עשיטַאמַארד סנידרָאג בקעי טרָאװ-ןרע

 .ן"סרעטקַאניײא; סנידרָאג ןיא טכעלטנפערַאפ} *עסירעטקַא

 ןיא "עלענעה ,, סלַא ןטָארטעגפיוא .ק זיא 1903 רַאורבעפ 12 םעד

 ןיא ?ַאינָאס, סלַא לירּפַא 10 םעד ,"אעדעמ עשידיי יד, סניביל .ז

 1903 יַאמ 8 םעד ןוא ן"םכח דימלת רעד, *ןלטב רעד , סווָאקַאר .נ

 ,יקסװערַאטָאלָאז ןופ *ַאלעדא, סלַא

 טריפעגפיוא רעטַאעט-*ַאילַאט, ןיא זיא 1902 רעבָאטקָא 12 םעד

 -קעשטַארַאק ןופ עיסַאח, רעדָא "המותי יד , סנידרָאג בקעי ןרָאװעג

 רעד ןיא .ק טימ ,ן"המותי יד עיסַאכ ,, נ"א רעלוּפָאּפ רעטעּפש| *קַאר

 .ןיצּפיל ינעק וצ רעבירַא עסעיּפ יד זיא ףיורעד ץרוק ,לָאר-לטיט

 : טביירש ןיקמורפ .א רעצעזרעביא ןוא רעלעטשטפירש רעד

 ןַא ןעמונרַאפ רעטַאעט-"ַאילַאט , ןיא טָאה שילַאק ַאטרעב,

 טָאה ןיורק יד .ןָאנבױא | א רָאנ ,ןָאנביוא ם ע ד טינ ,ןָאנביױא

 יד -- ,"'תרפא עלערימ , עלעניגירא יד ,ןיצּפיל ינעק ןנָארטעג

 ,ןַאמ ריא .עיציזָאּפ עטסעפ ַא טאהעג טָאה יז ... ."ריל ןיגינעק ,
 -טּפיוה יד ןופ רענייא זיולב טינ ןעועג יא ,ץ נימ ?קיימ

 גנוטייצ ַא ןופ רעבעגסיױרַא רעד ךיוא רָאנ ,?ַאילַאט , ןיא םיפתוש

 טָאה שילאק יד רעבָא ... ."דלָארעה רעשידיא רעכעלנעט רעד,

 ,פריפ עטשרע טליּפשענ טָאה יז ואוו ,ןסעיּפ ער י א טָאהעג

 טאהעג ךיוא יז טָאה ךעלריטַאנ .ץַאלּפ ןטשרע םעד ןעמונרַאפ/

 -עג ךיא יו ױזַא רעבָא ,רערערַאפ עשיטסַאיזוטנע ,"ןטָאירטַאּפ,

 ןיא רָאנ ,למוט ןייק טכַאמעג טינ ,טכָאקעג טינ ךיז ייז ןבָאה ,קנעד
 תמא ַא ןעוועג זיא'ס .טנַאלַאט ןסיורג ריא ןופ טַאהעג האנה ךיז

 .המשנ רעד רַאפ חור-תחנ ַא .ןליּפש ןעז וצ יז ןנינעגרַאפ קיטסיינ

 שילַאק ַאטרעב .רעיוא ןרַאפ ,סרעדנוזאב ןוא ,גיוא ןרַאפ גונעת ַא
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 ןופ ןָאקיססעל

 רעשידיי רעד ףיוא ןטלעז ןעוועג זיא סָאװ ,עיצקיד ַא טַאהעג טָאה

 וצרעד .סעקטסילָאר-ןעיורפ יד ןשיוצ ק י צ נג יי א ןוא עניב

 ."קורדסיוא רעטנעגילעטניא רעד ,ךַארּפש עקידנעטשרַאפ ,ערָאלק יד

 סנידרָאג בקעי ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא זיא ןָאזעס ןבלעז ןיא

 ."ַאזָאר, לָארטּפױה רעד ןיא .ק טימ *טיײהרַאװ יד; עסעיּפ

 -לטיט רעד ןיא ,שידיי ןיא ,ןטָארטעגפיוא ךיוא .ק זיא 1904 ןיא

 גנוצעזרעביא עשידיי-םינָאנַא יד| *טעלמַאה, סריּפסקעש ןופ לָאר

 ,ןא"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג

 "עג טריפעגפיוא רעטַאעט-"דנערג, ןיא זיא 1904 רעבמעווָאנ ןיא

 עטשרע יד זיא .ק ןוא "טפַארק עתמא יד, עסעיּפ סנידרָאג ןרָאװ

 ןופ ןעמונעגרעביא דלַאב טרעוװ סָאװ ,"עינַאפ, לָאר יד ןליּפש וצ

 | .רעלדַא ערעס

 ש יל אק א טרע ב
 ,"טעלמַאה , סלָא

 סלא שילַאק אטרעב
 ,"ןיסעצנירּפ-ראלָאד,

 ףסוי טביירש ,ןסעיּפ-ןידרָאג יד ןיא ןעגניז ריא ןגעװ ןוא

 : יקסנישמור

 ןיא ןענרעל וצ טכייל ךָאנ זיא ןכַארּפש עשיאעּפָארייא עלַא,

 .ןריובעגנייא ןייז ןעמ זומ ,שיסור ןיא ןענניז וצ רעבָא .גנַאזעג

 סנידרָאג בקעי ןיא ןעוו ןרעוו רעבָא ךיא געלפ טשַארעביא יוװ

 טנעלפ ,ןבעל ןשידיי-שיסור ןופ לייטנטסרעמ ןענייז עכלעוו ,ןסעיּפ

 -סקלָאפ ַא ,לדיל שיסור א ןענניז וצ שילַאק םַאדַאמ ןעמוקסיוא

 סע טנעלפ יז ןעוו ."ונָארָאד ַאנ ַאי ןידִא ושזָאכיוװ, יוװ ?דיל

 ַא טנניז סָאד זַא ,ןביולג טינ לָאמנייק רימ ךיז טנעלפ ,ןעגניז

 ןניוצרעד ןוא גרעבמעל ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןיא סָאװ ,ןָאזרעּפ

 זיא סָאװ ,ןָאזרעּפ ַא רָאנ .ןעידָאלעמ סנעדַאפדלָאנ ףיוא ןרָאװעג
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 דרעטַאעט ןשידיי

 ןגיוזעגנייא טָאה ןוא ,סעּפעטס עשיסור יד ףיוא ןרָאוװעג ןריובעג

 שיסור ַא ןעגניז ױזַא ןָאק ַאזַא רָאנ -- ךלימ עשיסור ךיז ןיא

 ."ןעגניז סע טנעלפ שילַאק ַאטרעב םַאדַאמ יוו דיל-סקלָאפ

 שידיי ןיא ןעגנולעטשרָאפ עכעלטע .ק טיג 1906 יַאמ 11 םעד

 יד, ןיא רעטַאעט-*שילַאק, ןיא ףיוא יז טערט יַאמ 18 םעד ןוא

 ןרָאװעג טליּפשעג ןענייז תמאב| יקסניּפ ןוא ץרפ ןופ "רעטסעווש

 ןוא "האל, סלַא .ק טימ "רעטסעוװש, סצרּפ :סרעטקַאניײא ייווצ

 יו רעבָא ,?ַאינַאפ, סלַא .ק טימ "ענעסעגרַאפ-סקילג; סיקסניּפ

 ןוא ןַאמ רעד ,רענכַאּפש טָאה ,סיוא טזייו סע יו, ןָא טיג יקסניּפ

 ןַא ןריסנָאנַא וצ טַאהעג ארומ ,שילַאק םַאדַאמ ןופ ָאירַאסערּפמיא

 טָאה .,יקסניּפ ןוא ץרּפ ןופ "רעטסעווש, קידנריסנָאנַא .רעטקַאניײא

 ערעסערג ַא ןוא גנַאהנעמַאזוצ ַא ןופ קורדנייא םעד ןכַאמ טלָאװעג רע

 .ן*ךַאז

 ןוא ,עניב רעשילגנע רעד ףיוא ןעמונעגרעביא טציא טרעווװ .ק

 ,אינייוליסנעּפ ,גרובסטיּפ ןיא 1906 רעבמעטּפעס 2 םעד ףיוא טערט

 "רעטַאעט-קיריל, רעקרָאי-וינ ןיא 1906 רעבמעטּפעס 10 םעד ןוא

 ן"יטעק רעלעניגירָא רעד ןופ ןעמָאנ רעטרעדנעעג} ?םירמ, סלַא

 רעד ןופ טליּפשעג רעירפ|} יָאטַאנָאס רעציירקק סנידרָאג בקעי ןיא

 רעשילגנע רעד ןיא ,ןשלָאװ שטנעלב עסירעטקַא רענַאקירעמַא

 ,לעשטימ ןָאדנָאל ןופ גנוצעזרעביא

 םולש טביירש ,עניב רעשילגנע רעד וצ ןיײגרעבירַא ריא ןגעוו

 : רעטומלרעּפ

 יו םעדכַאנ .|190611908 ראי םעד ןיא ןעוװענ זיא סָאד ,

 -"רָאזדניוװ, ןיא גלָאפרעד ןסיורנ ריא טקידנערַאפ טָאה שילַאק יד

 יד טזָאלרַאפ יז טָאה ,"רעטסעווש , ס'ץרּפ ,? .י טימ רעטַאעט

 ןיינקעװַא ריא טימ .ייוודָארב ףיוא קעװַא זיא ןוא עניב עשידיי

 ךס ַא ןליּפש וצ ןעוועג ךעלנעממוא זיא רעטַאעט ןשידיי םעד ןופ

 -ליּפש עקיצנייא יד טַאהעג טָאה יז| רַאוטרעּפער ריא ןֹופ ןסעיּפ

 -נוא םוצ ןרָאוװעגנ טמוטשרַאפ ןענייז ױזַא ןוא ,ןייז ףיוא טכער

 ךס ַא ןוא "טייהרַאװ יד , ,"ָאטַאנָאס רעציירק , ,"אפַאס , דנורגרעט

 ."טנבייצעגסיוא ךיז טָאה יז עכלעוו ןיא ןסעיפ ערעדנַא

 ריא טביירש ,עניב רעשילגנע רעד וצ ןיײגרעבירַא ריא ןגעוו

 :1921 ןיא ,עקסיפ יערג ןָאסירעה ,רָאטקעריד רעשילגנע

 ךיא ןיב קירוצ טרעדנוהרָאי ?טרעפ ַא טימ יַאמ ןיא טנווָא ןייא,

 טָאה שילַאק ַאטרעב םַָאדַאמ ןעוו רעטַאעט ןעקירעמַא ןיא ןעוועג

 שילגנע ןיא טירטפיוא ןלַאטנעמירעּפסקע םענעדיײשַאב ריא טכַאמעג

 טפָא בָאה ךיא שטָאכ ."ַארָאדעּפ , סוָאדרַאס ןופ ןידלעה יד סלַא

 -בוּפ דייס טסיא ןופ גנילביל םעד סלַא ריא ןנעוו ןדייר טרעהעג

 ןליּפש ריא ,ןליּפש ןעזעג טינ לָאמנייק רעירפ יז ךיא בָאה ,םוקיל

 גנוקעלּפטנַא עטרַאוװרעד טינ עקידנעטשלופ ַא רימ רַאפ ןעוועג זיא

 עקידנענערב טימ יורפ עטנַאנעלע ,עכיוה ַא ןעזענ בָאה ךיא ..}.

 ַא ןוא טנעה עקיטכערּפ ,םינּפ ךעלנעווַאב ?ענינירַא ןַא ,ןגיוא

 עמיטש א טרעהענ בָאה ךיא .ןח אלמ ןעווענ זיא סָאװ ,רעּפרעק

 -ַאב סָאװ ,לופגנַאלק ,לופטפַארק ,רעבמעט ןקידריווקרעמ ַא טימ

 ַארַאפ סָאװ ,ָא .ןעלּפַאטש עשיטַאמַארד עלַא קידנעטשלופ טשרעה

 טלעפעג לָאמלייט טָאה'ס םנה ,לָאר יד ןליּפש ריא ןוא ! עמיטש

 קורדסיוא רעד טקרעמַאב טכייל ךיז טָאה'ס ןוא טיײקנטלַאהעגקירוצ

 .לופסקורדסיוא ןוא קרַאטש ןעוועג זיא ,טנעצקַא ןדמערפ ַא ןופ

 רעקיזָאד רעד ןיא דרַאנרעב ןוא עזוד ןופ ןורכז רעקידעבעל רעד

 טָאה סָאװ ,עסירעטקַא רעיינ רעד ןופ טרענימענ טינרָאג טָאה ,לָאר

 עקילייה סָאד טציזַאב יז זַא ,קורדנייא םעד טכַאמעג רימ ףיוא

 עוו יז יצ שילַאק:םאדַאמ טנערפעג ךיא בָאה סנגרָאמוצ .לרעייפ

 - ךוא עניב רעשילננע רעד ףיוא קידנעטש ףיוא ןײנרעבירַא ןלעוו
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 א סא
 טאמאס

 -פיוא ןוא רעטַאעט-ןטעהנַאמ ןיימ ןיא טסברַאה ןקידנעמוק ןבייהנָא

 ","ַאנַאװ אנָאמ , סקנילרעטעמ ןופ לָאר-?טיט רעד ןיא ןטערט

 םדוק ,געוו ןיא תועינמ ןעוועג ןענייז סע זַא ,טלייצרעד עקסיפ
 ןגיא ריא ןופ ץיּפש רעד ןיא ןענַאטשעג זיא .ק סָאװ סָאד לכ
 רעטַאעט ןופ ןעמענוצ טניימעג טלָאװ ןײגקעװַא ריא ןוא רעטַאעט
 ןגעוו .טנעצקַא ריא ןגעוו עגַארפ יד ךָאנרעד ,חוכ ןטסקרַאטש םעד
 : עקסיפ טביירש ,יַאנַאוװ ַאנָאמ , סלַא טירטפיוא ריא ןוא םעד

 -קנילרעטעמ רעד רעביא טעברַאעג יז טָאה םישדח עכעלטע,

 -רעביא ,גָאט ןדעי ןעננַאגעגרעביא רימ טימ זיא יז עכלעוו ,לָאר

 עטכע ןא ןעמוקַאב ,טנעצקַא ןשיליוּפ ריא ןרילרַאפ וצ ידכ טּפיױה

 רוּפש ןדעי ןקיטייזַאב ןוא רעטרעוו יד ןופ ךַארּפשסיױא עשילגנע

 -כָאנ ,טרירטנעצנָאק ןעוועג זיא יז .ג"דא עיצַאנָאט עשיטָאזקע ןופ

 עלַא ןענייז ,ןטָארטעגפיוא זיא יז ןעוו ןוא ,קידלודעג ןוא קיביג

 טָאה יז ,,. .שילננע ןיא טייקטכע ריא ןֹופ טשַארעביא ןעוועג

 ןוא ... טקעפע ןשיטַאמַארד טימ ... לופליפענ לָאר יד טליּפשעג

 ןעמוקעגוצ זיא טנַאלַאט רעסיורג רעיינ ַא זַא ,טליפעג ןבָאה ךס א

 ."עניב רעד וצ

 םַאיליוװ טביירש ,עניב רעשילגנע רעד ףיוא ןליּפש ריא ןגעוו

 ; ןילדע

 גונעג טוג שילנגנע טדערעג יז טָאה טייצ רעצרוק ַא ןיא .... ,

 עקיטכיו אאזַא ןעױרטרַאפנָא ריא לָאז ןעמ זַא ,נונעג רָאלק ןוא

 ַא ןעוועג ךעלטננייא ןיא סָאד ."ַארָאדָאעּפ , סודרַאס יוװ לָאר

 -ךָארב עכלעזַא זַא ,ןטלַאהעגסיױוא טוג ױזַא טָאה יז סָאװ ,עבָארּפ

 ןעמהָארפ לעינַאד ,ָאקסַאלעב דיווייד יו ןרָאטקעריד-רעטַאעט רעייוו

 .רמ .טקיצטנַא ןעוועג ריא ןופ ןענייז קסיפ יערג ןָאסירעה ןוא

 ןעוועג טלָאמַאד זיא ,קסיפ ןעדעמ ינימ ,יורפ סנעמעוו ,קסיפ

 .עניב רעשילננע רעד ףיוא סעסירעטקַא עטמירַאב יד ןופ ענייא

 ,ייוודָארב ףיוא ןליּפש וצ טקַארטנַאק ַא שילַאק רעד ןטָאבעגנָא טָאה

 -רעב .שילגנע ןיא טליּפשעג יז טָאה {?| טייצ רָאי קיצנַאוװצ רַאפ ןוא

 רעד ףיוא ןרעטש עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא ןרָאװעג זיא שילַאק ַאט

 ןוא ןסעיּפ עשירארעטיל ןיא טליּפשענ טָאה יז .עניב רעשילננע

 ,"ןָאעפ דנע ָאפאס , סיעקאמ ןיא -- סעמַארדָאלעמ ןיא ךיוא

 אנַאמ , סקנילרעטעמ ןיא ,"ןעמואוו ?דיר יהד, סיבָאקַאשזד ןיא

 רעציירק , סנידרָאנ ןיא ,"ןעקאר ַאזערעט , סַאלָאז ןיא ,"ַאנַאװ

 ףיוא קירוצ רָאי קילדנעצ רָאּפ ַא טימ ןיא סע ןעו .?ָאטַאנָאס

 (ירושטנעפ) וינ, רעכייר רעד ןרָאװעג טיובעגפיוא קרַאּפ לַארטנעס

 רענַאקירעמַא רעד ןופ םייח יד ןרעוו טלָאזעג טָאה סָאװ ,?רעטַאעט

 ןעמונעגננײרַא שילַאק אטרעב ןזיא ,טסנוק-רעטַאעט רעלַאנָאיצַאנ

 -ענפיוא טרָאד ןיא ןוא סנירעליּפשיוש-טּפיוה יד ןשיווצ ןרָאוװועג

 ןיא יד זיא ןצרוק ןיא ."שטיוו יהד , עסעיּפ רעד ןיא ןטָארט

 רַאפ טנכעררַאפ ןרָאװעג עסירעטקַא עשידיי ענעריובעג-גרעבמעל

 -עמַא רעד ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עטסקיטכיוו עמַאס יד ןופ רענייא

 ןטיבעג רעבָא ךיז טָאה טייצ רעד טימ .טלעװ-רעטַאעט רענַאקיר

 -רעטַאעט עסיורג ןופ עדָאירעּפ יד .רעטַאעט ןשילגנע ןיא ענַאל יד

 עיצַארטנעצנָאק יד .ןרָאװעג טקידנעעג יו טעמכ זיא ןרָאטקעריד

 -סטפעשעגנ עניילק ליפיוזַא טקילנמוארַאפ טָאה סָאװ ,לַאטיּפַאק ןופ

 רעד ןוא ןזעוװ-רעטַאעט ןפיוא ןנָארטעגרעבירַא ךיז טָאה ,טייל

 -טייטסע-לעיר ןופ טנעה יד ןיא רעבירַא זיא רעטַאעט רעייוװדָארב

 ,ןטַאנגַאמ-סנַאניּפ ןוא ןרעצעלּפ ןוא רעזייה ןופ רעמיטננייא}| סעקיני

 ,ןטילעג ליפ םעד ןופ טסנוק יד טָאה טייצ-סגנַאנרעביא רעד ןיא

 רעשילגנע רעד ףיוא שילַאק ַאטרעב םַאדַאמ ןופ ערעירַאק יד ןוא

 ,סיורנ ןבילבענ טרָאד זיא ןעמָאנ ריא .טקידנעעג ךיז טָאה עניב

 ."ןענענעזעג טזומעג ךיז יז טָאה טרָאד ןליּפש ריא טימ רעבָא
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 : ןילייב ,ב .י טביירש .,ןינע ןבלעז ןגעוו ןוא

 ןבָאה סרעטַאעט עשילגנע-רענַאקירעמַא יד ןופ ןרָאטקעריד יד,

 -טינ יד ןיא ךיז טוט סע סָאװ ןָאטעג קוק ַא טייצ וצ טייצ ןופ

 ַא ןיא טינ ריש ןעוועג טלָאמַאד ןענייז סָאװ ,סרעטַאעט עשילגנע

 דנילב ןייז טנָאקעג טינ ןבָאה ייז ,עשילגנע יד יו לָאצ רערעסערג

 -רעּפעניב רעצנַאג ריא ֹוצ ... ןליּפש ןימ סעשילַאק אטרעב וצ

 טליפעג ףרַאש ץנַאג טָאה רעטַאעט עשידיי סָאד . .. .טייקכעלנעז

 רַאפ טריקיטירק יז ןעמ טָאה ןזיירק עסיוועג ןיא ,טסולרַאפ םעד

 טירטסיורַא רעטשרע ריא ... ,רעטַאעט ןשידיי םעד ןזָאלרַאּפ ריאי

 רעטייוצ ריא .. .קורדנייא ןַא טכַאמעג טָאה ?ַארָאדעּפ , ןיא

 ,ךיירגלָאפרעד רעמ ךָאנ ןעוועג זיא ?אאנַאוװ ַאנָאמ , ןיא טירטסיורַא

 ןעגנוזעג טָאה עסערּפ-רעטַאעט רעשילגנע רעד ןיא קיטירק יד ןוא|
 יירד וצ טנָאנ ןופ ךׂשמ ןיא זיא שילַאק םַאדַאמ ... .ביול ריא

 -ילגנע רעד ןיא סמולָאק-רעטַאעט יד ןופ ּפָארַא טשינ רָאי קילדנעצ

 ןיא ,/דיירב ןקוָארבנָא יד , ןיא טליּפשענ טָאה יז .עסערּפ רעש

 -ערט ןופ עיסרעוו סוָאש דרַאנרעב ןיא ןוא ,"ןעמואוו ?דיר יהט ,

 ןעזעג יז בָאה'כ .,.. .'טנעטנוָאטַא סָאטעיה קיטש א סעשטיב

 ר ע מ .ַאװָאמיזאנ ןעוועג זיא רימ ןוא ןסעיּפןעסביא ייר ַא ןיא

 ןעוועג זיא ?ָאטַאנָאס רעציירק , ןיא עלָאר ריא רעבָא .קידנרילעּפַא

 ."ןעזענ זיא סע ואוו ןוא ןעוו בָאה ךיא סָאו עטסעב יד

 שילַאק ַאטרעב,; :לעטסעמ בקעי טקרעמַאב ,עכָאּפע רענעי ןגעוו

 רעבָא ,רַאוטרעּפער-דרַאנרעב ַארַאס םעד ןליּפש טבורּפעג ךיוא טָאה

 ,*גלָאפרעד ןָא

 קידנדייר ,ןירעליּפשיוש עשילגנע ןַא ןביילברַאפ ריא ןגעוו ןוא

 -עגרעביא טָאה רעטַאעט עשידיי סָאד סָאװ ,"םעטסיס-רַאטס, ןגעוו

 רעד ןיא טָאה רעכלעוו ,רעטַאעט ןשילגנע-רענַאקירעמַא ןופ ןעמונ

 טקרעמַאב ,דנַאלגנע ןופ סרַאטס ענייז טריטרָאּפמיא טייצ רעטשרע

 ןיא טסנוק-ליּפשיוש עשידיי יד טָאה,/ םעד ץָארט זַא ,לעטסעמ בקעי

 ַא רָאנ סע זיא ,ךיוה רענעעזעגנָא ןַא וצ ןביוהרעד ךיז עקירעמַא

 עניב עשידיי יד .ןטנַאלַאט עקידנרעק לָאצ רעסיורג רעד קנַאד

 טנייה ךָאנ טגָאמרַאפ עקירעמַא ןוא ,ןרָאיטקַא עטוג טימ ט'מש ללכב

 עצנַאג ַא עקַאט ןענייז ,לַאירעטַאמ-רעליּפשיוש ןשידיי ןטסעב םעד

 רעשילגנע רעד ףיוא ןטערטוצפיוא ןרָאװעג ןטעברַאפ ייז ןופ ייר

 קינייו רָאג רֶעבָא ,(...שילַאק ַאטרעב ,רעלסעק ,רעלדַא) עניב

 ,"ןרעגריבנייא ךיז טנַאקעג טרָאד ןבָאה ייז ןופ

 ףיוא ןרָאיטקַא עשידיי יד ןגעוו טייהנגעלעג רעדנַא ןַא ייב ןוא

 עשידייא :לעטסעמ בקעי טביירש ,עניב רעשילגנע-רענַאקירעמַא רעד

 -עלק ַא ךס ַא ןיוש ןבָאה רעליּפשיױש עשיטַאמַארד ןא רעקיגַארט

 ,"/(שילַאק אטרעב) םלוע ןטיירב םייב גלָאפרעד ןרענ

 טַאהעג 1916 ןיא טָאה רעמערק .ּפ .מ סָאװ ,ךערּפשעג ַא טיול

 ןגעוו סעטַאד עקידנעגלָאפ רעביא רע טיג ,ןירעליּפשיוש רעד טימ

 -עגסיוא ריא טָאה'מ ןוא ןרָאװעג קנַארק יז זיא 1904 ןיא :ריא

 -"רָאזדניװא סָאד ןעגנודעג ןַאמ ריא טָאה ,רעטַאעט סָאד ןעגנוד

 טָאה 1905 עדנע ."רעטַאעט-שילַאק, ןפור ןעמונעג סע ןוא רעטַאעט

 רָאטקעריד-רעטַאעט רענַאקירעמַא ןטימ טקַארטנָאק םעד ןסָאלשעג יז

 סנידרָאג ןיא שילגנע ןיא ןטָארטעגפיוא טשרעוצ זיא יז .קסיפ

 עדייב .*ַאנַאוװ ַאנָאמ, סקנילרעטעמ ןיא ךָאנרעד ,?ָאטַאנָאס רעציירק,!

 רעד רעביא ייס ,קרָאיי-וינ ןיא ייס גלָאפרעד ַא טַאהעג ןבָאה ןסעיּפ

 -פיוא ךָאנרעד זיא יז .טכַאמעג רעלוּפָאּפ רעייז ריא ןוא ,ץניוװָארּפ

 -רעד ןייק טַאהעג טינ ןבָאה עכלעוו ,ןסעיּפ עכעלטע ןיא ןטָארטעג

 יז ,קרָאי-וינ ןיא ןלַאפעגכרוד ןסעיּפ יד ןענייז טּפיוהרעביא ,גלָאפ

 רעטקַאניײא ןשילגנע ןַא ןיא ןטָארטעגפיוא גלָאפרעד טימ ףיורעד זיא

 ,ץניװָארּפ רעד רעביא ךָאנרעד ,קרָאי-וינ ןיא רעירפ ,ליװעדָאװ ןיא

 ןוא *לעשַאר, ןיא שילגנע ןיא ןטָארטעגפיוא יז זיא 1913 ןיא
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 ןופ ןָאקיסטעל

 ןיא טליּפשעג יז טָאה ךָאנרעד ,גלָאפרעד ןייק טַאהעג טינ רעדיוו
 ,רעטקַאנייא ןַא סווָאמיד ּפיסָא

 ַא טנעייל יז .ןירעקנעד עפיט ַא זיא יז, :טקרעמַאב רעמערק
 ,טנַאסערעטניא ןענייז רוטַארעטיל ןגעוו ןעגנוניימ עריא ןוא ךס

 0 א עי ען א

 ש יל אק ַא ט ר ע ב
 ."ָאפַאס, סלַא

 ש יל אק א ט ר ע ב
 ."יורפ א ןופ המשנ יד, ן'א

 ."ײרעלָאמ ןיא טייצ ריא יז טגנערברַאפ ,טינ טנעייל יז ןעוו ןוא

 -ידיי רעד וצ קירוצ רעדיוו .ק ךיז טרעק 1915 רעבמעטּפעס ןיא

 תעב ןרעלסעק דוד טימ ןעגנולעטשרָאפ עכעלטע טיג ןוא עניב רעש

 טערט ױזַא ןוא ,"רעטַאט וינעווע דנַאקעס, ןופ גנונעפערעד רעד

 ןיא "ַאװָאלסַאמ ַאשיטַאק, סלַא 1915 רעבמעטּפעס 19 םעד ףיוא יז

 1916 רעבמעטּפעס ןיא ,ן"םיתמה תיחת,| *ןָאשקערוזער; סיָאטסלָאט

 7 םעד ןוא ,ןעגנולעטשרָאפ עשידיי עכעלטע טרָאד רעדיוו יז טיג

 -פיוא רעטַאעט-"לַאנָאשענ, סיקסוועשַאמָאט ןיא טרעוו 1917 לירּפַא

 טימ "רעדניק עריא רַאפ, עסעיּפ סיקסוװערַאטָאלָאז .ה .רד טריפעג

 ."גרובזניג עלהרובד, לָאר-טּפיוה רעד ןיא .ק

 יקסװעשַאמָאט קיימ ייב שידיי ןיא .ק טרילָארטסַאג 1917 ץרעמ ןיא

 .עיפלעדַאליפ ןיא
 ,רעטַאעט ןשידיי םוצ ןעמוקקירוצ ריא ןופ עכָאּפע רענעי ןגעוו

 ןיא ןליּפש ריא ןגעוו דָאזיּפע ןקידנעגלָאפ ןיקמורפ .א טלייצרעד

 : עיפלעדַאליפ
 רעד טָאה ,1191711916 ןיא ןעוועג זיא סע זַא ,ביולנ ךיא;

 -עביא עסיורג ַא טאהעג עיפלעדַאליפ ןיא םלוע-רעטַאעט רעשיריי

 -ַאק אטרעב עטמירַאב יד , זַא ,ןרָאװענ טריסנַאנַא זיא'ס .,גנושַאר
 רעד ףיוא שילננע ןיא גלָאפרעד סיורג טימ טליּפש סָאװ ,שיל

 -עטשרָאפ עכעלטע ןבענ וצ טקיליװַאב טָאה ,עניב רענַאקירעמַא
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 רעצטַאעט ןשידיי

 ."רעטַאעט ןעקירעמַא , ןקיטרָאד םעד ןיא ,"שידיי ףיוא ןעננול
 - סלַא "ָאטַאנָאס רעציירק , סנידרָאג ןיא ןטָארטעגפיוא זיא יז ..,

 רעירפ ןרָאי טימ טָאה יז רעכלעוו ןיא עלָאר ַא ,רעדנעלדירפ יטע

 ,טשיטנַא לָאמסָאד ךימ טָאה יז רעבָא ,לַאפייב ןסיורג ַא טַאהענ

 ,עיצקיד עקילָאמַא יד טינ ,לָאמַא ןופ ץייר רעד ןעוועג טינ זיא'ס

 ייודָארב ףיוא ןרָאי עֶלַא יד .טייקכעלריטַאנ עקילָאמַא יד טינ

 ...ןרעסעב םוצ טינ -- גנוקריוו ַא ריא ףיוא טָאהעג קיטנעק ןבָאה

 -נַא ןכַאװש רעייז ,ןעמערָא ןַא טימ טליּפשענ ָאד יז טָאה וצרעד

 -םוי ןייק ןעוועגנ טינרָאנ זיא גנולעטשרָאפ יד ,רוציקה ... .?לבמַאס

 זיולב טנגוננַאב טינ ךיז טָאה שילַאק םַאדַאמ רעבָא . .. .עקידבוט

 ַא ןיא ןוא ,סעדער ןטלַאה ךיוא טנעלפ יז ; רעטַאעט ןליּפש טימ

 יד טנַאמרעד תישאר יז טָאה גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ "שטיּפס,

 ,ןעקנעדענ ןלָאז ייז .ייז רַאפ טייטש סע רעוו רעכוזַאב-רעטַאעט

 ,עניב רענַאקירעמַא רעסיורג רעד ןופ ,שילאק עטמירַאב יד ,יז זַא
 ןיא רעהַא "טרעדינענּפָארַא, ןוא גנוגנערטשנָא ןַא טכַאמעג טָאה

 ןסיוו ייז ןלָאז ,תינשהו . . .שידיי ןיא ייז רַאפ ןליּפש וצ עיפלעדַאליפ

 ןעמ ףרַאד ױזַא טא .טניימ ןליּפש-רעטַאעט סָאװ ןעקנעדענ ןוא

 ."רעטַאעט ןליּפש

 רע ןוא ןסָארדרַאפ רעייז םיא טָאה עדער יד זַא ,טלייצרעד .פ

 ןעמ ףרַאד ױזַא טָא; לטיט ןרעטנוא לקיטרַא ןַא ןבירשעגנָא טָאה

 יד טריקיטירק ףרַאש רעייז טָאה רע ןכלעוו ןיא ,"רעטַאעט ןליּפש

 -פיוא ןסיורג ַא ןפורעגסיױרַא טָאה לקיטרַא רעד ןוא ,ןירעליּפשיוש

 ןירעליּפשיוש יד זַא ,קידנעייטשרַאפ ,ןזיירק-רעטַאעט יד ןיא רעדור

 וצ רעמ רע זיא ,סעכ ןיא קרַאטש םיא ףיוא ןרָאװעג רעכיז זיא

 טָאה רע ןעוו ,1921 ןיא .ןעגנַאגעג טינ ןעגנולעטשרָאפ עריא

 -רַאפ טגעלפ ןוא ,קרָאי-וינ ןיא *לַאנרושז ןעגרָאמ, ןיא טעברַאעג

 -סיוא ךעלריטַאנ רע טָאה ,*סרַאטס ,, יד טימ סויוורעטניא ןכעלטנפע

 יּפשיש יד אקוד רעבָא ,ק טימ ויוורעטניא ןַא ןבָאה וצ ןדימעג

 ויוורעטניא ןַא ךָאנ ריא וצ ןעמוק לָאז רע זַא ,טגנַאלרַאפ טָאה ןירעל

 ןיפ דנַאטשוצ ןגעוו גנוניימ ריא טקירדעגסיוא טָאה יז ןכלעוו ןיא

 .ןעװעטַאר וצ םיא ןָאט ףרַאד'מ סָאװ ןוא רעטַאעט ןשידיי

 --- ןיקמורפ טביירש -- טייצ העש ריפ ןטלַאהעגּפָא ךימ טָאה יז,

 -נעגנַאנרַאפ ריא ןופ טינ .ךיז ןופ קר --- טדערענ ןוא טדערעג ןוא

 עסיורג עריא ןנעוו טינ ,"עירָאלנ , רעקילָאמַא ריא ןגעוו טינ ,טייה

 ןעוועג טלָאװ סָאד .עניב רעשילגנע ןוא רעשידיי רעד ףיוא נעט

 ,ןיינ רעבָא ,ענַאל רעקיטעטמוא ,רעקירעיורט ריא ןיא ךעלריטַאנ

 סָאװ ,רענעלּפ עסיורג ןגעוו ; "טפנוקוצ , ריא ןנעוו טדערעג טָאה יז

 ריא רַאפ טָאה'מ סָאוו ןסעיּפ עכעלרעדנואוו ןנעוו ,ךָאנ טָאה יז

 רעקיטש עצנַאג טרימַאלקעד יז טָאה ייברעד .ןבכירשעג ?לעיצעּפס

 -עצס עצנַאנ טליּפשענּפָא ןוא שידיי ןיא ןוא שילננע ןיא "עזָארּפ ,
 ."סענ

 -"וינעווע דנָאקעס סרעלסעק, ןיא ףיוא .ק טערט 1918 יַאמ ןיא

 קירוצ דלַאב ךיז טרעק ןוא רַאוטרעּפער ןשידיי ריא ןיא רעטַאעט

 יד; עסעיּפ רעד ןיא ףיוא טערט יז ואוו ,עניב רעשילגנע רעד וצ

 ,"יורפ-לעזטער

 עכעלטע ןיא ןטָארטעגפיוא רעדיוו .ק זיא 1921 יַאמ-לירּפַא ןיא

 -ַאעט-סיײלּפ גניווריואק ןיא טליּפשעג ןוא ןעגנולעטשרָאפ עשידיי

 .המותי יד; ןוא ?טיײהרַאוו יד, ,"ָאפַאס, :"רעט

 ּפיסָא ןופ ישזער רעד רעטנוא טרעוו 1921 רעבמעטּפעס 26 םעד

 רעמָאש עזָאר *רעטַאעט-סיײלּפ גניווריוא, ןיא טריפעגפיוא ווָאמיד

 ,"קלָאפ ןופ ענייא , עמַארד סרעזנוצ-רעמָאש םירמ ןוא

 ןוא יז ןעוו ,1920 ןיא זַא ,רעמָאש זוָאר טלייצרעד םעד ןגעוו

 ,"קלָאפ ןופ ענייא , עסעיּפ רעייז ןבירשעגנָא ןבָאה רעטסעווש ריא

 זיא .עניב רעשילגנע רעד ףיוא רָאי |?|20 ןעוועג ןיוש .ק זיא
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 טא

 -קירוצ זיא יז ןעוו ןוא ,ךורבנעמַאזוצ-ןוורענ ַא ףיוא ןרָאװעג קנַארק

 ןרעקקירוצ ןסייהעג יז רָאטקָאד רעד טָאה ,תוחוכ יד וצ ןעמוקעג

 ןיא ןליּפש טרעקעגקירוצ עקַאט ךיז טָאה יז .עניב רעד וצ ךיז

 .םעד טקנעדעגרַאפ טָאה יז לייוו ,רעטַאעט שידיי ?סיײלּפ גניווריוא;,

 ױזַא ןעוועג זיא גלָאפרעד ריא .קינייװנסיױא ןופ רַאוטרעּפער ןשידיי

 ךיוא טרישזַאגנַא יז טָאה רענליוו סקַאמ רעשזדענעמ רעד זַא ,סיורג

 םעיינ ןכוז ןעמונעג ןיוש יז טָאה ָאד רעבָא ,ןָאזעס ןקידנעמוק ןרַאפ

 -סעווש ענייז ריא טרידנעמָאקער רעמָאש םהרבא ןוא רַאוטרעּפער

 טרעדליש ,.ק טימ טקַאטנָאק ןטנָאנ ןיא קידנעמוק .ןסעיּפ סרעט

 : וזַא רעמָאש זוָאר יז

 זיא ,טנַאמרַאפ טָאה שילַאק םַאדַאמ סָאװ עינרענע יד ...,

 טָאה סָאו ,לַאװק רעקידנעמַָארטש ַא ,ךעלנייוועגרעסיוא ןעוועג

 טָאה ,לָאר ריא טרידוטש טשינ טָאה יז זַא .טורעג טינ לָאמנייק

 ןלָאמ טגעלפ רעדָא ,לוק ןפיוא ךיוה עקַאט ןוא ,ךוב ַא טנעיילעג יז

 -עטיל ןגעוו --- ןדייר טנַאסערעטניא ןוא ,ןדייר רעדָא ןענניז ,רעדליב

 ביל טּפיוהרעביא טָאה יז .םזינויצ ןנעוו ,קיזומ ןנעוו ,רוטַאר

 ריא ןיא ףיט .לביב רעד ןנעוו ןוא עיגילער ןנעוו ןדייר וצ טאהעג

 טביילגעג טָאה ןוא ,עזעינילער ַא ,עקיביױלג ַא ןעוועג יז זיא ןצרַאה

 ןוא ריא רעביא טכַאװ רעכלעוו ,טָאנ | כ ע? נ ע ז ר ע פ ַא ןיא

 ןטייב ךיז ןגעלפ ןעננומיטש עריא ... ,סטכעלש ןופ ּפֶא יז טיה

 ןוא רעטכעלעג ,רעיורט ןוא דיירפ ,ננילירפ ןיא רעטעוו רעד יווװ

 רעייז ךיוא ןעוועג זיא יז ,ןטיבעג רדסכ ריא ייב ךיז ןבָאה ןרערט

 ַא יו ןטכַארטַאב יז טנעלפ טייהנדישרַאפ-סגנוניימ א .וויטיסנעס

 ןיא ןעגנערבניירַא |ריא}| יז טגעלפ סָאד .גנוקידיילַאב עכעלנעזרעּפ
 לענש טָאה ,טנעמילּפמָאק א ,טרָאװ טוג ַא רעבָא ,סעכ ןכעלקערש ַא

 ."סעב ריא ןבירטרַאפ

 יו ,עסעיּפ רעד ןגעוו ןליפעג עריא ןענייז שיטסירעטקַארַאכ ןוא

 : טקירדעגסיוא ךיז טָאה .ק

 ןופ טינ סױרַא רימ ןעמוק רעטרעוו יד .עסעיּפ ענדָאמ א סעּפע ,

 ריא טָאה סָאװ ... .שינעפיט רעטספיט ןיימ ןופ רָאנ ,ןּפיִל יד

 ןייק טינ ךיא בָאה עסעיּפ רעצנַאג רעד ןיא סָאװ ,רימ וצ טָאהעג

 -מוא ךָאד זיא סע ! ?ןָאטנָא ןייש ךיז ןָאק ךיא ואוו ,ענעצס ןייא

 ףיוא טסואווַאב זיא סָאו ,שילַאק ַאטרעב ,ךיא זַא ,טרעהרעד

 יד ןבָאה טינ לָאז ,ךיז ןדיילק ןשיטסיטרַא ריא טימ ייוודָארב

 ןיא ןעניישרעד וצ עסעיּפ רעד ןיא לָאמ ןייא שטָאכ טייהננעלעג

 ?טרעה ריא .,ןליּפש טינ עסעיּפ יד ?לעוו ךיא . . . .דיילק ןייש ַא

 ןייש ךיז ןָאק ךיא רעכלעוו ןיא ענעצס ַא ןײרַא טביירש ריא

 ." ןָאטנָא
 ,רעדיילק ענייש ןייק טשינ ףרַאד יז זַא ,טנעמילּפמָאק ַא רעבָא

 ,ןייא יז ןליטש ,ןייש גונעג ןענייז ןליּפש ריא ןוא ןיילַא יז לייוו

 זוָאר סנירעסַאפרַאפ יד ןופ ענייא טביירש עסעיּפ רעד ןגעוו

 : רעמָאש

 יז ןעוו ,גלָאפרעד ןסיורג ַא טַאהעג טָאה "קלאפ ןופ ענייא ,

 -רעד ןרעסערנ ַא ךָאנ רעבָא ,ןָאזעפ םענעי ןרָאװעג טריפענפיוא זיא

 זיא עסערּפ יד .שילַאק ַאטרעב ןירעלטסניק יד טאהעג טָאה גלָאפ

 ריא ןוא ןליּפש ןרַאברעדנואוו ריא ,יז ןביול וצ ןרָאוװעג דימ טינ

 םעד .גרעבנייטש רתסא סלַא לָאר ריא ןופ ננושטייטסיוא ענייפ

 רעד טימ רוט ַא טכַאמעג שילַאק םַאדַאמ טָאה ןָאזעפ ןקידנעמוק

 עקילייצמוא עסעיּפ יד טליּפשעג טָאה יז ואוו ,דנַאל ןרעביא עסעיּפ

 - ."טעטש עסיורג עלַא ןיא לָאמ

 שידיי ןיא ןעגנולעטשרָאפ 4 רעדיוו .ק טיג 1922 רַאונַאי 20 םעד

 ,ךָאו ַא ךָאנ ןליּפש טביילברַאפ ןוא *רעטַאעט סײלּפ גניווריוא, ןיא

 סליבעג;? ןיא שידיי ןיא ןליּפשטסַאג ףיוא רעביא ךָאנרעד טייג ןוא
 .""וינעווע דנָאקעס סרעלסעק}; ןיא ךָאנרעד ןוא םעלרַאה ןיא *רעטַאעט
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 טאוואאווההוקו
 ירא

 "טלעו רעד ןופ דניק; עסעיּפ רעד ןיא קידנטערטפיוא ,רעטַאעט

 ,ןייבשריה ץרּפ ןופ

 עסעיּפ סניביל "?סיײלּפ גניווריוא, ןיא יז טיײנַאב 1923 יַאמ ןיא

 .("אעדעמ עשידיי יד) ?שלענעה;

 רעטַאעט-"וינעווע דנָאקעס; ןיא ףיוא .ק טערט 1923 יַאמ 31 םעד

 ,טעטימָאק-ספליה רענליו םעד רַאפ ?תימלוש* סלַא

 ,"תימלוש, סלַא ןטערטפיוא ריא ןגעוו טלייצרעד יקסנישמור ףסוי

 קעדַאלװ ןוא ןַאהַאק .בא ןופ גנודַאלנייא יד ןעמוקַאב טָאה רע ןעוו זַא

 דלַאב םיא זיא ,ענליוו טָאטש:םייה ןייז רַאפ גנומענרעטנוא ןַא ןגעוו

 -דלָאג ןופ גנוריפפיוא עסיורג ַא ןכַאמ וצ קנַאדעג רעד ןלַאפעגנייא

 ןייז .לָאר-לטיט רעד ןיא שילַאק ַאטרעב טימ "תימלוש,, סנעדַאפ

 -עטקַא רעד טרימרָאפניא טָאה ןעמ .ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ןַאלּפ

 וצ ןעמוק וצ ןיקסנישמור ןטעברַאפ טָאה יז ןוא ןַאלּפ ןגעוו עסיר

 ; ריא טרעדליש יקסנישמור יוװ טָא ןוא .לָאר יד ןעגניזרעביא ריא

 -טרַאּפַא ןשיטַארקַאטסירַא רעייז ַא ןיא טניואוועג טָאה יז ...,

 טפרַאדעג ךימ ךיא בָאה טשרע םוצ .וינעווע קרַאּפ רעד ףיוא טנעמ

 זיב ןטסניד ענעדישרַאפ ייב ךָאנרעד ןוא רַאצייוװש םייב ןדלעמ

 רָאּפש ַא טפרַאדעג בָאה'כ ואוו ,לַאז-טרַאװ ןיא ןעמוקעגנָא ןיב'כ

 ןזיווַאב ףוס ?כ2 ףוס ךיז טָאה שיִלַאק ַאטרעב ןעוו ןטרַאװ לסיב

 ריא ןנעוו ןדייר ןעמונעג ןֹוא דיילק ןדייז ץרַאוװש ,גנַאל ריא ןיא

 יד טכוזעגסיוא עקַאט ןוא ,עניב רעשילגנע רעד ףיוא סעסקוס

 עלַא ןפורעגנָא ןוא ךוברעטרעוו ןשילגנע ןופ רעטרעוו עטסרעווש

 רַאפ ןוא סנטצעל ךיז טנגעגַאב יז עכלעוו טימ ןשטנעמ עסיורג

 ."טליּפש יז ןעמעוו

 רעצנַאג ןייז טסיזמוא זיא סע זַא ,קנַאדעג רעד ןלַאפַאב .ר זיא

 :ןסירעגרעביא ריא שידיי ףיוא ןוא טריקיזיר טָאה רע ןוא ןַאלּפ

 ? ןעגניז ךָאנ טנעק ריא ? עמיטש ַא ךָאנ טָאה ריא ,רימ טגָאז

 :שיריי ןקַאמשעג ריא ףיוא טרעפטנעעג ךיילג רימ טָאה יז ןוא

 רעסעב ךָאנ גניז ךיא ? עמיטש א ךָאנ בָאה ךיא יצ ריא טניימ סָאװ,

 יז רעבָא ,"טציא טָאה ריא עכלעוו ,סענָאדַאמירּפ ערעייא עלַא יו

 ענינער ןידניירפ-טנגוי ןייפ רעסיוא , :קירוצ ךיילנ ךיז טּפַאכ
 ."רעגַארּפ

 ןביוהעגנָא ןוא ָאנַאיּפ רעד וצ וצ יקסנישמור זיא ףיורעד דלַאב

 סָאד טרעדליש .ר יװ טָא ןוא ,"תימלוש , ןופ קיזומ יד ןליּפש

 | : עקידרעטייוו
 ןעגנוזעג ןוא טנגוי רעטסעירפ ריא ןיא טנַאמרעד ךיז טָאה יז,

 יד ךיוא עקַאט ןוא ,טריסַאּפ ןטכענ טשרע טלָאװ סע יו ױזַא

 ,קידריוקרעמ ןוא ."אבכוכ רב, ןוא "קחצי תדקע , ןופ קיזומ

 -ענ טינ רָאי קיצנַאװצ ןוא עכעלטע ןופ ןיוש סע טָאה יז שטָאכ

 סָאװ .ןָאט ןדעי ןוא טרָאוװ סעדעי טקנעדעג יז טָאה ךָאד ,ןעגנוז

 עשילגנע עריא ןיא ןסעגרַאפ ,טמערַאוװעצ רעמ ךיז יז טָאה טונימ ַא

 גנודַאלנייא רעד ןופ טייקנדירפוצ ריא טקירדעגסיוא ןוא ןסעסקוס

 יז שטָאכ ןַא ,קידנבענוצ ,"תימלוש , ןופ גנולעטשרָאפ רעד ֹוצ

 ,םרעסַאפרַאפ-טלעװ עטסערג יד ןופ סעסעיּפ טליּפשענג ןיוש טָאה

 ןעדַאפדלָאנ םהרבא סרעסַאפרַאפ ייווצ עטסטבילַאב עריא ךָאד ןענייז
 ."ןידרָאנ בקעי ןוא

 : "תימלוש , ןליּפש ריא טרעדליש יקסנישמור יוװ טָא ןוא

 רעטנורַא טמוק יז ןעוו ,גנוניישרעד רעטשרע ריא ייב ןיוש ... ,

 ןבילבעג םוקילבוּפ סָאד זיא ,חונמ רעטָאפ ריא טימ גרעב יד ןופ
 ןעלדנַאהַאב קיטכיזרָאפ ןוא טנעגילעטניא ריא .טפַאגרַאפ וו ןציז
 גנוטיילנַאב רעד רעטנוא ןעגניז קידבֹוט םוי ריא ,סעידָאלעמ יד

 קיצרעפ ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,רעטסעקרָא ןשינַאפמיס םעד ןופ
 ענעצס-תענושמ יד .רַאברעדנואוו ןעוועג זיא ,רעקיזומ עטלושעג
 ןעוועג זיא גָאלָאנָאמ רעסיורג רעד ואוו ,טקַא ןטירד ןיא תימלוש ןופ
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 ןופ ןָאקיסקעל

 טלירטעג ױזַא ךימ טָאה ,רעטסעקרָא ןופ גנוטיילגַאב רעד רעטנוא

 ,"קידנריגיריד ןרָאלרַאפ יו טעמכ ךיז בָאה ךיא זַא ,{טרירעג}

 ןליּפש ריא טלָאהרעדיװ יז זַא ,סיורג ױזַא זיא גלָאפרעד רעד

 רעבמעווָאנ 1 םעד ןוא 1923 רעבָאטקָא ןיא לָאמ עקינייא ?תימלוש;

 רעבמעצעד ןיא ןוא ,ליװגנַאז לעַארזיא טסַאג םעד דובכל ,23

 ןגייא; סנידרָאג רעטַאעט-*יטרעביל, ןיא ךָאוו ַא יז טליּפש 3

 ,?טולב

 רעציירק, ןופ גנוריפפיוא עשילגנע יד יז טיײנַאב 1924 יַאמ 24 םעד

 ,קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט-ייזַארפ, ןיא ?ָאטַאנָאס

 -ַאּפ , רעגַאקיש ןיא שידיי ןיא יז טרילָארטסַאג 1925 רַאורבעפ ןיא

 ןיא יז טרילָארטסַאג 1925 גנילירפ ןיא ,ןַאמקילג ייב רעטַאעט-"סַאל

 -"סקָאנעל; ןיא 1925 יַאמ ןטימ ןופ ןוא רעטַאעט-*ןָאסניקּפָאה;

 .רעטַאעט

 "גָאט, ןיא יז טכעלטנפערַאפ 1925 יַאמ 27 ןזיב ץרעמ 7 ןופ

 רעכלעוו ןיא ,עטכישעגסנבעל ריא ןןייטשניבור .ה .צ ןופ ןבירשעג)

 ריא ןיא ןבעל ןקילָאמַא ןופ ןעגנורעדליש ןיירַא ךיוא טמענ יז
 | .גרעבמעל טָאטש-ןריובעג

 -"סיעלּפ גניווריוא; ןיא ףיוא יז טערט 1927 רעבמעטּפעס 27 םעד

 ."געוו ןטימ ןיא , עסעיּפ סרָאש השמ ןיא רעטַאעט

 : ףָאגָאר ללה טביירש עסעיּפ רעד ןיא ןליּפש ריא ןגעוו ןוא

 ןיא ,לופ ןיא טייהנגעלעג ריא סיוא טצונ שילַאק םַאדַאמ ...,

 ערעדנַא ןיא ,לדיימ טבילרַאפ שיטנַאמָאר ַא יז זיא ןענעצס עכנַאמ

 זיא ןענעצס עכנַאמ ןיא ,עלעבייוו גנוי שירעפיטש ַא יז זיא ןענעצס

 ןיד| םעד רָאפ טעז עכלעוו ,יורפ ענעקָארשעצ ,עדנעדייל ףיט ַא יז

 -םפיוא יד יז זיא עדעדנַא ןיא ןוא ,ןטבילעג ריא ןרילרַאפ ןופ רַאפעג

 -עי . . . ,ןריפ וצ גירק טיירג זיא עכלעוו ,יורפ עדנעפמעק עטציירעג

 עשירעלטסניק א טימ ךרוד שילַאק םַאדַאמ טריפ ןענעצס יד ןופ עד

 ךנגייצרעביא ױזַא טקנוּפ זיא יז .דָארג ןכיוה רָאנ ַא ןופ טפַארק

 עביל עשיטנַאמָאר ןופ ןענעצס עטרַאצ יד ןיא לופסקורדנייא ןוא

 -יוו ןקיטומ רעדָא ןדייל עפיט ןופ ןענעצס עשימרוטש יד ןיא יוװ

 ."רנַאטשרעד

 רעטַאעט-"ןָאסניקּפָאה, ןיא ףיוא יז טערט 1928 ץרעמ 2 םעד

 השמ ךָאנרעד טליּפש ןוא ,"עדמערפ יד, עסעיּפ סרָאש השמ ןיא
 ."געוו ןטימ ןיא, סרָאש

 ןיא "יטע; סלַא לָאמ ןייא ףיוא יז טערט 1929 לירּפַא 9 םעד

 ,רעטַאעט-"דנַאלָאר, ןיא ?ָאטַאנָאס רעציירק;

 ,רעישעק רָאדיזיא ןופ ר"א ,ףיוא .ק טערט 1930 רַאורבעפ 14 םעד

 המשנ יד; עסעיּפ סעשטיווָאנַאמלַאק .ה ןיא רעטַאעט-"לַאנָאשענ; ןיא
 ,"יורפ ַא ןופ

 עיסעּפָארּפ -רעטַאעט עשילגנע יד טָאה 1931 רַאונַאי 18 םעד

 -סעשזדַאמ; ןיא גנולעטשרָאפ עסיורג ַא ריא תבוטל טנדרָאעגנייא

 ןענָאק ךיז לָאז יז רַאלָאד טנזיוט 12 ןפַאשעג ןוא רעטַאעט-"קיט
 ,ןרירוק

 ןעמוקעגרָאפ קעוװצ ןבלעז ןרַאפ זיא 1922 רעבָאטקָא 20 םעד

 ,"רעטַאעט טסנוק ןשידיי, ןיא גנולעטשרָאפ-סיפענעב ַא

 -סיפענעב ַַא ןעמוקעגרָאפ רעדיוו זיא 1922 רַאורבעפ 22 םעד

 ,ק ןוא עיסעפָארּפ-רעטַאעט רענַאקירעמַא רעד ןופ גנולעטשרָאפ

 -רעטנוא סיאול ןופ לייט ַא ןיא ןטָארטעגפיוא ,לָאמ ןטצעל םוצ ,זיא
 ."טיוט סענייה ךירנייהא עמעָאּפ סרעיימ

 תדקע, סנדַאפדלָאג ןיא "הרשפ סלַא ףיוא יז טערט 1924 ןיא
 :שמש השמ טביירש םעד ןגעוו ןוא ,"קחצי

 ןבָאה רעטַאעט ןשידיי ןופ סַאנָאדַאמירּפ עשידיי עליפ . ..,
 ,ןעננוזעג טרָאװ סָאד ךיירטשרעטנוא ךיא .הרש ןעגגנוזעג
 זיא הרש זַא טסואוועג רָאנ טָאה ענָאדַאמירּפ עשידיי עדעי לייוו
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 רעצטַאעט ןסשידיי

 ,ןרעוו ןעגנוזענסיוא זומ עלָאר סנעמעוו ןָאזרעּפ עשירָאטסיח ַא

 עליפ ןוא ,הרש ןליּפש ןענָאק וצ עמיטש ענייפ ַא ןבָאה זומ'מ ןוא

 ,סעלַא סָאד ןוא ,ןעגניז רעייז טימ טנכייצעגסיוא עקַאט ךיז ןבָאה

 יד ןבָאה סָאד ... ןעמַאמ ַא ןופ עלָאר עשינַארט ַא זיא הרש זַא

 ןיא .עלָאר יד ןעגניז רעייז טימ טכַארבעגנסױרַא טינ סהרש עֶלַא

 עריא ףיוא ,ןירעלטסניק עסיורג יד ,שילַאק ַאטרעב ןעמוקעג טציא

 ןופ ... .ןהרש ןופ לָאר יד טיינַאב ,טנגויַאב ןוא ,ןרָאי ערעטלע

 טרעוו ,עניב רעד ףיוא טניישרע יז סָאװ ןָא טונימ רעטשרע רעד

 רעד ןופ רעבירַא טייג סָאװ ,סָאטַאּפ םעד ןופ טריזירטקעלע ריא

 וצ ןךעלּפמכעל עשירטקעלע}1 סטייל-טופ יד רעביא ,ןירעלטסניק

 -ךלָאג ןופ ןעגניז סָאד ןנעוו ןדייר ריא טליוו ןוא ... .ךייא

 ןליפַא טָאה ,קחצי תדקע וצ ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,קיזומ סנעדַאפ

 ליפיוזַא ,ןענניז סשילַאק אטרעב ןיא ןענופעג ןוקית ַא קיזומ יד

 ריא זיא טּפיוהרעד רעבָא ,רילָאק ןֹוא גנאלק ?יפיוזַא ןוא עמיטש

 טּפַאכ הרש יו ןעז וצ גונעג זיא סע .עלָאר סחרש ןופ שטייטסיוא

 ןוא ,לקחצי ריא טינ טניפעג ןוא דיל-ףָאלש םעד ךָאנ ףיוא ךיז

 .םולח ריא ןופ ףיוא ךיז יז טסייר ןירעניט עטלפייווצרַאפ א יו

 רערעטסניפ רעד ןופ ענעצס יד ןליּפשּפָא יוזַא ךָאנ ןָאק רע ןוא ,,,

 קחצי ןוז ריא טָאה'מ זַא ,ןהרש ןָא טנָאז ךאלמ רעד סָאװ הרושב

 טרעוו ןירעלטסניק רעד ןופ רעּפרעק רעצנַאנ רעד .,ריש-טעליוקעג

 ."ןּפמורשעננייא גנילצולּפ

 ריא ןופ טנעמָאמ ןטסרעוװש ןיא ןליּפש ריא ןגעוו קידנדייר ןוא

 : יקסנישמור טביירש ,טייקדנילב ריא ןיא ,ןבעל

 ןיא ,דנילב ןצנַאגניא ּקידנעייז ןיוש זַא ,קידריווקרעמ זיא סע,

 ףיוא טכַאנייב ןעניישרעד ןוא סעבָארּפ יד וצ ןעמוק טנעלפ יז ןעוו

 עלַא רימ .ךעלעקניוו עלַא ןיא קיטכיל ןרעוו טגעלפ ,עניב רעד

 -נעזרעּפ עקירעיורט-ךעלקערש ַא ךיז רַאפ ןעז וצ ןטכיר ךיז ןנעלפ

 -יימש ןייפ ריא טימ "וָאלעה , רעקידנעגנילק ריא רעבָא ,טייקכעל

 .ןגיוא ערעטסניפ עטכַאמענוצ עריא ןָא ןסעגרַאפ ןכַאמ ןגעלפ עלעכ

 ןעוועג לָאמ עקינייא זיא ןרָאי עטצעל יד ןיא סעלָאר עריא ןשיווצ

 ,קידנעעז-טינ זַא ,קידריווקרעמ זיא ."קחצי תדקע , ןופ "הרש,

 סע יװ סעּפע טינ ןענייז סעיצַארָאקעד יד ןעוו ןסיוו יז טנעלפ

 סעּפע זיא סָאװ, :ןגערפ יז טנעלפ טלָאמַאד .ןייז וצ ףראדַאב

 יז טגעלפ רימ ןוא ,"? עניב רעד ףיוא טייקמערָא ַאזַא טנייח

 ןוא רעטסעקרָא ןיא בָאה ךיא סָאוװ ,רעקיזומ לָאצ יד ןענעכערסיוא

 רעסעב ךיז ןבָאה רעהעג ןוא שוח ריא לייוו ,ןטנעמורטסניא עכלעוו

 ,"ןגיוא עריא ןופ טכיל סָאד ןרָאלרַאפ טָאה יז טניז טלקיוװטנַא
 -רָאפ עשידַארָאּפס ףיוא טייצ וצ טייצ ןופ ףיוא ךָאנ טערט .ק

 תדקע; ןופ טקַא ןייא ןיא "הרש/, סלַא יז טליּפש ױזַא ,ןעגנולעטש

 -?ליעװקרַאּפ , ןיא 1938 רעבמעצעד 15 םעד סיפענעב ריא ףיוא "קחצי

 ,מ טלייצרעד םעד ןגעוו .טינ טרינגיזער יז רעבָא .רעטַאעט

 :שטיװָארעשָא

 עכעלטע עשביה יז זיא קירוצ רָאי רֶאּפ ַא טימ יו קנעדעג ךיא,

 -ָאידַאר ?סטרעוורָאפ, רעד ףיוא ןטָארטעגפיוא גָאטנוז ןדעי ןכָאוו

 -עצס ןטירטפיוא עריא רַאפ ןבילקעגסיוא ןַאד טָאה יז .עדנוטש

 ,"תימלוש , ןופ -- ןטערעּפָא עשירָאטסיה סנעדַאפדלָאג ןופ סענ

 ָאידַאר רעד ףיוא ןַאד טָאה יז .ערעדנַא ןופ ןוא "אבכוכ רב, ןופ
 טפרַאדעג טָאה'מ ןוא ... .ןעגנוזענ ךיוא רָאנ ,טליּפשעג רָאנ טינ

 טָאה יז יװ ןוא טליפעג טלָאמַאד ךיז טָאה יז ךעלקילנ יוו ןעז

 טימ סיֹוא קרַאטש טמענ יז זַא טרעהעג טָאה יז ןעוו ןלָאװקעגנָא

 ,טסנרע יו ןעז טפרַאדעג ךיוא טָאה'מ .ןליּפש ןוא ןעגניז ריא

 ןטירטפיוא עצרוק יד וצ ןנױצַאב ךיז טָאה יז ,טסנרע שירעלטסניק

 רעמ טָאה יז .טונימ ןעצ יו רעמ טינ טרעיודעג ןבָאה סָאװ ,עריא

 ךָאװ עצנַאג יד זיא יז .סעיציטעּפער טכַאמעג ערעדנַא עֶלַא ןופ
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 זיא יז ןעוו לָאמ סעדעי ןוא ,סעיציטעּפער יד טימ ןעמונרַאפ ןעוועג

 סָאד יוװ טקנוּפ טרעטיצענ יז טָאה ,ןעננַאנענוצ ןָאּפָארקיַאמ םוצ

 | ,םלוע ןַא רַאפ טירטפיוא רעטשרע ריא ןעוועג טלָאװ

 רַאפ לָאז ךיא ןטעבענ יז טָאה ,ךיא קנעדעג ,טייצ רענעי ןיא

 עלָאר יד ןליּפש לָאז יז ואוו ,שטעקס ןשיטַאמַארד ַא ןביירשנָא ריא
 .רענניפ ַארעיווװ עקרענַאיצולַאװער רעשיסור רעטמירַאב רעד ןופ

 קרַאטש עקרענָאיצולָאװער רעסיורג רענעי ןופ ןבעל ןטימ ךיז טָאה יז

 שטעקס ןצרוק םעד ריא רַאפ בָאה ךיא ןעוו ןוא ,טריסערעטניא

 ריא לָאז'מ זַא ,טגנַאלרַאפ יז טָאה ,ןבירשעגנָא ָאידַאר רעד רַאפ

 ןוא .ןרידוטשוצנייא עלָאר יד "ןכָאוװ סקעז-ףניפ ַא שטָאכ , ןבענ

 ןוא ,טרינָאפעלעט לָאמ עכעלטע נָאט ןדעי רימ יז טָאה םעדכָאנ

 יו םעד ןנעוו ןגָאז וצ סעיינ ַא סעּפע טַאהעג יז טָאה לָאמ סעדעי

 יז גנונָאטַאב ַא רַאפ סָאװ ןוא ןסַאפפיוא עֶלָאר יד טעוװ יז ױזַא

 .?טרָאד רעדָא ָאד ןכַאמ טעוו

 ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1939 לירּפַא 18 םעד

 רעכלעוו ,רעביירש רעשידיי רעניטנעגרַא רעד ,יקסנַאשָאטַאב בקעי

 : טביירש ,היול יד טניואוועגייב ןוא קרָאי-וינ ןיא ןעוועג דָארג זיא

 ןדייר וצ טרעהענפיוא טינ יז טָאה טונימ רעטצעל רעד זיב ,

 ,.רעטַאעט שידיי ןנעוו סעיזוליא ןכאמ וצ ךיז ןוא רעטַאעט ןגעוו

 עטצעל יד רעבָא ,שידיי יװ שילננע רעמ טליּפשעגנ רשפא טָאה יז

 ןעוועג זיא יז ,רעטַאעט שידיי ןנעוו רָאנ טדערעג יז טָאה ןרָאי

 םיריוטקָאד יד זַא ,טביולגענ טשינ טָאה יז .םורפ ןוא שיביולנרעבא

 ,ןפלעה ריא ןָאק טָאג זַא ,טביולגענ רעבָא טָאה יז .ןפלעה ריא ןענָאק

 ,(טיוט ןכָאנ געט עכעלטע| טעּפש יױזַא ףיוא היול יד ןגיילּפא סָאד

 יד .היול עסיורנ ַא ןכַאמ וצ הנוכ רעד טימ ןָאטעג ןעוועג זיא

 ךס ַא רעייז ןבענענ טייהננעלעג רעקירעיורט רעד ןבָאה ןעגנוטייצ

 -ָארקענ עסיורג טקורדעג ןבָאה רעטעלב עשילגנע יד ךיוא .ץַאלּפ

 ןוא ןגָאלָארקענ ןבירשעג ןעמ טָאה רעטעלב עשידיי יד ןיא .,ןנָאל

 רָאנ טינ ןעלקיטרַא ןבירשעג ןבָאה'ס .ןעננוצַאשּפָא ןוא תונורכז

 -עג ןביירש סָאוװ ,ןטסילַאנרושז ךיוא רָאנ ,רעקיטירק-רעטַאעט יד

 -נופ ,ָאידַאר ןיא סעדער ןטלַאהעג טָאה'מ .קיטילָאּפ ןנעוו ךעלנייוו

 ןופ היול יד ... .ןעוװועג טינ היול עסיורג ןייק זיא ןגעווטסעד

 ,"לּפעשט , סצרַאװש טנומניז ןופ ןעמוקעגרָאפ זיא שילַאק אטרעב

 רעטניינ רעד ןשיווצ ,וינעווע דנַאקעס עמַאס ףיוא ךיז טניפעג סָאװ

 ןיא ןוא ?לַאיֵאר , עפַאק ןופ ןלַאטרַאװק ייווצ ַא ,סָאנ רעטנעצ ןוא

 ,ןטרַאװרעד טנַאקעג ןעמ טָאה ,סרעטַאעט עשידיי יד ןופ טנָאנ רעד

 ױזַא טשינ זיא'ס רעבָא ,םלוע רעסיורג רָאנ ַא ןעמוק טעוו'פ זַא

 ,טלופרַאפ ןעוועג זיא לַאטרַאװק רעצנַאנ רעד וליפַא טינ .ןעוועג

 רעד ... ,ןָאזרעּפ 1800 ַא ןעמוקענ ןענייז גנוצַאשּפָא ןיימ טיול

 יז ןעמ טָאה ןסעגרַאפ שטָאכ ,ןעמוקעג טשינ זיא רוד רערעטלע

 רעבָא ,ןלָאר ערעסעב עריא ןיא ןעזעג יז טָאה'מ ביוא ,טנעקעג טינ

 ."היול עסיורג ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס זַא ,זיא טקַאפ ַא

 ריא ױזַא טריזירעטקַארַאכ ןירָאג .ב רעקירָאטסיה-רעטַאעט רעד

 : ןליּפש

 ,ןסַאלעגסיוא ,טנענילעטניא ,שיטעטסעיַאמ ןייז טנָאקעג טָאה יז,

 ןדייר טנָאקעג טָאה יז רעכלעוו טימ עיצקיד ַא .... .טבערגרַאפ

 יד ןיא ןכיירגרעד לָאז םיטש ריא ןוא ,ןפוא ןטסכעלריטַאנ ןפיוא

 טָאה טנעמַארעּפמעט ריא .רעטַאעט ןופ ןעלקניוו עטסטייוו עמַאס

 עטסלרייא ןוא עטסקרַאטש ,עטספיט יד ןקירדוצסיוא טביולרע ריא

 טזָאלעג ױזַא יז ןבָאה טכיזעגנ ריא ןופ ןלוקסומ יד ןוא ,ןליפעג

 רעבירַא יז זיא גנוגנערטשנא רעטסדנימ רעד ןָא זַא ,ןרילָארטנַאק
 -ָאמ ךיז ןבָאה ןניוא עריא .,ןטייווצ םוצ |טימענ | טומ ןייא ןופ

 .רעייפ ןשילעה ןַא| טימ ןדנוצעגנָא עביל רעטסכייוו רעד ןופ ןַאטנעמ

 רַאפ ןבָאה עניצטסכיזעג ןוא עמיטש ריא ןופ טײקמַאזניוב יד
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 ןופ ןעגנוריטַאש עטסלדייא יד ןבענוצרעביא טכַאמעג ךעלנעמ ריא

 -ילעטניא רַאפ רַאבצַאשמוא טכַאמעג יז טָאה סָאד ןוא ,ליפעג ַא

 ,"ןְלָאר עטנעג

 ריא ױזַא טרעדליש ינודקומ .א .רד רעקיטירק:רעטַאעט רעד

 | ; טיײדַאב

 סע ,עיצַארג-ןעיורפ עכעלנייוועג יו רעמ ןעוועג זיא סע ...,

 עטיירב ןופ רעמ ןוא טייקכעלנעזרעּפ-עניב יו רעמ ןעווענ זיא

 -עטסעיַאמ ענעריובעגנייא ןעוועג זיא סע .עזָאּפ עשירעליּפשיוש
 עדנעילב ,עננוי עריא ןיא ןעזעג טינ יז בָאה ךיא . .. ,טייקשיט

 ַא ?סיב ַא ,יורפ עקירָאי-לטימ א ןיוש ןעזעג יז בָאה ךיא .ןרָאי

 רעד ןופ יא ןוא רעשידיי רעד ןופ יא ענעסירעגּפָא ןַא ,עקנַארק

 ןירעליּפשיוש-יורפ עדעי יו ,עטשיוטנַא ןַא ןוא ,עניב רעשילגנע

 ןליפַא רעבָא .החיצר טימ ריא ףיוא קור א ךיז טינ רעטלע יד ןעוו

 -ןעיורפ עטנַאזָאּפמיא טסרעסיוא ןַא ןעוועג יז זיא ןרָאי יד ןיא

 יו ןעמוקעג זיא שילַאק אטרעב ... .עניב רעד ףיוא טלַאטשעג

 ןסיורג רָאג ַא טאהעג טָאה יז ,רעטַאעט ןשידיי םוצ ןירעגניז ַא

 יז רעבָא ,רַאוטרעּפער סנערַאּפרלַאג ןיא ןירעגניז ַא יװ גלָאפרע

 עשיטַאמארד ַא ,ןירעליּפשיוש עשיטאמארד א ךות ןיא ןעוועג זיא

 ןעוועג יז .,, רענעטרעביוא עשיטַאמַארדָאלעמ טימ ןירעליּפשיוש

 זיא ןידרָאנ בקעי ... .ןירעליּפשיוש-ןידרָאנ ַא ךרוד ןוא ךרוד

 טריפענסיורַא טָאה סָאװ גרוטַאמַארד רעשידיי רעטשרע רעד ןעוועג

 ןפאשעג ייז רַאפ טָאה רע ,סנירעליּפשיוש עשיטַאמַארד עשידיי יד

 טָאה סָאד ןוא ,.. ,ןלָאר עקידנריפ ןוא עכעלטרַאװטנַארַאפ ,עסיורג

 רעד .ערעירַאק רעשירעליּפשיוש רעייז ףיוא לּפמעטס ַא טניילעג
 ייז ,קיבייא ףיוא טולב ןיא ןיירַא ייז זיא ןָאט רעשיטסינידרָאג

 טָאה ןידרָאג בקעי .,ןעיײרפַאב טנָאקעג טינ םיא ןופ ךיז ןבָאה

 ןופ ןלָאר-ןעיורפ עסיורג טריזירַאלוּפָאּפ ןוא ןעמונעג ךעלטננייא

 -עליּפשיוש ןוא רעליּפשיוש-ןידרָאנ יד ןוא ,רַאוטרעּפער-טלעװ םעד

 ,ןטלַאטשעג-ןעיורפ עסיורנ ןופ ןרָאטַאזירַאלוּפָאּפ ןעווענ ןענייז סניר

 עלָאר א טכַאמ סָאװ עלעסיב סָאד טָא טלעפעג לָאמ עלַא טָאה סע

 סעּפע ןייז ןנעלפ סנירעליּפשיוש-ןידרָאנ יד .סיורג טכע ,סיורג תמא

 ,ןלָאר עסיורג ןֹופ סנירעייקעצ ,סנירערעלקרעד ,סנירעשטייטרַאפ

 ,עלָאר א ןעייקעצ ֹוצ טַאהענ ביל רעייז טָאה שילַאק ַאטרעב ...
 סע ץלַא ןגָאזסיוא וצ ,ךעלרעלעט ףיוא ,טנָאז ןעמ יוװ ,יז ןגניילעצ

 טָאה יז ... ,רעעזוצ ןרַאפ ןעקנעדכַאנ םוצ ןביילב טשינרָאג לָאז

 עניב רעד ףיוא טייקשיטעטסעיַאמ רעכעלרעּפרעק ריא ןופ טסואוועג

 -עננייא ריא ףיוא טכַא ןטסערנ םעד ןנייל רעבירעד טנעלפ ןוא

 טימ טקילפנָאק ןיא ןעמוק טפָא יז טנעלפ ָאד ןוא .ץייר םענעריוב

 -יינ סנידלעה ענייז ןופ ןכַאמ טלָאװעג טָאה ןידרָאנ .ןענידרָאנ

 -כיר ַא ,ןענידרָאנ ןעננַאנעגכָאנ טינ יז זיא ָאד .סנירענָאז ענדָאמ

 ריא טימ ניוב רעקיטכיר ַא ,ּפָאק םענייפ ריא ןופ ?עטש עקיט

 עקיטכיר א יו רעקיטכיוו ריא רַאפ ןעוועג זיא ,זלַאה ןקנַאלש

 -נואוו |ַא| טאהעג טָאה יז .עלעצפיז רעדָא עלעצכערק ַא ,עלענימ

 עטלרעּפעג סיורַא ןנעלפ רעטרעוו עשידיי .עיצקיד עשידיי עכעלרעד
 .ליומ ריא ןופ רעט'מעט'ַאב א סיורַא זיא ץַאז ַא ,?יומ ריא ןופ

 קירביא טינ ,םיטש עטסמענעגנָא ןוא עטסנייר יד טנָאמרַאפ טָאה יז

 ןענייז סעזָאּפ עכעלנייוועג עריא .ןייר ןוא רָאלק רעבָא ,שילַאקיזומ

 יז זיא .דליב ַא ןעוועג זיא ,ןסעזעג יז זיא .ץייר טימ לופ ןעוועג

 -עטסעיַאמ ,רעקנַאלש א ןופ דליב ַא ןעוועג רעטייוו זיא ,ןענַאטשעג

 ןוא רעּפרעק ריא טאהענ ביל ןוא טנעקענ טָאה יז .יורפ רעשיט

 ןיא יז .עניב רעד ףיוא םיא טימ ןָאט וצ סָאװ טסואוועג טָאה

 טפָא יז טגעלפ ןידרָאג בקעי יו רעבָא ,שיטַאמַארד קרַאטש ןעוועג

 שטיווק ןשירעטסיה ןָא רעבָא ,טײקשיטַאמַארדָאלעמ ןיא ןלַאפניײרַא
 .תויועה עדליוו ןָא ןוא
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 ןופ ןַאטיסקעל

 עקיזָאד יד .טעטילַאװק עשירָאיטקַא עטוג טגָאמרַאפ טָאה יז . ,.,
 לסיב ַא ,ןרעוו טרעטיילענכרוד ?סיב ַא טפרַאדַאב טָאה טעטילַאווק

 ,עטוג ןעוועג ןיא טעטילַאװק רעבָא ,תלוסּפ ןופ ןרעוו טקיניירעג

 ןטשרע םעד ןופ רעליּפשיוש עֶלַא יו טָאה יז .טעטילַאוװק עקידנרעק
 טגעלפ .ןעגנולעטשרָאפ יד ךָאנ סעדער ןטלַאה וצ טאהעג ביל רוד

 ןדייר טינ טנעלפ יז .עלָאר ַא יוװ ןליּפש ,עריא סעדער יד ןליּפש יז

 יז טנעלפ .טסעפינַאמ ןכעלרעייפ ַא טימ סיױרַא טנעלפ יז ,םתס

 זַא ,ןסייהעג סע טָאה ,רעטַאעט שידיי ןליּפש ייוודָארב ןופ ןעמוק

 ןכלעוו ךָאנ קלאפ ןשידיי ןטבילעג ריא וצ טרעקענקירוצ ךיז טָאה יז

 יז ... .דמערפ רעד ןיא ,טרָאד טצכעלענ ןוא טקנעבעג טָאה יז

 -ענ טָאה יז ... .טליּפשעג רדסכ ,טליּפשעג ץלַא ,טליּפשעג טָאה

 .סרַאטס ערעדנַא יוװ טינ ,ןוילע דסחב רַאטס ַא זיא יז זַא ,טביולג

 שוריפב ןזיווַאב ךיז טָאה ,עניב רעד ףיוא ןזייווַאב ךיז טנעלפ יז

 טָאה סע .טליפענ סע טָאה ריא ,ןעזענ סע טָאה ריא .רַאטס א

 יז ... .טרינָאּפמיא ךייא טָאה סע רעבָא ,וויאאנ ןעזענסיוא לָאמַא

 לָאמַא יז בָאה ךיא .עניב רעד ףיוא טינ רַאטס ַא ןייז וליפַא טגעלפ
 יו ןטָארטענפיוא ןיא יז ,ןעננַאגעג טינ יז ןזיא ,סַאנ ןיא ןעזעג

 טליפעג סָאד ךיז טָאה טשרקיע רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ ןוא ,רַאטס ַא

 ערעדנַא יד .,טגינעקעג טָאה יז ,טליּפשעג טָאה יז .עניב רעד ףיוא

 רעד םתס ןוא ןעמַאד-ףיוה יד ,ןשזַאּפ יד ןעוועג ןענייז רעליּפשיוש

 יו רעטַאעט ןופ ןיורק ענעריּפַאּפ יד ןגָארטענ טָאה יז .,שזַארטנַא

 טָאה קלָאֿפ סָאד סָאװ ,ןטנעמיד ערעווש טימ לופ ןיורק עתמא ןַא

 ."ּפָאק ריא ףיוא טצעזעגפיורַא

 :זַא ריא טריזירעטקַארַאכ ץרַאװש סירָאמ רעליּפשיוש רעד

 ריא .ןיטענ עשיכירג א יוװ ןייש ןעוועג זיא שילַאק ַאטרעב ,

 טרעבױצַאב ןבָאה ?ָאפַאס , ריא ןוא ?ָאטַאנָאס רעציירק ,, ןיא "יטע,

 ןענייז טְלַא ןוא גנוי .םלוע-רעטַאעט ןשידיי םעד טפושכרַאפ ןוא

 ריא ,ריר רעדעי ריא .שילַאק רעכעלטענ רעד ףיוא ןקוק ןפָאלעג

 -ענ יד טימ טנעה עננַאל עריא ,רוניפ עכיוה ריא ,עזָאּפ עדעי

 .רעיושוצ םעד ןופ םעטָא םעד טלעטשענּפָא ןבָאה ,רעגניפ עטקָאט

 סָאד טרעהעג ךיוא ןטנעמסידָאלּפַא ץוח ַא ןעמ טָאה רעטַאעט ןיא

 עקידנקעמש ַא ,םולב ַא ! ריא ףיוא טנוזעג ַא ,! ןייש יוו ךא , ןצפיז

 שילַאק יד -- ל?לוק ריא טנייה ."ץנַארַאמ ?ארשי-ץרא ןַא ,םולב

 טָאה יז ןוא ,רעטסעקרָא ןצנַאנ ַא טנַאמרַאפ זלַאה ריא ןיא טָאה

 ךיז יז טָאה טָא .ןצונַאב וצ ןטנעמורטסניא יד ױזַא יוװ טסואוועג

 ַא יז זיא טא ,לריפ ַא ןופ גנַאלק םוצ טעמכ ,ךיוה ןביוהעגפיוא

 יד בָאה ךיא .רענעט עווָאסַאב יד ףיוא יז טדער טָא ןוא ָאלעשט

 טינ לָאמנייק ךיא ןיב טרעטסיינַאב רעבָא ,טרעדנואווַאב שילַאק

 א ,רוניפ עטנאוועג א ןעוועג זיא ?ָאפַאס , ריא שטָאכ .ןרָאװעג

 רעבָא ךיא בָאה ,רעטקַארַאכ ןשימעהָאב ַא טימ יורפ עננוי ענרעדָאמ

 טבעל ןוא ױזַא טליפ ,ױזַא טדער יורפ ַא זַא ,ןביולנ טנָאקעג טינ

 רעטקַארַאכ םעד טָאה שילַאק יד יװ ,ןבעל ןיא רעביא ץלַא ױזַא
 ,טלעטשעגרָאפ

 זיא עניב רעשילננע רעד ףיוא שילַאק אטרעב ןופ גנלָאפרעד רעד

 ןעז ןפָאלעג ןענייז ןדיי יד ןוא ,סיורנ ךעלנייוועגרעסיוא ןעוועג

 -רעּפער סנידרָאג ןיא עסירעטקַא עקנַאלש רעייוודָארב ענייש יד

 ןרעלסעק רעבָא ,רעטנזיוט יד ןיא ןטיפָארּפ ןעוועג ןענייז סע .רַאוט

 םעד ןופ ןטלַאהעג טינ טָאה רע .טקעמשעג טינ וחמש יד טָאה

 טעשטרובעג רע טָאה --- רעטַאעט רעשלַאפ זיא סע, .ןליּפש טרָאס

 ."סרושטקיּפ גניוואומ --- 

 :ױזַא טביירש רידַאנ השמ רעטכיד רעד ןוא

 טליּפשעג טָאה יז סָאװ ןעוועג זיא טרַאננייא סשילאק םַאדַאמ ,

 -5 ו ק ס ןוא שילאקיזומ רָאנ ,שיטַאמַארד רעדָא שירָארעטיל טשינ

 סָאװ ,שטנעמ ַא יו --- גיוא םעד ןבענענ ךיז טָאה יז .לע רוט5פ
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 רעטַאצט ןשידיי

 ןָאק סָאװ ,עוטַאטס ַא -- עוטַאטס סלַא טריזָאּפ סָאװ שטנעמ ַא

 טשינ לָאז'מ ןטלַאהנייא םעטָא םעד ,ןרעווילנ ןייש-ךעלרעדנואוו

 ,קרעוורעטסיימ ַא יצ ,ךַאז עקידעבעל ַא זיא סע יצ רעכיז ףיוא ןסיוו

 -טרעוו אמתסמ ןענייז ןזלעפ-עניב (עיור) ערעדנַא ןיא .,םיורט ַא יצ

 ביֹוהנֶא ןיא זיא שילַאק אטרעב רעבָא ,ןענַארַאפ ?סַאנָאדַאמ , עלופ

 -|יי ר ןעוועג זיא עכלעוו ,עקיצנייא יד ןעוועג גנוניישרעד ריא ןופ

 ןלַאירעטַאמ עֶלַא ןופ ןירעשרעהַאב ַא ,טריניל-רָאלק ,טקַאהענסיױוא

 -נואוו ַא טימ .קרעוו םוצ ןבָאה ט י נ ףרַאד'מ סָאוװ ,זלעפ ןיא

 ןייֵלַא רעּפרעק ריא ןיא ,םטיר רַאפ ?יפעג ןריובעגנייא ךעלרעד

 ןצנַאט טנַאקעג טשינ טָאה יז שטָאכ .שילַאקיזומ ןעוועג ךיוא

 קינייועניא זַא ,ליפענ'ס טַאהעג רעבָא ריא טָאה ,(רימ טנייש)

 -עג טיײהרענעטלַאהַאב טרעוו ,עריא רעדילג עקידננייווש ָאדיד ןיא

 -נברַאטש 177 ןופ םזיטַאנַאפ ַא ,יינש ןטרילָאק ןופ טעלַאב ַא טצנַאט

 -ןייטש טלעטשענרָאפ ךיז טימ טָאה שילַאק אטרעב ,ןענַאװש עקיד

 ."רוטּפלוקס ענערָאװעג-ךעלגעװַאב ןוא קיזומ ענעבילבעג

 ףיוא רעירפ ןפַאשעג טָאה יז סָאװ ןלָאר יד ןגעוו קידנדייר ןוא

 סיוא ךיז טקירד ,עניב רעשילגנע ףיוא רעטעּפש ןוא רעשידיי רעד

 ; רידַאנ השמ

 ענעפַאשענ עריא דַארַאּפ-ןורכז ןיא ןזָאלכרוד ענסימוא ךימָאל ,

 ,ןלָאר

 ןּפונק יד .טלעוו ןלייט עלַא ןופ ?יטס ךעלקיטש .םה ? ַארָאבעד

 -גנוצ ריא טימ סיוא סָאד טעלנ יז טאלנ יו רָאנ ,סיױרַא ךיז ןעעז

 -מםוא ריא טקנירטרעד יז ךוּפ םענעטעמַאס לפיוו ןיא ! ןעמוג-ןוא

 טייג ןיטרעּפמעל ַא -- עניב רעד ףיוא גנַאנ ריא ! טײקנפלָאהַאב

 ייוצ יז טגָארט ןניוא ערעייא ןיא רעבָא ,טירט עליטש ,עכייוו טימ

 ,ךעלעמעל עטקיצרַאפ

 ןופ רעטכיילגנעה רעד --- !ָאװַארב ! ָאוַארב ? ָאטַאנָאס רעציירק

 .ןעגניז רעצרעה יד .ןעננילק ךעלדלָאטשירק יד ,טרעטיצ רעטַאעט

 עשיטנַאמָאר א ...ןזיא טייצ יד ...רָאנ זיב שיטנַאמָאר זיא סע

 !סיואכרוד
 עכלעוו ייב ןרוניפ ענעמונ ? טייהרַאװ יד , ? "זיוה עקלַאיל ,

 ַא יו ריא טניד טיײקשיטסַאלע עכעלמיטש ןוא עכעלרעּפרעק ריא

 ,עמַאמ

 .ךעליירפ זיא'ס ? ךייש זיא סָאװ רַאוטרעּפער-ןעדַאפדלָאג רעד

 : 'םייוג יד ייב ךָאנרעד ... .טיינעצ ץרַאה'ס

 .קיטכיזכרוד ןוא טלַאק לייוו ,טנַאזָאּפמיא --- "ןעמואוו ירווע,

 .ךייט םענרעבליז א ןיא ךיז טדָאב הנבל ַא -- ?אנַאװ ַאנָאמ ,

 ךיז ןכַאמרַאפ ךעלעדיּפ-ףושיכ יד . . .רעקידתודוס טרעוו דוס רעד

 ןכַאמםיוא ייז טע'מ רעדייא ןציווש נונענ טע'מ ןוא ,קַאנק ַא טימ

 ! טינ טעז'מ זַא ןעז ןוא קירוצ

 סע לייוו ,גלָאפרעד לקיטש ַא --- ?לעשַאר , ?"ןיקאר ַאזערעט

 ּפָארַא ךיז טּפוטש יײוהָארב .,ייוודָארב ףיוא ךיז טעייוודָארב טסיא

 ןיא ןטימניא .וינעווע דנַאקעס ןוא סָאג רעט22 רעד וצ רעטנענ

 ַאטרעב עסירעטקַא עשידיי יד ,"דייפ-טסיא רעד ןופ רעדנואוו רעד,

 רעפלע רעמונ ןייק טינ טגָארט ,ןסילוק ןייק טינ טסייר סָאװ ,שילַאק

 .זָאנ רעד ךרוד טינ טדער ןֹוא . . .ךיש

 ןכַארּפש .שטנעמ-טלעוו טרעוו ,ךיז טעדליב שילַאק םַאדַאמ יד

 עפיט ןייק יז טָאה ךַארּפש םוׂש ןייק ןיא רָאנ ,טונ רעייז יז טדער

 ."טינ ןעלצרָאוו

 -עירַאק ריא ױזַא טבײרשַאב דלַאװכוב .נ רעקיטירק-רעטַאעט רעד

 :ער

 רעד טלָאװ רעליּפשיוש רעדנַא ןַא ןופ ערעירַאק רעד ןיא ...,

 ַא יװ רעמ טינ ןעוועג עניב רעשידיי רעד ףיוא קילדנעצ-רָאי

 ןפַאשעג ךיז םורַא טָאה שילַאק אטרעב רעבָא ,דָאזיּפע רערעננעל
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 ר עש י ד יי רעטסערג רעד --- טינ ריש ,רעסיורג ַא ןופ עדנעגעל ַא

 -ימעג טינ רָאה ַא ףיוא זיא עדנעגעל עקיזָאד יד .ןיטסידעגַארט

 יד טזָאלרַאפ טָאה שילַאק םַאדַאמ סָאװ ,םעד ךרוד ןרָאוװעג טרענ

 יד ןיא -- טרעקרַאפ ,ייוודָארב ףיוא קעװַא זיא ןוא עניב עשידיי

 ןוא זייווַאב רעיינ ַא ןעוועג סָאד זיא ?ןטָאירטַאּפ , עריא ןופ ןגיוא

 -רעד סָאװ טימ .טייקסיורג ריא ןופ גנוקיטעטשַאב עקירעביא ןַא

 יו ? עדנענעל שילאק ַאטרעב רעד ןופ שינעטער יד ךיז טרעלק

 םעד ןיא טלּפמעטשענּפָא ףיט ױזַא ךיז טָאה יז סָאװ סע טמוק

 ,זיא ןוא רעייזרעטאעט עשידיי תורוד ייווצ ןופ ןייזטסואווַאב

 ?'רוד רעזדנוא וצ ךיוא השוריב ןעגנַאגעגרעביא ,עדנענעל ַא יו

 ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ?עכָאּפע רענעדלָאג , רעד טימ -- זייוולייט

 ןסיורג ריא טימ .טריזילאבמיס ךיז טימ טָאה שילַאק יד סָאװ
 -ןידרָאג םעד ןופ ?ןלָאר עסיורנ, ןדנוברַאפ ןעוועג ןענייז ןעמָאנ

 םעד ןופ ןוא ,?ָאטַאנָאס רעציירק , ןוא ?ָאפַאס , יו ,רַאוטרעּפער

 ."ַאדנַאמ , ןוא ?טַאמייה , סנַאמרעדוז יו רַאוטרעּפער ןשיאעּפָארייא

 יצ) עמַארד רעכיוה רעד ןופ ןירעטסירּפ ןימ ַא ןעוועג זיא יז ..,

 .(ענַארפ רעדנַא ןַא זיא --- טינ יצ עתמא ןַא ןעוועג זיא טייקכיוה יד

 ,עפיט סָאד ,עקידנביוהרעד סָאד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה ןוא

 -עכַאװ ןוא טייקכַאלפ רעד ךוּפיהל --- רעטַאעט ןיא עסיורג סָאד

 רעבָא .טייקכעלקריוו רעכעלגעט-נַאט ןופ טייקידלפש ןוא טייקיד
 ענעעזעגנָא עּפורג א ןופ ענייא זיולב טינ ןעוועג ןיא שילַאק ַאטרעב
 שינעמוקסיוא ערעווש סָאד ט'בוט-םוי'אב ןבָאה סָאװ ,רעליּפשיוש
 -ַאב טָאה טייקכעלנעזרעּפ ריא .ןסַאמ עשיטנַארגימיא עשידיי יד ןופ
 טייקיטכרָאפ ןימ ַא טימ ,רעביוצ ןרעדנוזַאב ַא טימ עניב יד טכיוה

 --- ןרָאי עריא עלַא .טיי ק ד מ ע ר פ רעשיטנַאמָאר ַא טימ ןוא

 ַא ןעוועג יז זיא -- עניב רעשילגנע רעד ןוא רעשידיי רעד ףיוא

 ןעוװעג זיא טלעוו יד יצ .טלעוו רעדמערפ ַא ןופ ןירעייטשרָאפ

 יד יו שרעדנַא -- עטכַארטענסױא-שיטנַאמָאר ַא יצ ,עתמא ןַא
 .ןעוועג רעכיז יז זיא הביבס עטנַאקַאב

 -ַא ר יי א ןַא זיא יז ןזַא ,ןגָאז ןעמ טגעלפ שילַאק םַאדַאמ ןנעוו

 -רעוו עניױזַא טימ ןביול יז טנעלפ ןעמ .ןירעלטטסנק עשיאעּפ

 -ידיי רעד ףיוא ,"שירעטסיימ , ,"?לבָאנ, ,"שיטעטסעיַאמ , יו רעט

 רעסיורג א ,טסַאנ ַא ןבילברַאפ ןרָאי עריא עלַא יז זיא עניב רעש

 יד טרעביוצעג טָאה יז .הנידמ רעקיטסייג רעדנַא ןַא ןופ טסַאג

 ,"שרעדנַא , יױזַא ןעוועג זיא יז סָאװ ,טימרעד דָארנ רעיושוצ עשידיי
 ַא ןעוועג רדסכ יז זיא ,ליּפש ַא ןופ ןענָאזרעּפ עשידיי יד ןשיווצ
 -ָאטיוא יד טגָאמרַאפ טָאה ןליּפש ןופ ןפוא ריא ןוא ,עטצירּפ ןימ

 --- טליּפשעג טינ טָאה יז לָאר ַארַאפ סָאוװ .עטנירַאה ַא ןופ טעטיר

 --- ?עכָאּפע רענעדלָאג , רעד ןופ ןענַארעטעװ רימ ןרעכיזרַאפ ױזַא

 רעד ןיא .טסנוק ריא ןופ ענירעסייק ַא יו טליּפשענ יז טָאה

 ןופ טמַאטש יז ןזַא ,רימ ןענעייל שיִלַאק ַאטרעב ןופ עיפַארנָאיב

 ,רעטשרַאב ַא ןעוועג זיא עטַאט ריא .עיצילַאג ןיא ןרעטלע עמערָא

 רַאֿפ רעדיילק ןעיינ טנעלפ סָאו ,ןירעדיינש ַא -- עמַאמ ריא

 שילַאק םַאדַאמ ופ רַאוטרעּפער םעד ןוא ליטס םעד ןיא .סעסירעטקַא

 טַארוקַא -- הביבס-רעדניק ריא ןופ ך ו ּפ י ח םעד רימ ןעניפעג

 עפיט עריא ןוא ןליּפש ריא ןופ קיטנַאמָאר רעד ןיא טלָאװ יז יו

 עיצַאסנעּפמָאק ַא ,גנוקיטינרַאפ ַא טכוזעג ןלָאר עקידמערוטש ןוא

 -עלרעביא עלענָאיצַאמע עּפַאנק יד רַאפ ,ךָאוו רעמערָא רעד רַאפ

 עקיטסיינ עבלעז יד ןוא ,טננוי רעירפ ןוא טייהדניק ריא ןופ ןעננוב

 עשיטנַארנימיא עריא טכארבעג ,סיוא טזייוו ,יז טָאה עיצַאסנעּפמָאק
 יד טימ טבעלעגטימ תוכז ריא ןיא ןבָאה סָאװ ,רעיושוצ עשיריו

 -מערפ ַא ןופ ןעיורפ עשידלעה ןופ סמערוטש עלענָאיצָאמע עפיט

 טליּפשעג שילַאק םַאדַאמ טָאה ייוודָארב ףיוא ךיוא ,טלעוו רעד

 -טינ םעד ךיוא .טלעוו רעדמערפ-שיטנַאמָאר ַא ןופ ןלָאר עשידלעה
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 .'טייקשיאעפַארייא , ריא טימס טציירעג יז טָאה םלוע ןשיריי

 רענַאקירעמַא יד סָאװ ,ןעיורפ עשירעגייטש עטנַאקַאב יד טָאטשנָא

 רעכעלכַאלפרעביוא ַאזַא טימ ,ץנַאלג ַאזַא טימ סױדַא ייז טריפ עניב

 טכַארבעג שילַאק םַאדַאמ טָאה ,טייקכעלטקניּפ רעשיטסילַארוטַאנ

 עסיורג רָאנ ,ןשטנעמ ענלצנייא ענבירד ןייק טינ עניב רעד ףיוא

 טליּפשענ טינ טָאה יז .סעיצָאמע עפיט ,"ןלָאר עלַאסרעװינוא;

 ,ןעגנוב על רעביא טלי פ ש ע ג טָאה יז ,ןשטנעמ ןייק

 ןענייז סנידלעה עריא ןופ ןעננובעלרעביא יד רעקינייוו סָאװ ןוא

 ייז ןבָאה רעמ ץְלַא ,ךָאו רעכעלנעטינָאט רעד ףיוא ךעלנע ןעוועג

 ."טציירעג)
 .ג טביירש ,ןליּפש ריא ןופ קורדנייא ןכעלנעזרעּפ ןגעװ ןוא

 ; דלַאװכוב

 ןוא ,שילַאק םַאדַאמ ןעז וצ לָאמ ייווצ ןעמוקענסיוא זיא רימ ,

 .טימעג ןרעוש ַא טימ רעטַאעט ןופ סױרַא ךיא ןיב לָאמ עדייב
 ןיוש קנעדענ'כ -- ייוודָארב ףיוא ןעזענ יז ךיא בָאה לָאמנייא

 ענטומעלַאק ןרָאװעג רימ זיא'ס ןוא -- עסעיּפ רעסָאװ ןיא םינ

 עסיורג ןופ ליטס ןשיטנַאמָאר ןכעלטסניק ריא ןופ ןצרַאה ןפיוא

 בָאה לָאמ ןטיווצ א .ס ע י צא מט ע ם ת ס ןוא ןלעטשנָא

 ריא ןעוו ,192718) ןיא ,רעטַאעט סיעלּפ גניווריוא ןיא ןעזעג יז ךיא

 טכַאמענ טָאה יז ןוא ןעגנַאנרַאפ ןיוש זיא ייוודָארב ףיוא ןרעטש

 עריא וצ ןוא עניב רעשידיי רעד וצ קירוצ ןעמוק וצ ךוזרַאפ ַא
 -עיורט 8 ןעוועג רעבָא זיא'ס ."ןטָאירטַאּפ , רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט

 ןעוועג טלַא טלָאמאד ןיוש זיא שילַאק םַאדַאמ .רעקמייהַא רעקיר

 רעגנוי ַא ןופ לָאר ַא יז טָאה טליּפשעג רעבָא ,רָאי קיצפופ ןֹוא יירד

 -קנימש יד ןוא ,טנידעג טינ ןיוש ריא טָאה םיטש ריא .,?דיימ

 .ץייר ןכעלטננוי ןופ עיזוליא יד ןפַאש רעמ טנָאקעג טינ בָאה ןברַאפ

 -ָאלעמ סרוש ןיא טירטפיוא ריא ןגעוו ןבירשענ טלָאמַאד בָאה ךיא

 רעדָא ליטס ריא ןבָאה ביל געמ ןעמ , :"געוו ןטימ ןיא , עמַארד

 אפונ ןיטור ריא ... עקידנטיידַאב ַא רָאנ יז זיא טפַארק ַא -- טינ

 ריא .ערעכיז א ,עקיסילפ ַא זיא קינכעט ריא .טנַאסערעטניא זיא)

 ,טייקשירעדניפרעד סיורַא טנייצ יז .עקידנעגניווצאב ַא --- קיטסַאלּפ

 ?'תמא ןדעי .ןובשח םענענייא ריא ףיוא לָאמַא ךייא טּפַאכרַאפ סָאװ

 רעבָא ךיז ייב בָאה ךיא ."טקעפע טימ ךרוד יז טריפ רעדנוזַאב

 טָאה שילַאק ַאטרעב זַא ,ןביירש וצ טלָאמַאד ןלעוּפ טנָאקעגנ טינ

 ןרעקוצקירוצ ךוזרַאפ ןשיגַארט ַא טכַאמעג עמַארדָאלעמ רענעי ןיא

 ןבָאה טגָאזעג .םזיטעננַאמ-עניב ריא ,םיטש ערעטיול ריא ,טננוי ריא

 ןבָאה ,ןעמוקעג ןענייז ייז ,"ןטָאירטַאּפ , עקילָאמַא עריא ריא סָאד

 -- זַא ,םינכש ןוא טניירפ ערעייז טלייצרעד ןוא ןָאטעג קוק ַא

 םאדַאמ זיא עטשיוטנַא ןוא עטקנערקעג א .סָאד טינ ןיוש זיא'ס

 ןכָאװ עכעלטע ךָאנ רעטאעט סייײלּפ גניווריוא ןופ קעוַא שילַאק

 .ןליּפש

 ,טקרעמַאב טינ טָאה יז .עטלּפָאד א ןעוועג זיא עידענַארט ריא

 םוצ ,עכָאּפע רענעגנַאנרַאפ ַא וצ ןיוש טגנַאלַאב ליטס ריא זַא

 זיא יז .טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ רעטַאעט ןשיטנַאמָאר-קידמערוטש

 יו ךיילנ ,רעיינ-רעטַאעט רוד רעיינ םעד ןגנעק טרעטיברַאפ ןעוועג

 םעד ןופ ןעמרָאנ עקילָאמַא יד סָאוװ ,דלוש רעייז ןעוועג זיא'ס

 ןפוא םושב טָאה יז .טליּפשענסױא ןענייז רעטַאעט ןשיטנַאמָאר

 ןוא .רעטלע ריא טימ ןכַאמ םולש טנָאקעג טינ ןוא טלָאװעג טינ

 ןביוהעגנָא טָאה יז --- קילנמוא סיורג ַא ןפָארטעג ריא טָאה'ס ןעוו

 ,עיזוליא רעד ןיא טרעמַאלקעגנייא רעמ ךָאנ ךיז יז טָאה ,דנילב ןרעוו

 קיסיירד ןוא עכעלטע טימ יוװ ןירעליּפשיוש עקיבלעז יד זיא יז זַא
 ."קירוצ רָאי

 :ןײטשדלָאג .י .ב רעביירש רעד טָאה גנוניימ ערעדנַא ץנַאג ַא

 ,ןטָארטענפיױא זיא יז עסעיּפ ַא רַאפ סָאוװ ייס ןיא ,םוטעמוא
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 ןופ ןָאסטיססעל

 ,לַאז ןעמיטניא ןא ןיא ץענרע רעיושוצ םעד ןגָארטרַאפ יז טָאה

 םורַא טונימ ַא ןיא .טרעצנָאק ּפֶָא טיג רעטסעקרָא-ינָאפמיס ַא ואוו

 ,ןעידָאלעמ עשילָאכנַאלעמ ,עשיטעטַאּפ טימ לופ לָאז רעד טרעוו

 רעיורט ןסיז רעייז טימ המשנ יד ןגָאנ ןוא ץרַאה סָאד ןריר סָאװ

 יד טסעזרעד וד ןוא ןניוא יד טסכַאמרַאפ .רעביוצ ןכעלנייּפ ןוא

 -סיוא ןיא ךייר םינּפ עקידווע'נח סָאד ,רוניפ עקיניױב-רַאברעדנואוו

 טוט סע סָאו ןלייצרעד שטיינק םעניילק ַא טימ ןָאק סָאװ ,קורד

 ןופ ךָאפ ַא טימ ןָאק סָאװ ;המשנ רעד ןופ שינעפיט רעד ןיא ךיז
 טָאה סָאװ ןוא ,ןעגנורעדליש טימ ךוב ַא יו רעמ ןגָאז טנַאה רעד

 ַא -- ליװ יז סָאװ ריד טימ ןָאט וצ םיטש רעד טימ טפַארק יד

 ןוא סעיצַאירַאװו עכעלדנעמוא ןיא ןרילודָאמ ךיז ןָאק סָאו םיטש

 ןכָאק סָאװ ,ןליפענ עֶלַא ןעלסיירטעצ ןוא ןקעוופיוא ,ןפורסיורַא

 טסעז וד ןוא ןניוא יד טסכַאמרַאפ ,ןצרַאה ןיא ןשטנעמ םייב ךיז

 ןקידנזירב םעד טימ טייקכעלנעזרעּפ עשיטעננַאמ ענעי ךיז רַאפ

 ענעי טסרעהרעד וד .ץנענילעטניא רענעריובעג ןוא טנעמַארעּפמעט

 ןסעיּפ עשינידרָאנ יד ןיא טמערוטשעצ ךיד טָאה סָאװ ,עמיטש-ןקָאלג

 ערעליטש יד ןיא ש'אילונא ימימ טלטרעצעג ןוא טעלגענ ךיד ןוא

 -רַאמ ןיא ןענניז טרעהעג יז לָאמ עכעלטע . . . .ןעמַארד עקיטפַאז

 עמַארד ןיא םיטש ריא רעבָא ,סעטערעּפָא עשינעדַאּפדלָאג ענעריש

 טקעוװעגפיוא טפַארק רעמ טימ טָאה ,טרעביוצענ רעמ ךימ טָאה

 ןעידָאלעמ עשילָאכנַאלעמ עריא רעדייא עילָאכנַאלעמ עסיז רימ ןיא

 .עטערעפָא ןופ

 רעקיטניוו רעטבעלענּפָא ןַא ןיא ןטערטפיוא טגעמעג טָאה יז ..}

 רעשיטַאמארד רעד רַאפ טרעוו ?קערב ןייק טָאה סָאװ ,עמַארד

 טייקשירפ ,ןבעל יינ טכַארבעגנ ךיז טימ טָאה יז רעבָא ,רוטארעטיל

 שירפ ףוג ןטבעלעגּפָא םעד ןיא ,ןעוועג היחמ עמַארד יד טָאה יז ---

 :ךיז טנַאמרעד ןוא ןניוא יד טכַאמרַאפ .,טמעטָאעגניירַא ןבעל

 א ,רוניפ עקנַאלש ַא רעטערב יד רעביא טבעװשענמורַא טָאה סע

 ,עלופסקורדנייא ןוא ערַאברעדנואוו ןניוא ,עזעיצַארנ ַא ןוא עקיניוב

 ןעועג זיא סָאד ןעוו ןוא ,קידוועדייר ןוא קידוועבעל םינּפ סָאד

 ףרַאד סע ןוא ָאטשינ זיא סע זַא ,ןעזעג ריא טָאה ,עטבילעג ַא

 -עג עקידנצייר רעמ ןייק ,ערענעש ןייק ,ערעסעב ןייק ןייז טשינ

 ַא רעדָא ,עמַאמ א ,רעטסעװש ַא ןעוועג סע ןיא ןוא .עטביל

 זַא ,ליטש רעד ןיא ןשטנואוועג רעיושוצ רעד ךיז טָאה ,רעטכָאט

 ,רעטסעווש ַא רַאפ טייקכעלנעזרעּפ עכעלרעביוצ ַאזַא רע טָאה יאולה

 טימ ריפ ַא ,גנוגעוואב ַא ,טסעשז ַא .רעטומ ַא רעדָא רעטכָאט ַא

 טרָאװ טדערעגסיױרַא ןַא רעדָא םינּפ ןטימ שטיינק א ,טנַאה רעד

 טרעטנענרעד יז טָאה סָאד --- רעבמעט ןלופ ןוא ןָאט ןטיירב ןופ

 ,רעטַאעט ןיא ןסעזעג זיא סָאוװו ,יורפ ןוא ןַאמ ןדעי ןופ ןצרַאה םוצ

 טמוק סָאװ ,םוקילבוּפ סָאד גנופַאנרַאפ ןיא ןגיוצעגניירַא טָאה סָאד

 ןיא ןליפַא ,טנַאלַאט ,טייקבייר ,טייקנייש ןעז ןיירַא רעטַאעט ןיא

 ןעוו רעדָא ,"עזָארּפ, ריא ןעננוזעגרעטנוא טָאה יז ןעוו ןטנעמַאמ

 סָאװ ,ןטנעמַאמ --- ןרימאלקעד וצ ,ןעוועסעצנירּפ טבורּפעג טָאה יז

 םעד טריקָאש ןבָאה סָאװ ןוא ןעוועגנ ןפַאשַאב טינ ייז רַאפ זיא יז

 טייטש ָאד זַא ,ןסעגרַאפ טנָאקענ טינ ןעמ טָאה ָאד וליפַא -- ןיבמ

 ."שטנעמ רעלופטנַאלַאט ַא ריד רַאפ

 ;שיטירק רעמ זיא ןילייב .ב .י רעביירש רעד

 ךיוא רערערַאפ-ןסַאמ עריא ייב ןפורענסיורַא יז טָאה רעכיז ...,

 ריא וצ דנובוצ רעד רעבָא .טפַאשביל עקיטכירפיוא ?סיב שביה ַא

 -ביל ןופ יו טכרופרע ןופ רעמ ןעוועג זיא טייהנבעגרעביא יד ןוא

 סעלָאר עשיטַאמַארד עסיורג ןליּפש ןופ סעצָארּפ ןיא . . . ,טפַאש

 רעירפ ןרָאװעג זיא יז ,טלקיוועצ טכער טנַאלַאט ריא טשרע ךיז טָאה

 ןטסכעה םוצ ןייגרעד וצ ןזיוװַאב ךָאנ טָאה יז רעדייא עדנעגעל ַא

 ןעוועג ןענייז סע ... .ערעירַאק רעכיירגלָאפרעד ריא ןופ ץיּפש
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 רעטַאעט ןשידיי

 רעטַאעט עשידיי סָאד סָאװ ,סנַאסענער רעצרוק רעד זַא ,ןעגנוניימ

 טימ ןרנוברַאפ רעמ ןעוועג זיא ,עקירעמַא ןיא טכַאמעגכרוד טָאה

 ןרעדנַא זיא סע ןכלעוו טימ יו ןעננוניישרעד סעשילַאק ַאטרעב

 ןארַאפ רעבָא זיא ,גנוביירטרעביא ןַא ןיא סָאד ביוא .רָאטקַאפ

 רעד ,רערעסעב רעד זַא ,גנוטּפיוהאב רעד ןיא תמא רעסיורג ַא

 יד ןגָארקעג טָאה ,עקירעמא ןיא רעטַאעט רעשידיי רעשירעלטסניק

 -ַארד ר י א ךרוד ,טאהעג טָאה רע סָאוו ,הכרעמ ערענעש עצרוק

 .עניב רעשידיי רעד ףיוא גנוניישרעד רעשיטַאמ

 ,ןבעל ריא ןיא טליּפשעג טָאה יז סָאװ ,סעלָאר עריא ןופ לָאצ יד

 ךיוא טסילש'מ ןעוו קיצרעפ ןוא טרעדנוה רעבירַא ןעוועג זיא

 ריא לָאמ סעדעי זיא ןליּפש םייב .דָאירעּפ-ערעּפָא ןטשרע ריא ןייא)

 ךעלבעטשכוב זיא יז ןזַא ,ןרָאװעג טריזילַאודיוװידניא ױזַא םינּפ

 טָאה םיטש עקידריווקרעמ ,עמערַאוו ריא זיולב .ערעדנַא ןַא ןעוועג

 .ןבעגעגסיורַא זייוורעטרע ריא

 -נעמַאזוצ ןטסנרע ןטשרע ריא ןטילעג יז טָאה 1921 בייהנָא ןיא

 1992 ןיא .עניב רעד ןופ ןעיצקירוצ טזומעג ךיז טָאה יז .ךורב

 ןוא ייליבוי ןט40 ריא דובכל ,ןבעגעג עיסעּפָארּפ-רעטַאעט יד טָאה

 ןשידיי ןיא גנולעטשרָאפ-"לַאינַאמיטסעט , ַא ,טסנידר-רעטַאעט

 -ָארּפ-רעטַאעט עשילגנע יד ריא טָאה 1924/3| ןיא ,רעטאעט-טסנוק

 -ַאעט טליברעדנַאװ םעניא לַאינָאמיטסעט ןטייווצ ַא ןבעגעגנ עיסעפ

 ןטָארטעגסױרַא ךָאנ יז זיא טייצ וצ טייצ ןופ .קרָאידוינ ןיא ,רעמ

 ץרּפ ןיא טליּפשעג יז טָאה ױזַא .עסעיּפ רעשידיי רערעסעב ַא ןיא

 ןופ דניק ,, עסעיּפ עשילָאבמיס-בלאה ,עדמערפ ,עטייוו סנייבשריה

 יז ןוא ןענאטשראפ טשינ יז טָאה םלוע רעד רעבָא ,"טלעוו רעד

 רעמָאש עזָאר ןופ עסעיּפ ַא ןיא טליּפשענ טָאה יז .ןלַאפענכדוד זיא

 ןייק טַאהענ טשינ ךיוא טָאה סָאװ ,ןרעמָאש רעטסעווש}| סילעשטאב

 םוא קירוצ ךיז יז טרעק סָאד זַא ,ןעמ טָאה טניימעג .געט עגנַאל

 םַאדַאמ ןעוו טניימעג ןעמ טָאה עבלעז סָאד ,רעטַאעט ןשידיי םוצ

 ןופ ןָאזעס םעניא ,ןסעיּפ עשידיי עיינ ייווצ טלעטשעג טָאה שילַאק

 יד ןיא רעבָא ."רעטַאעט סיילּפ גניווריוא , םעניא ,,1

 ןייק ןגעוו ןעלדנַאה טנָאקעג טשינ ןיוש ךיז טָאה ןרָאי רעקיסיירד

 ."ןרעוו וצ דנילב ןביוהעגנָא טָאה יז . . . ,רעקקירוצ םוש

 :טרעטסײגַאב רעמ זיא ןילדע םַאיליװ רעקיטירק-רעטַאעט רעד

 ןשידיי םענופ עקינייו-ץנַאנ יד ןופ ענייא ןעוועג זיא יז ...,

 ןיא יז .ינעג ַא ןופ קנופ םעד טַאהעג ךיז ןיא טָאה סָאװ ,רעטַאעט

 טימ רוטַאנ רעד ןופ טבַאנַאב ,ןירעלטסניק ענעריובעגנ א ןעוועג

 קנַאלש ,ןעזסיוא ןיא ןייש --- ןירעלטסניק ַא ןופ ןטפאשננייא עֶלַא

 -יטש רעקיברַאפ ַא טימ ,ננונעװַאב רעדעי ןיא זעיצַארג ,רוגיפ ןיא

 וצרעד .רעטַאעט םוצ טפאשנדייל ַא ןוא עיצקיד ערָאלק ַא ,עמ

 סעסירעטקַא עסיורג ךס ַא יו ,דנסיוומוא ןעוועג טינ יז זיא ךָאנ

 רוטַארעטיל עשיטַאמַארד עטסנייפ יד טרידוטש טָאה יז .ןענייז

 ןטנעגילעטניא ןַא טימ ןלָאר עריא וצ ןבענענרעביא ךיז טָאה ןוא

 ,ףיט רָאנ ,עיזוליא ןפַאש וצ יבַא ,ךעלכעלפרעביוא טינ -- גנַאגוצ

 ןופ טסייג םעניא ,עיצַאטערּפרעטניא עקיטכיר יד ןכַאמ וצ ידכ

 ."רעביירש םעד

 :יקסנישמור ףסֹוי רָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט רעד ךיוא זיא ױזַא

 טגעלפ ,שילַאק ַאטרעב טנגענַאב בָאה ךיא ןעוו לָאמ סעדעי ... ,

 ןיא גנולמאזרַאפ עשיטסינויצ רענָאדנָאל רעד ןָא ןענַאמרעד ךימ יז

 יד ןופ ןעוו ,ןעלצרעה .רד טננענַאב בָאה ךיא ואוו ,לָאה סנניק

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטייקכעלנעזרעּפ עטנַאסערעטניא ןטרָאס ײלרעלַא

 -סעיַאמ ןייא ,ןָאזרעּפ ןייא ןעזעגסױרַא ןעמ טָאה ,ןענופעג ןטרָאד

 שילַאק אטרעב םַאדַאמ . . + .ןעלצרעה רָאדָאעט --- רוניפ עשיטעט

 ,סָאד יורפ סלַא עניב רעד ףיוא ןעוועג ןעניז ןסיוועג ַא ןיא זיא

 רעלדַא יו ױזַא ... :ןַאמ סלַא ןעוועג זיא רעלדַא .8 בקעי סָאװ
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 ךיוא טנעלפ יױזַא ,טייקידבוט-םוי ןעננערבטימ ךיז טימ טגעלפ

 עניב רעד ףיוא גנוניישרעד ריא טימ ןיוש שילַאק ַאטרעב םַאדַאמ

 -עגסיוא טינ טָאה סע .ןבעל ןקידעכָאװ רעייא ןופ ןעמענקעוַא ךייא

 ,ןיסעצנירּפ ַא יצ לדיימ-רעדיינש ַא ; טליּפשעג טָאה יז סָאװ טכַאמ

 רעד ,ןָאט רעקידבוט-םוי רעד --- ןיגינעק ַא רעדָא יורפ עמערָא ןַא

 -ַאק םַאדַאמ . . . .טנערבעג לָאמ עלַא טָאה קנופ-רעטַאעט רעקילייה

 ןַא יוז יױזַא .זלַאה ןיא ךיז ייב ?גרָא ןצנַאנ ַא טָאהעג טָאה שיל

 ױזַא ,רענעט עלאטנעמורטסניא ןוא עכעלשטנעמ עֶלַא טָאה ?גרָא

 ריא ןופ רענעט עלַא ןעננערבסױורַא טנַאקעג שילַאק םַאדַאמ טָאה

 טפָא טפרַאדַאב טָאה ןעמ ואוו ,נָאלָאנָאמ ןסיורג ַא ייב .זלַאה

 ,זלַאה ןיא ריא ייב ??גרָא, רעד ןליּפשעצ ךיז טגעלפ ,רענעט ןטייב

 טנעלפ סע ןַא ,רענעט עכלעזַא ןרעה ןעמענ ךיז ןגעלפ סע ןוא

 טָאה יז ... .זלַאה ןייא ןופ טמוק סָאד זַא ,ןביולנ םיוק ךיז

 רעטייווצ רעד וצ עניב טייז ןייא ןופ ןייגרעבירַא קידנכַאל טנָאקעג

 -נירַא טנעלפ ןענייוו קידנסײרצרַאה ,ליטש ריא ; םעטָא ןייא ןיא

 ןוא עטסוװאַאנ יד ... .המשנ סרעיושוצ םעד ןיא ףיט ןעננירד

 -יוש ןשיווצ טנגענַאב בָאה ךיא סָאװ ,ןָאזרעּפ עטסשיטקַארּפמוא

 יד זיא ריא ייב .שילַאק ַאטרעב םַאדַאמ ןעוועג זיא ,רעליּפש

 טינ ןבָאה ריא רַאפ .רעטַאעט סיורג א ןעוועג טלעװ עצנַאג

 עטונ רָאנ ,ןשטנעמ עטכעלש רעדָא ןשטנעמ עטוג טריטסיזקע

 עטכעלש טסַאהעג טָאה יז .ןרָאיטקַא עטכעלש ןוא ןרָאיטקַא

 ריא ... .רעלטסניק עסיורג ןופ ןעמולח רָאנ טגעלפ ןוא ןרָאיטקַא

 ןוא עיזעָאּפ סענייה ןענעייל ןעוועגנ זיא ביירטרַאפ-טייצ רעטסעב

 ."קיזומ סנעּפָאש ןרעה

 ,עניב רעשידיי ןוא רעשילגנע רעד ףיוא ןליּפש ס'.ק קידנכיילגרַאפ

 :ןעגנורעניארעד ךוב ןייז ןיא יקסנישמור ףסוי טביירש

 םעד טיובעגפיוא ןבָאה טרעדנוה ריפ רענַאקירעמַא יד ןעוו ... ,

 רענַאקירעמַא ןַא ןרעוו טלָאזעג טָאה סָאװ ,רעטַאעט ירושטנעס

 -ַארט עשיכירג יד טריפענפיוא טרָאד ןעמ טָאה ,רעטַאעט-טסנוק
 -ַאפמיס רעד ,גנוריפפיוא יד .שילַאק ַאטרעב טימ "ָאפַאס , עידעג

 עטסערג סָאד ןעוועג זיא ץֶלַא -- גנוטכיילַאב יד ,רעטסעקרַא רעשינ

 ; רעה ןָאק רעוא ןַא ןוא ןעז ןָאק גיוא ןַא סָאװ ,עטסנעש ןוא

 טָאה ץְלַא -- ןליּפש ריא ,"?גרָא , ריא ,רוניפ עשיטעטסעיַאמ ריא

 גנוטיילנַאב רעד ןוא גנוטַאטשסיױא רעכייר רעד טימ טרינָאמרַאה

 ,גנולעטשרָאפ רענעי ייב קידנציז ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס םעד ןופ

 -םיוא זיא רימ רעכלעוו ףיוא גנולעטשרָאפ רעדעי ייב טּפיוהרעביא

 נעלפ ,שילגנע ןיא ייוודָארב ףיוא שילַאק אטרעב ןעז וצ ןעמוקעג

 קיטייצכיילג רעבָא ,שילַאק ַאטרעב רעזדנוא ןעניגרַאפ טינ ייז ךיא

 יד ןבָאה ,רענַאקירעמַא יד ,ייז סָאװ ,המקנ לקיטש ַא בָאה ךיא געלפ

 .שילַאק אטרעב עתמא יד ןבָאה רימ ןוא ,שילַאק ַאטרעב עטלצניקעג

 -עטשרָאפ עשילגנע יד תעב ןלַאפקעװַא ךס ַא טגעלפ עתמא סָאד

 ןענייוו קיצרַאה ױזַא ןעק עכלעוו ,יד ןוא ,שילַאק םַאדַאמ ןופ ןעגנול

 יד טָא --- ךעלדיל עשידיי יד סיז ױזַא טנניז עכלעוו ןוא ,ןכַאל ןוא

 ןופ ןדייל ןוא ןנייווש סָאד . ... .טַאהעג רימ ןבָאה שילַאק ַאטרעב

 סיוטשנעמַאזוצ רעד ,"ָאטַאנָאס רעציירק , סנידרָאג ןיא "וינעטע,

 ןטייווצ ןופ סולש רעד ,"טייהרַאװ, רעד ןיא טסירק ןוא דיי ןשיווצ

 עשידיי עכעלנע עכלעזַא ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,"המותי יד  ןופ טקַא
 ןופ ןגָארקעג טינ עניב עשילגנע יד טָאה ןליּפש אזַא --- סעלָאר

 ."שילַאק ַאטרעב םַאדַאמ
 .א .רד טביירש עניב רעשילגנע רעד ףיוא ןליּפש ריא ןגעוו ןוא

 : ינודקומ

 -ילגנע רעד ףיוא לָאמ ןטשרע םוצ ןעזעג יז בָאה ךיא תעשב,
 ַא יו שידָאמ-טלַא ?סיב שביה ַא ןעוועג ןיוש יז זיא ,עניב רעש

 ,עניב רעשילננע רעד וצ טסַאּפעגוצ טינ ךיז טָאה יז .ןירעליּפשיוש
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 טימ ןעמוקענ ןיא יז .ליּפשיוש ןופ ןעגנורעדָאפ ערעיינ עריא וצ

 ןוא עניב רעשילגנע רעד ףיוא שזאנַאב ןשירעליּפשיוש ןשידיי ריא

 עלַא טימ טליּפשעג טָאה יז ... .טדיישעג טינ םיא טימ ךיז טָאה

 טָאה יז .ענעצס יד טנערבעג טָאה יז ,םירבא עלַא טימ ,םישוח

 רעליּפשיוש ערעדנַא עלַא טָאה יז .ענעצס עצנַאנ יד ןעמונרַאפ

 ךיז טָאה טיײקשירָאיטקַא עטוג יד ,עטלַא יד ,?קניוו ַא ןיא טקורַאפ

 ,תונורסח עריא טימ יא ןוא תולעמ עריא טימ יא ןליפ טזָאלעג ָאד

 ןעמ ןוא ךעלטימענ טציז ןעמ ואוו ,עניב רעשילגנע רעד רַאפ

 -ָאלעמ וצ ,שימרוטש וצ ןעוועג יז זיא ,רעכעלטימענ ךָאנ טסעומש

 טרָאפ יז זיא ןירעליפשיוש א רעבָא .שידָאמטלַא וצ ןוא שיטַאמַארד

 סנירעליּפשיוש עטמירַאב ליפ ,ליפ ןופ ערעסערג ַא ךס ַא ןעוועג

 ,"עניב רעשילגנע רעד ףיוא

 ,עניב רעשילגנע רעד וצ רעשידיי רעד ןופ ןייגרעביא ריא ןגעוו

 : גייווצרעבליז ןמלז טביירש

 טָאה ןטלעז רעייז .ןח ןקיטרַאננייא ןַא טָאהעג טָאה שידיי ריא ,

 ךַארּפש יד זיא ױזַא רעבָא .שטיינק רעשטייד ַא טע'בנג'עגניירַא ךיז

 ןעוועג זיא תולעמ עסיורג עריא ןופ ענייא לייוו ,קיטולבלופ ןעוועג

 עדמערפ ןרעגריבנייא ןוא עינָאלַאליפ וצ גנוניינ עכעלריטַאנ ריא

 ש יל אק א ט ר ע ב

 "וינעטע , סלא

 סנידרַאג בקעי ןיא

 ,"ַאטַאנָאס רעציירק יד,

 סרעטומ ריא טימ ןגיוזעננייא ייז טלָאװ יז יוװ ,ךיז ןיא ןכַארּפש

 טָאה ,ןכַארּפש וצ עריא טייקיאעפ עקיזָאד יד אקוד רעבָא .ךלימ

 שידיי .רוטלוק וצ גנואיצַאב ריא ןיא טריזילַאנָאיצַאנרעטניא יז

 -עניב ריא ןופ בייהנא רעד ןעווענ טינ עקַאט זיא סָאװ ,רעטַאעט

 זיא ,ַאילַאט ןיטעג רעד ןופ ּפמיִלֶא םוצ ןּפערט יד רעבָא ,ערעירַאק

 רעשילגנע רעד ןעוו ןוא ,לטנאמ ַא יו רעמ טשינ ןרָאװעג ריא ייב

 טימעג טכייל ַא טימ יז טָאה ,רענעש ןוא רעכייר ןעוועג זיא לטנַאמ

 טרָאד ןוא עניב רעשילגנע רעד ףיוא עניב עשידיי יד טשיוטעגסיוא

 -עג ןבירעגסיוא זיא לטנַאמ רעד זיב טמעראװעג גנַאל ױזַא ךיז
 רעשידיי רעד וצ ןעמוקעגקירוצ יז זיא טלָאמַאד טשרע ןוא ,ןרָאװ

 רעטייוו לייוורעד רעבָא טָאה עטכישעג-רעטַאעט עשידיי יד .עניב

 ןופ ענייא ,שילַאק ַאטרעב דָארג ןוא ךעלטעלב עריא ןבירשעג

 יד ןיא טָאה ,סנירעלטסניק עשידיי עטסלופטנַאלַאט ערעזדנוא

 -ַאעט ןשידיי ,ןשירעלטסניק ,ןרעסעב םעד ןופ ךעלטעלב עדנטפוד

 ."רָאש רעסיורג ַא זיא סָאד .םעטָא ריא טכיוהעגניירַא טשינ ,רעט
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 ןופ ןָאקיססעל

 ךיז טָאה רעטַאעט רענַאקירעמַא ןיא דנַאטשוצ רעד יו םעדכָאנ

 ןייק ןעװעג טינ רעמ טרָאד זיא סע זַא ,טרעדנעעג לַאקידַאר ױזַא

 ןוא ,עניב רעשידיי רעד וצ ןעמוקעגקירוצ יז זיא ,.ק רַאפ ץַאלּפ

 :ןילדע םַאיליװ טביירש דָאירעּפ םעד ןגעוו

 עטרעדנעעג א ןעוועג ןיוש זיא ,זדנוא ייב ,ָאד ךיוא רעבָא ... ,
 עסעיּפ עשידיי יד ןבָאה סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עסיורג יד .עגַאל

 ןעועג ןיוש ןענייז ,טלעוו רעקיטכיל רעד ףיוא טכַארבעגסיױרַא

 ,לָאצ ןיא ךס ַא אקוד ,סרעטַאעט יד ןוא ,טיוט רעדָא ךַאוװש ,טלַא

 עקיסַאלק-טירד רעדָא עטייווצ ןופ טנעה ןיא ןנעלעג ןיוש ןענייז

 רַאפ ןבָאה ןוא ?טעװערַאטסענ , ןיילַא ךיז ןבָאה סָאוװו ,ןטסיטרַא
 ,ךָאנ וצרעד .,ץַאלּפ ןייק טאהעג טינ ןטסיטרַא עקיפַאלק-טשרע

 ןיוש שילַאק אטרעב ענעמוקעגקירוצ יד זיא ,ןסענרַאפ טינ ןעמ ףרַאד

 ןופ ?יטס ןטלצרָאװעגנייא-ףיט ַא טימ ,ןרָאי עלעטימ יד ןיא ןעוועג

 עיינ יד רַאפ טסַאּפענוצ ױזַא ןעוועג טינ רעמ ןיא סָאװ ,ןליּפש

 ריא רַאפ ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא .רעכוזַאב-רעטַאעט עשידיי ןסַאמ

 .טינ טרָא ןייק שיטקַאפ רעדָא ,טרָא קילָאמַא ריא ןעוועג טינ רעמ

 סעדעי שטָאכ ןוא ,טייצ-וצ-טייצ ןופ רָאנ ןטערטפיוא יז טנעלפ

 -עטסיינַאב ןוא טייקמערַאוו טימ ןרעוו ןעמונענפיוא יז טנעלפ לָאמ

 .ענעזעוועג רעדָא עדמערפ ַא יו טעמכ ןבילברַאפ ןיוש יז זיא ,גנור

 ַאטרעב ךיז טָאה טיוט ריא וצ זיב זַא ,זיא טקַאפ רעד רעבָא .. ;

 עטסערג ריא ןעוועג זיא רעטַאעט ןליּפש .עניב רעד וצ ןסירעגנ שילַאק
 יז סָאװ ןעוועג רעבָא זיא קילנמוא רעטסערג ריא ,טפאשנדייל

 -- ןגיוא עריא ףיוא ןדייל ןביוהעגנָא ןרָאי ערעטלע יד ףיוא טָאה

 -סיב .טַאהעג רעביוצ ןשיטַאמַארד ?ליפיוזַא ןבָאה סָאװ ,ןניוא יד

 רעמ ןוא ,ןרעוו ןשָאלענסיױא ןביוהעגנָא ןניוא עריא ןבָאה זייווכעל

 ףיוא ןטָארטעגפיױא יז זיא רָאי 10 עטצעל יד ןיא לָאמ ןייא יו

 עקַאט יז זיא סנטצעל .קידנעעז יו דנילב רעמ עניב רעשידיי רעד

 ןעננוטערטפיוא טכַאמעג ךָאד טָאה יז ןוא דנילב ןעוועג ןצנַאנניא

 סע . . , ,רַאוטרעּפער ןטנַאקַאב ריא ןופ סענעצס ןיא עניב רעד ףיוא

 -רעּפ עטכע ןַא ןעוועג ןיטסידעגַארט-עניב רעסיורג רעד רַאפ זיא

 -סיוא טפרַאדעג רעטלע רעד ףיוא טָאה יז סָאוװ ,עידענַארט עכעלנעז

 ןופ טָאה יז ןוא ,ץנעטסיזקע ריא רַאפ ףמַאק ןרעווש ַאזַא ןייטש

 ריא לָאז ןעמ זַא ,ןגעלָאק עריא וצ ןעמוקנָא טפרַאדַאב טייצ-וצ-טייצ

 יז .ןקעווצ עכעלדנעטשרַאפ בילוצ טירטפיוא ןַא ןריפכדוד ןפלעה

 ַא ןעמונעגנ טָאה יז .ויטקַא קיטסייג טייצ עצנַאנ יד ןעוועג זיא

 ןיא ןוא ללכב טלעוו רעד ףיוא ןעגנוריסַאּפ יד ןיא סערעטניא ןפיט

 -טלעוו םענענייא ריא טאהעג טָאה יז .טרפב ןבעל ןשידיי םעד

 טָאה .ןיטסילַאנָאיצַאנ עשידיי עטרעטסייגַאב א ןעוועג זיא יז ,קילב

 ערעדנַא ןגעוו ןדייר וצ ןעמעוו טימ טייהננעלעג ַא טכַאמענ ךיז

 .גנוגייצרעביא ןוא ץרַאה טימ טדערעג יז טָאה ,רעטַאעט יוװ םינינע

 ןוא ,לופטנעמַארעּפמעט קרַאטש ןוא ?ענָאיצַאמע ןעוועג זיא יז

 רימת יז טנעלפ ,רָאטקַאפ-רוטלוק ןוא טסנוק ַא סלַא ,רעטַאעט ןנעוו

 ."םזאיזוטנע טימ ןרייר

 -ַארד רעד טביירש ,רעטַאעט ןשידיי םוצ ןעמוקקירוצ ריא ןגעוו

 : ןירבָאק ןָאעל גרוטַאמ

 -ננע רעד ןופ טרעקעגקיּרוצ ךיז טָאה יז ןעוו ,רעטעּפש .... ,

 ןקילָאמַא ריא ןענעקרעד רעמ טנעקעג טינ ןיוש יז טָאה ,עניב רעשיל

 טַאהעג טלָאמַאד ןיוש טָאה רעטַאעט עשידיי סָאד .רעטַאעט ןשידיי

 ענייז ןוא עיציבמא עקידרעירפ ןייז ,ץנַאלנ ןקידרעירפ ןייז ןרָאלדַאפ

 ןטָארטענּפיױא טלָאמַאד זיא יז ןעוו ןוא ,ןגרוטַאמַארד עקידרעירפ

 ,טרָאס ןרעדנַא ןופ רָאנ ןעוועג סָאד זיא ,עסעיּפ רעיינ ַא ןיא לָאמַא

 .טכַאמענ טמירַאב ױזַא לָאמַא יז ןבָאה סָאװ ,ןסעיּפ ענעי ןופ טינ

 לָאז ךיא זַא ,טדערעגנ ןוא ןבירשעג רימ וצ יז טָאה לָאמנייא טינ

 טגנילק קירוצ רָאי רַאַּפ ַא טימ טשרע .עסעיּפ ַא ןביירש ריא רַאפ
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 רעטַאעט ןשידיי

 ךָאנ ןיב ךיא ,ןירבָאק , :ןָאפעלעט ןיא רימ וצ לָאמנייא ןָא יז

 טינ ריא טביירש סָאװרַאפ ,גנוי נונעג ךָאנ ןיב ךיא ,ןייש גונעג

 יד ןענעקרענָא טלָאװעג טינ טָאה יז ... 74 עסעיּפ ַא רימ רַאפ ןָא

 ןבילברַאפ זיא המשנ ריא .ךיוא טליפעג טינ רשפא טָאה יז .רעטלע

 טָאה יז סָאוו ,םירוסי עשיזיפ עקידארומ יד ףיוא קידנקוק טשינ ,גנוי

 טייקדנילב ריא ףיוא וליפַא קידנקוק טינ .ןרָאי עטצעל יד ןטילעג

 רָאנ יצ ,עניב רעד ןופ לוק ריא ןרעה רָאנ טפראדעג טָאה ןעמ ..;

 ריא ןליפרעד ךיילג לָאז ןעמ זַא ... ָאידַאר רעד ךרוד גנַאזעג ריא

 ."טייקגנוי עכעלרעניא

 ןוא ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא טסַאג וצ ןעוועג .ק זיא 1932 רעמוז ןיא

 :רעמָאש זוָאר ןירעביירש רעד טימ ןפָארטעג ךיז יז טָאה טרָאד

 :ןשינגעגַאב ערעייז ןופ ענייא ױזַא טביירשַאב עכלעוו ,סילעשטַאב

 רימ רַאפ יז טָאה ,ןיילַא ןבילבעג ןענייז רימ ןעוו ,רעטעּפש

 -ענכרוד טָאה יז סָאװ טלייצרעד רימ טָאה יז .ץרַאה ריא טנפעעג

 ןעוועג זיא יז .,ןעזעג טינ ךיז ןבָאה רימ סָאוו ןרָאי יד ךרוד טכַאמ

 -סיוא טעוז יז זַא ,גנונעפָאה יד טַאהענ טָאה יז רעבָא ,דנילב-בלַאה

 .עניב רעד ףיוא ןליּפש ךָאנ טעװ ןוא ןרעוו טרירוקעג

 -- רעּפרעק ןיא ןוא טסייג ןיא גנוי ױזַא ךָאנ ךיז ליפ ךיא ---

 ךיא .ןבענ ?יפיוזַא טלעוו רעד ךָאנ ןָאק ךיא -- טגָאזעג יז טָאה

 ,זוָאר ,טסעז וד .ןזָאלרַאפ טינ ךימ טעוװ טָאנ ן י י מ זַא ,סייוו

 ךיא ואוו רימ טימ ךיא טלַאה סָאד ? ךיז טימ גָארט ךיא סָאװ

 .יינ ןוא ייטש

 עלעניוב סייו ַא ןעמונעגסיורַא יז טָאה שַאט-טנַאה ריא ןופ

 ןבירשעגנָא ןעוועגנ זיא ריּפַאּפ ןפיוא ,טלסיווענפיוא סע ןוא ריּפַאּפ

 ,ןענעייל ןענָאק לָאז יז זַא ,ױזַא ,תויתוא עסיורג טימ ,שילגנע ףיוא

 : הלפת סדוד ןופ לייט ַא

 ...רסחא אל יעור 'ד,

 ."ירמע התא יכ ער אריא אֵל

 : טביירש גייווצרעבליז ןמלז ןוא

 -ענסיוא ןייק ןעוועג טינ ךיוא ןענייז ןרָאי עטצעל עריא ... ,

 טייצ ןופ .ןַאקלואו ןדנעילט ַא ןופ ןכורבסיוא יוװ רָאנ ,ענעשָאל

 טעמכ ןפורסיורַא ייברעד ןוא ןצילבפיוא רעדיוו יז טנעלפ טייצ וצ

 יוזַא סעּפע .ץנַאלג ריא ןופ ןרָאי יד ןיא יו קורדנייא ןבלעז םעד

 "ךעבענ , ןייק זַא ,ןטעבעגסיוא רוטַאנ רעד ייב ךיז טלָאװ יז יוז

 ,טייקכעלרעסיוא ריא ןליפַא .ןנָאז ןענָאק טשינ ריא ףיוא ןעמ לָאז

 ריא ט'רסמ'עג טשינ ןוא ןרָאװעג טניושעג יוװ זיא ,םינּפ ריא

 זיא יז רעכלעוו טימ ,הנתמ עכעלטעג יד ,םיטש ריא .רעטלע ןפיט

 טרעדנעעג טשינ זיא ,עניב רעשידיי רעד ףיוא הדיחי-תב ַא ןעוועג

 טרענודענסיוא טָאה יז עכלעוו טימ םיקרבו תולוק יד ץיארט ,ןרָאװעג

 ןופ ךשמ ןיא ןלָאר עקיטכיוורעדנימ ןוא עקיטכיוו רעטרעדנוה יד

 עריא .סעניב עטסנדישרַאפ יד היוא ןליּפש רָאי 80 עּפַאנק עריא

 ןענייז ,ןלעדָאמ סלַא רעלָאמ רַאפ ןעניד טנָאקעג ןטלָאװ סָאװ ,טנעה

 ,ןרָאי עגנוי יד ןיא יו קיטפערק ןוא קידעבעל ױזַא ךָאנ ןעוועג

 ןופ ןושל עמוטש סָאד טפָא ץנַאג טצנענרעד ייז טימ טָאה יז ןעוו

 ןענייז טייקשירפ ןוא ץנַאנעלע ריא .,ןדלעה-ץיוורוה ןוא רענייטַאל יד

 טייקשירעביווהָאטענ רעזדנוא ןיא סנַאנָאסיד א ןבילבענ ןוא ןעוועג

 .סנבעל ךס ַא ןעוועג זיא ןיילַא יז ... .עניב רעשידיי רעד ףיוא

 .ןּפיט ערעדנַא ןריטּפָאדַא טשרע טפרַאדענ טשינ ךעלטננייא טָאה יז

 ןופ תורצוא ענענייא עריא ןענעפע לָאז יז זַא ,ןעוועג נונעג זיא סע

 ןוא ףמַאק ןופ ,טייקנגָאלשרעד ןוא ץלָאטש ןופ ,סַאה ןֹוא עביל

 ךס ַא ןעז ךיז רַאפ ןְלָאז רימ זַא ,טייקנלַאפעג ןוא טומ ןופ ,הענכה

 טָאה יז .רעטכיד א ןעוועג יז זיא טכיזניה רעד ןיא .ןּפיט-ןעיודפ

 ןוא רענעט ןיא ךייר ןעווענ זיא סָאו ,דיל ןנייא ריא טעטכידעג

 ."ןברַאפ
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 טליצרעד ,ףוס ןגעק טריפעג טָאה יז סָאװ ,ףמַאק םעד ןגעוו

 ;שטיוװָארעשָא .מ רעלעטשטפירש רעד

 ריא ןופ גָאט ןטצעל ןזיב טָאה ןירעלטסניק ענעברָאטשרַאפ יד,

 ןגעק -- רוטַאנ רעד ןופ ןצעזענ יד ןגעק טריטלָאװער שממ ןבעל

 טימ ןוא טנגוי ריא טימ טבעלעג טייצ עצנַאנ יד טָאה יז ,רעטלע

 ריא ןיא טכַאמענ ןעוו טָאה יז סָאװ ,ביוהנָא ןדנעצנעלג םעיינ ןדעי

 .עניב רעשילגנע רעד ףיוא ייס ןוא רעשידיי רעד ּפיוא ייס ערעירַאק

 טָאה יז סָאו ,ןגלָאפרעד עסיורנ יד טקנעדענ קידנעטש טָאה יז

 ,טליּפשענ ןבעל ריא ןיא טָאה יז סָאװ ,ןסעיּפ עטוג יד ןיא טַאהעג

 -ילקענוצ-טכעלש  ַא ןיא לַאפכרוד ַא טַאהעג לָאמַא טָאה יז ביוא ןוא

 טבורּפעג ,טקעמענסיוא ןורכז ריא ןופ סָאד יז טָאה ,עסעיּפ רענעב

 ןכערּפשעג יד ןיא ,טנעקעג רָאנ טָאה יז טייוו יו ,םעד ןָא ןסעגרַאפ

 -- ןירעלטסניק עדעי יוװ -- יז טָאה עטנַאקַאב ןוא טניירפ טימ

 ףיוא ןנלָאפרעד עריא ןנעוו ץְלַא ןוא ,ךיז ןנעוו טדערענ ךס ַא

 .יײרעמירַאב עזיולב ןייק ןעוועג טינ זיא םעד ןיא ןוא .עניב רעד

 ןעוועג גלָאפרעד רעדעי זיא ריא ייב סָאװ ,רַאפרעד ןעוועג זיא סָאד
 ןדעי ןיא ןוא ,ןפאש ןשירעלטסניק ןיא ביוהנָא ןַא טימ ןדנוברַאפ

 ןופ גנונעקיילּפָא עטולָאסבַא ןַא ןוא טננוי טליפעג יז טָאה ביֹוהנֶא

 יד לָאז סָאוװ ,יורפ ַא ךָאנ ןעניפענ וצ רעווש זיא סע . .. רעטלע

 רעטלע רעד ןיא ןגָארטנײירַא ןענַאק ןפַאש ןוא ןכעל ןופ טננוי

 ַא סלַא ... .טנָאקעג סָאד טָאה שיִלַאק ַאטרעב םַאדַאמ יװ ױזַא

 .טְלַא טרעוו יז זַא ,ךיז ייב ןלעוּפ טנָאקעגנ ךָאד רשפא יז טָאה יורפ

 טשינ ןפוא םושב ךיז ייב סָאד יז טָאה רעבָא ןירעליּפשיוש סלַא

 -נעזרעּפ עשילַארטַאעט ענעכָארּפשעגסיױא-ףרַאש יד .ןלעוּפ טנָאקעג

 רַאפרעד טָאה יז ןוא ,םעד ןגעק טריטלָאוװער טָאה ריא ןיא טייקכעל

 יד ןטלַאהעגנָא תונשקע ַאזַא טימ ןבעל ריא ןופ נָאט ןטצעל ןזיב

 ריא ןופ ליטס ןטלַא םעד ןוא רוניפ-שילַאק םַאדַאמ עשיטעטסעיאמ

 םוצ קירוצ ןגיוצעג יױזַא קידנעטש יז סע טָאה רַאפרעד ,ןליּפש

 -ָאטסיה סנעדַאפדלָאג םהרבא וצ -- רעטַאעט ןשידיי םנופ ביֹוהנֶא

 -עג ןיא סָאװ ,"עכָאּפע-ןידרָאנ , רעד וצ ךיוא ןוא ןטערעּפָא עשיר

 ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב ַא ןופ ביֹוהֹנֶא רעד ןעוו

 ץנַאלג ןוא טנגוי ריא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא ביֹוהנֶא רעדעי לייוו

 ."ןבעל ריא ןיא ךיוא ןוא ערעירַאק ריא ןיא

 טכוזַאב רע טָאה 1938 רעדָא 1927 ןיא זַא ,טלייצרעד ןילייב .ב .י

 ךיז ןוא ןעמוק ןייז טימ טיירפרעד ךיז טָאה יז ןוא ןירעלטסניק יד

 : טקירדעגסיוא

 לפיוו .רימ ןגעוו ןסענגרַאפ ןצנַאנניא ןיוש ןבָאה ןשטנעמ ,

 ,ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא ,דיירפ ליפיוזַא טימ רימ ןבָאה סע ןשטנעמ

 בָאה ךיא ... ןשוק-טפול טקישעג ,טנעה יד טקירדעג , . . טרידָאלּפַא

 ."טינרָאנ ךיא בָאה טציא .?יפוצ ,גונעג טַאהענ טלָאמַאד ייז

 -ַארט רעד ןגעו טדערעג טָאה .ק זַא ,ןילייב טלייצרעד רעטייוו

 :טקירדעגסיוא ךיז ױזַא ךרעב ןוא ,רעלטסניק ןופ עידעג

 טימ שטנעמ ַא ,ןענַאטלימ ןופ עידעגַארט יד ןייטשרַאפ ןָאק רעוו,

 יו ,רעטייו ,רעפיט | ע ז ע נג ךָאד טָאה רע ...סעיזיוו עכלעזַא

 רעוו .דנילב שיזיפ רע זיא ןעוועג ןוא ,רוד ןייז ןיא ןשטנעמ עלַא

 ןיוש טָאה רע ןעוו ןענעוװַָאהטעב ןופ עידעגַארט יד ןליפכרוד ןָאק

 -ָאּפמָאק-רעדנואוו ענעגייא ענייז ןרעה טנָאקעג טינ טייקביוט ןופ

 ."? סעיציז
 ריא ןיא ןליּפש .ק ןעזעג טָאה רעכלעוו ,ןַאמשיפ בקעי רָאטקַאדער

 טניואוועג ןבעל ריא ןופ רָאי 56 עטצעל יד טָאה ןוא ,דָאירעּפ-ץנַאלג

 : טביירש ,תונכשב ריא טימ
 ןיא טָאה שילַאק אטרעב זַא ,ןעניימ וצ קיטכיר טשינ זיא'ס,

 רעדָא "רעטַאעט טליּפשענ , טניירפ טימ ןכערּפשעג עכעלנייוועג

 רעדָא ךעלטסניק ןעוועג זיא'ס זַא ,טניימעג טלָאוװ סָאד ,טרימַאלקעד
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 סָאד רָאנ ,ןבעל ןיא טליּפשעג יז טָאה רעטַאעט טינ .טרידוטשנייא

 .טנעקעג טשינ שרעדנַא טָאה יז .רעטַאעט ןעוועג ריא ייב זיא ןבעל

 עכעלנעטלַא יד יו ױזַא ךעלריטַאנ ױזַא ןעוועג ריא ייב זיא סָאד

 לסיבַא ןעוועג יז זיא רעכיז .... .ןשטנעמ ערעדנַא ייב ןכערּפשעג

 ע ר י א ןוא טסנוק ר י א ןענָאטַאב טנעלפ יז .שירטנעצָאנע

 .ןצנעדנעט עשירעליּפשיוש ערעדנַא טימ טסַארטנָאק ןיא סעיציבמַא

 -טסואווַאבטסבלעז ןייז וצ טכער ַא טַאהעג טָאה רעצימע ביוא רעבָא

 ןירעלטסניק ַא ןעוועג זיא יז ,שילַאק םַאדַאמ ןעוועג סע זיא ,קיניז

 ןעוועג יז זיא רָאנ טשינ ןוא .םירבא עֶלַא טימ ,ןזעוו ץנַאנ ריא ןיא

 עשידיי עקינייוו יד ןופ ענייא ןעוועג זיא יז רָאנ ,ןירעלטסניק ַא

 ,ץנענילעטניא ענעריובעגנייא ןַא ןסעזַאב טָאה סָאװ סעסירעטקַא
 רעתמא ןיא ןדליבסיוא ןזָאלענ ןרָאי ןופ ףיול ןיא טָאה יז עכלעוו

 זיא ,ןטייקיאעפ עשירעלטסניק עריא וצ בָאנוצ סלַא ןוא .רוטלוק

 סיורג ןופ טייקכעלנעזרעּפ עדנערינימָאד ַא ןעוועג שילַאק םַאדַאמ

 ,ןטובירטַא עלַא טימ רוטָאנ רעד ןופ טקנעשַאב ,טפארק רעשיטעננַאמ

 : ןשטניוו ןךיז| ןָאק ,ןירעליּפשיוש ַא לעיצעּפס ןוא ,יודפ ַא סָאװ

 -ַאב טָאה יז עכלעוו עמיטש א ,רוניפ עקנַאלש ַא ,םינּפ ןקיטכיל ַא

 ןוא ןגיוא עדנעגנירדכרוד ,טנעמורטסניא ןשילַאקיזומ ַא יו טשרעה

 .גנורעדנואוואב ןוא גנוטכַא ןפורענסיורַא טָאה סָאװ טעטיליבָאנ ַא

 זיא יז סָאוװ ,רעלעפ ַא ןעגנַאנַאב זיא שילַאק םַאדַאמ יד ביוא ..

 יז טָאה ,עניב רעשידיי רעד ןופ קעווַא ןעוועג רָאי קילדנעצ ייווצ

 טַאהעגנ ךיוא יז טָאה טייז רעדנַא רעד ןופ .רַאפרעד ןטילעג גונעג

 ןגָאז ןָאק רעוו ןוא .םוקילבוּפ םוצ ןוא סרעשזדענעמ וצ תונעט

 ,עדָאירעּפ רעשינגַארט רעד ןיא ... ? ןעוועג ָאד זיא תמא רעד ואוו

 ןזיוועג שילַאק םַאדַאמ טָאה ,ןכָארבעגנעמַאזוצ ןטלָאוװ ערעדנַא ןעוו

 יז זַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ .,רעיודסיוא ןוא שזַארוק ןראברעדנואוו ַא

 םעד טימ ןוא טסייג טימ זיולב טבעלעג ןרָאי עטצעל יד ןיא טָאה

 ייז ןָאק שילַאק יד זַא ,"םוקילבוּפ ןביל , ריא ןזייוַאב וצ קנַאדעג

 יז ןזיא טרּפ םעד ןיא .טסנוק ריא טימ ןריזירטקעלע ץלַא ךָאנ

 .דרַאנרעב ַארַאס רעכעלברעטשמוא רעד טימ ןכיילגרַאפ וצ ןעוועג

 ךינ ױזַא ןטייהקנַארק עכעלרעּפרעק ערעייז ןעמוקעגייב ןענייז עדייב

 ."עניב רעד ףיוא ףױרַא ןענייז ייז יוו

 : ױזַא יז טריזירעטקַארַאכ רעטומלרעּפ םולש לַארטַאעט רעד

 רעטצעל רעד זיב םוטקילייה ַא ןעוועג ריא ייב זיא עניב יד ...,

 ןכלעוו וצ הליפת סטָאג ַא -- ןליּפש ריא ןֹוא ,ןבעל ריא ןופ טונימ

 דישרעטנוא ןייק ,םישוח ןוא ןוורענ עריא עלַא טעמדיוועג טָאה יז

 .ןייז טלָאזעג טינ טָאה םוקילבוּפ ריא ןיילק יו רעדָא סיורג יוװ טינ

 טָאה יז סָאװ עלָאר עדעי ַא ןבעלרעביא ךיוא טנעלפ ןיילַא יז ..,
 -טַאעט-טינ ,עתמא טימ ןענייוו לָאמנייא טינ טגעלפ יז .טליּפשעג

 ענדָאמ ןוא ןזירּפַאק עריא וליפַא .. . .עניב רעד ףיוא ,ןרערט עלַאר

 ."ןח ןשיטסיטרַא ןרעדנוזַאב ַא טָאהעג ךיוא ןבָאה ןלאפנייא

 ;טביירש יקסנישמור ףסוי רָאטיזָאּפמָאק רעד ןוא

 יז .ןבעל ךעלנעזרעּפ ריא עניב רעד רַאפ טרעטּפָאעגנ טָאה יז ,

 ריא ןיא וליפַא טָאה יז .טקיסעלכַאנרַאפ ןבעל ןגייא ריא טָאה

 -רעסיוא ןוא עכעלנייוועג יד וצ טרעהעגוצ טינ ךיז טננוי רעטסננוי

 ,ןטָאשַאב ןרָאװעג זיא יז עכלעוו טימ ןטנעמילפמָאק עכעלנייוועג

 טכַארטעג רָאנ ןוא ,רעטַאעט ןעזעג ןוא טרעהעג רָאנ טָאה יז לייוז

 סָאװ ץלַא ןוא ,ןכַארּפש ךיוא ,ןלָאר עריא רעסיוא ,ןרידוטש ןגעוו

 עריא טקיסעלכַאנרַאפ וליפַא טָאה יז .רעטַאעט וצ תוכייש ַא טָאה
 ןופ |ןעיליל} רעטכָאט יד ,ָאי .דניק קיצנייא ריא ןוליפַא ,עטסטנָאנ

 ןפיוא ןרָאװעג טכארבעג ךיוא זיא ,ןנָאז ןעמ ןָאק ,שילַאק םַאדַאמ

 ."טסנוק סרעטומ ריא רַאפ חבזמ

 -ָאטָאב בקעי רעביא טיג'ס יוװ --- ַאיַאקסרוג ַאינָאס עסירעטקַא יד
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 ןופ ןָאסיסקעל

 לָאזמ ןטעב טגעלפ שילַאק ַאטרעב זַא ,טלייצרעד טָאה --- יקסנַאש

 יז רעכלעוו וצ ,עיזעָאּפ רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןענעייל ןעמוק ריא

 -עג ביל יז טָאה לעיצעּפס .סערעטניא ןסיורג ַא ןזיװעגסױרַא טָאה

 יד טנעיילעגרָאפ ריא טָאה שילגנע .ַאקסװוָאדָאלָאמ ַאידַאק טַאה

 .עדמערפ ַא ןענעיילרָאפ טזומעג ריא טָאה שידיי ,רעטכָאט

 ,163 ,160--61 ,142--146 ,126 .זז ,װ "רעטאעט שידיא .שעג, -- ןירָאג .ב
7--176, 

 ,1906 יַאמ 26 ,י .נ ,"ש"אפ , ,רעטַאעהט ןיא -- ןיקסוװָאנַאי .שְו .ב .ד
 ,1906 .טקָא 6 ,טרָאד ,*ָאטַאנַאס רעציירק, -- ןילדצ .װ
 ,"סטרעװרַאפ, ,שילאק םאדאמ וצ רעטרעװ רַאּפ א -- ןןאהאק באו .ק .א

 ,1912 רַאונַאי 20 ,י נ
 ,י .ג ,"סרושטקיּפ גניוװאומ ןוא רעטאעהט, ,ענעזעװעג -- רעדַאב םשרג

 ,1912 44 'נ
 .1913 .צעד 4 ,טרָאד ,"לעשאר, ןיא שילאק אטרעב -- ףָאקרַאמ .רד
 ,249 ,235 .זז ,1916 ,.י .נ ,"עטכישעג-סנעבעל ןיימ,, --- יקסװעשַאמָאהט יסעב
 רַאפ עטכישעג-סנעבעל רהיא טלהעצרעד שילַאק אהטרעב -- רעמערק ,ּפ .מ
 ,1916 .צעד 24 ,.י .נ ,'.װרָאּפ, ,"סטרעװרָאפ , ןופ רעהעטשרָאפ א

 איד, ,ןעלעיּפש ס'שילאק םאדאמ ןוא אמַארד ס'װָארַאטָאלַאז ,רד -- ןיטנע .י

 ,1917 לירּפַא 11 ,.י .ג ,"טייהראוו

 ,1917 לירּפַא 18 ,.י .נ ,".ורָאפ , ,"רעדניק ערהיא רַאפ, --- ןַאהַאק .בא

 יַאמ 3 ,י .נ ,"טלב"גטדייא ,טלעװ רעטאעט רעד ןיא --- יקנעי רעד לארשי

8, 

 .1918 יַאמ 25 ,.י .נ ,"גָאט רעד, ,שילאק אהטרעב -- טרעברעה .א .מ

 רעשילגנע רעד ףיוא עלָאר רעיײנ א ןיא שילַאק אהטרעב -- ףָאגַאר ללה

 ,1918 .צעד 11 ,.י .נ ,".ורָאפ , ,ענהיב

 ,קרָאי-וינ ,"טולב עגיזָאד סָאד ןעסָאגרַאפ ןעבָאה טנעה עניימ , --- רידאנ השמ

 ,105709 .זז ,9
 .1919 ,ן'נ ,.י ,נ ,"טייקגיטכערעג, ,יורפ-לעזטער יד -- רעקיטירק רעד

 עשידיי יד טביל סָאװ רַאטס עשילגנעישידיי א -- רעממַארט-ןילדייא טרעבלע

 ,1921 .טּפעס 2 ,.י .ג ,"גָאט רעד , ,ןטסעבמַא עניב

 רעטסעװש ייװצ ןופ ןעבירשעג עסעיּפ א ןיא שילַאק םאדַאמ -- ןאהַאק בא
 .1921 .טקָא 6 ,.י .ג ,",וװרָאפ , ,רעמַאש

 , .ג ,"גָאט, ,רעטַאעט סײלּפ גניװריוא ןיא עסעיּפ עיינ יד -- לָאגניד .ס

 ,1921 .טקָא 7

 ,"טייצ יד, ,רעטַאעט סײלּפ גניװריוא ןיא שילַאק םַאדַאמ -- ןעיליל אבא

 ,1921 .טקָא 7 ,י .נ

 ,1921 .טקָא 11 ,.י .נ "גָאט , ,שילאק אטרעב ןופ טסנוק יד -- ןילדע םאיליוו

 ,1921 .טקָא 15 ,.י .נ ,"רעקעו רעד, ,"קלָאפ ןופ ענייא ,, -- .ק .ד

 ,1921 .טקָא 16 ,.י .נ ,"שזיָאמ,, ,הכולמ עשירעבייוו א ןיא --- ןירָאג .ב

 18 ,י .נ ,"טלב"גטיי, ,שילַאק אטרעב טימ ויוורעטניא ןַא --- ןעזָאר ןרהא
 ,1921 .װָאנ

 1600 1:מ00ז---86160ג 162108 226 זםס ןסש158 12עגתגג,  ן600151 1 1136,

.1921 ,2 9626 ,4:21111016 

 26602164 24. 180:82022---421100 1066טזמ8 10 1166 160216, : 186 6618

 'ך':וסטמס, 5624. 2, 1921.

 1:10610 441611מ6- 1 עסעמתמסז---1 06 26 04 186:482 12621000, .'ןסש158 (200416ת,

 63ת10280, 5626 27, 1921.

 ,ןעסעיּפ עגידחסּפ ײװצ ןיא ץרַאװש סירָאמ ןוא שילַאק םַאדַאמ -- ןַאהַאק .בא

 ,1922 לירּפַא 19 ,.י .נ ,".װרָאט,

 ,"טלעװ עשידיא , ,"קלָאפ ןופ ענייא, ןיא שילאק אטרעב -- ןיקמורפ .א
 ,1923 ינוי 8 ,,אליפ

 -אמארד ,רעטאעט ןעגעװ ןעגָאז וצ טַאה שילאק אטרעב סָאװ --- ןיקסַאר יער
 .1924 ץרעמ 22 ,.י .ג ,"גָאט, ,ןעטעלַאוט ןוא ןעגרוט

 ,קרָאי וינ ,"גרוטַאמארד ןעשידיא א ןופ ןעגנורעניארע, -- ןירבָאק ןַאעל
 ,35--39 .זז ,(1925} ,דנַאב רעטייווצ

 ,. .נ ,"גָאטק ,"קלָאפ ןופ ענייא, ןיא שילַאק אטרעב -- ןייטשניבור .ה .צ

 ,1925 לירּפַא 4
 ,38 .ז ,1926 ,קרָאייוינ ,"ךוב-ןעדַאפדלָאג,
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 רעצטַאעט ןשידיי

 עידעגַארט ענעגייא רהיא "ַאדגַאמ , טלעיּפש שילַאק אטרעב -- יקסרימ רָאטקיװ

 ,1927 ץרעמ 24 ,.אליפ ,"טלעװ עשידיא , ,ןיטסיטרַא עשידיא סלַא

 ,י .ג ,"גָאט, ,עמארד רעיײנ א ןיא שילאק אטרעב -- ןייטשניבור .ה .צ

 ,1927 רעבמעטּפעס 0
 ,",װרָאפ , ,"געװ ןטימ ןיא , עמַארד רעיינ א ןיא שילאק אטרעב --- ףָאגָאר ללה

 ,1927 .טקָא 12 ,.י .ג

 ,"רענַאקירעמַא, ,"געװ ןעטימ ןיא, שילַאק ַאטרעב -- םיובנעשריק בקעי
 ,1927 .טקָא 14 ,.י .1

 ץעכעלטפַאשלעזעג ןיא ןהעגרעביא ןומ רעטַאעט שידיא -- ןיקמורפ .א

 ,1928 ץרעמ 2 ,.י .נ ,"שז"ָאמ , ,טנעה

 ,1928 ,ענליװ ,"טלייצרעד רָאיטקא רעשידיי רעד סָאװ, --- גייווצרעבליז ןמלז

 ,10---11 .זז

 ,1928 ,קרָאי-וינ ,דנַאב רעטרעפ ,"ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב, -- ןאהַאק .בא

 ,358 ,353 ,348 ,345 .זז

 ,"טלעװ עשידיא, ,עסירעטקא רעשידיא ַא ןופ ןעבעל סָאד -- רעלדַא עילימע

 .19230 טסוגיוא 19 ,דנַאלװילק

 ,רעטַאעט לַאנָאשענ ןיא עסעיּפ עיינ א ןיא שילאק אטרעב םאדַאמ --- ןַאלּפַאק ,ד

 ,1930 .רבעפ 21 ,י .ג ,".,וורָאפ ,

 ראורבעפ 28 ,.י .ג ,"ש"יאפ; ,וינעוע רעטַאעט רעד ףיוא --- ןײטשדלָאג .י .ב

0, 

 ןוא רעטאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד רַאפ ויכרַא, --- יקצַאש בקעי .,רד

 ,518 ,516 ,509 1507 ,2715 .וז ,1930 ,קרָאי וינ-ענליוו ,"עמַארד

 11ג:11900 4216 11906---א{106. 1421160 226 106 2111:גמ6 306215 1 16 ןאסיש

 צס:{ 1גתגספ, 34. צ.; ןגמ. 11, 1931.

 ((. 4 124126--86ע6גג 14211008 :086680 1ג 1146 1212806 ת2ס '6

.1932 ,4 .5626 ,146002/1 ",0211 9306027 

 ,"עמיטש סרעקעב עשידיא יד, ,הרש סלא שילַאק אהטרעב -- שמש השמ

 ,1934 ץרעמ 20 ,י ;נ
 10522 תטזגפגמפאע---14016 סמ 2416. 2210, זהס ןצפש צסז+א 1 וחמספ";

 א +. אקע 12, 1936.

 יוש עשירעלטסניק ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד -- שילַאק אטרעב --- רערהערַאפ א

 ,1938 יאֹפ 15 ,.י .ג ,"גָאט רעד, ,יײרעליּפש

 ןעסז(8ג 1621:00, 64, ן'גתמסטפ 24060085) 106 2466 {0:8 1167 ןֵז צ.

 גגק;) 19, 1939.

 ןגס/682 1421:ת, 63, 2121:ג6 24001095/ 10164 גמ 110571:4/ ''60014-

 1 6168:2זמ, 18. צ , ק:1) 19, 1939.

 םסעטהג 0//182ת, "126 גצטש ע10:4 פטת, 60 צי, 470: 19, 1939.

 ,ןבעל טַאװירּפ ןיא ןוא עניב רעד ףיוא שילאק אטרעב -- שטיװָארעשַא .מ

 .1939 לירּפַא 20 ,.י .נ ,".װרָאפ,

 ןיא עקטסירָאכ ַא יװ ןעגנַאפעגנָא טָאה שילַאק אטרעב -- םיובנעשריק בקעי

 ,19239 לירּפַא 20 ,,י .נ ,"שזיָאמ, ,רעטַאעט ןעשיליוּפ

 ,א"ב ,"עסערּפ יד; ,שילַאק אטרעב ןופ טיט םוצ --- יקצינטישז ,ל .ה

 .1939 לירּפַא 0

 ןעשידיא ןופ ןרעטש רעגידנלעקניפ א---שילַאק אטרעב -- ןילדע םַאיליװ

 ,1939 לירּפַא 20 ,.י .נ ,"גָאט, ,רעטַאעט ןעשילגנע ןוא

 ,19239 לירּפַא 20 ,.י .נ ,"פ"מ, ,עדנעגעל א --- שילַאק אטרעב --- דלַאװכוב .ג

 .1939 לירּפַא 20 ,.י .ג ,"שז"ַאמ, ,גָאט וצ גָאט ןופ -- ןַאמשיפ ,י

 יּפשיוש-ןרענָאיּפ עסיורג ןופ רוד ריא ןוא שילאק ַאטרעב -- ינודקומ .א ,רד

 .1939 לירּפַא 21 ,טרָאד ,רעל

 יי .נ ,"גָאט, ,רעטַאעט טליּפשעג טָאה שילַאק אטרעב יװ -- ןײטשדלַאג .י .ב

 ,1939 לירּפַא 1

 ,1939 לירּפַא 21 ,טרָאד ,שילַאק ַאטרעב --- ןירבָאק ןַאעל !

 ,1939 לירּפַא 23 ,.י .ג ,"פיימ , ,שילַאק אטרעב ןוא ןעדַאפדלָאג --- ןידליג םייח !

 .1939 יַאֿב ,.י .נ ,"ש"אפ, ,שילַאק אטרעב -- ןיקמורפ .א

 ,שילַאק ַאטרעב עידעגַארט רעד ןופ גָאליּפע רעד -- יקסנַאשַאטַאב וועקנאי

 .1939 יַאמ 9 ,א"ב ,"עסערּפ יד,

 ,318 ,17'16 .זז ,1941 ,קרָאי וינ ,"קיאַאזָאמ רעטַאעט , --- גייווצרעבליז ןמלז

 .66 ,37 ,25 ,17 .וז ,1943 ,קרָאי ןינ ,"רעטַאעט רעזדנוא, -- לעטסעמ בקעי
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 אטא,

 ,398---412 .זז ,1944 ,קרָאי וינ ,"ןבעל ןיימ ןופ ןעגנַאלק, --- יקסנישמור ףסוי
 .171-72 .זז ,1950 ,קרָאי וינ ,"רעטאעט ןיא ןבעל ןיימ, --- גנָאי זעוב

 ,19 .וז ,1954 ,קרָאי ןינ ,"רַאוטרעּפער:רעטַאעט רָאי 70, -- לעטסעמ בקעי

0 32, 42, 59, : 

 יַאב ןופ ןטערטרָאּפ ,טנעקעג ייז בָאה ךיא יװ, -- סילעשטאב-רעמָאש עזָאר
 .133--143 .זז ,1955 ,סעלעשזדנַא סָאל ,"ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי עטסואוו

  ןבעל ריא ייב עדנעגעל א ןרָאװעג זיא יז --- שילַאק אטרעב -- ןילייב ,ב י
 ,1959 יאמ 24 ,.י .נ ,יפ"מ,

 ..1959 יַאמ 31 ,טרָאד ,ןלָאר-ץנַאלג עריא ןיא שילַאק אטרעב -- ןילייב .ב .י

 ירעה ,ןַאמסינא
 ן1950 .צעד 15 .טשעג -- 1892 .בעג}

 ייב ,עניאַארקוא ,וועיק ןיא 1892 ןריובעג

 ןבָאה עכלעוו ,ןרעטלע עכעלגעמרַאפ-בלַאה

 טנרעלעג .עשרַאװ ןייק ןגָארטעגרעביא ךיז

 ןעמוקַאב דניק סלַא ךָאנ .הבישי ןוא רדח ןיא

 ןוא רעטַאעט ןשידיי םוצ עביל עקידלַאװג ַא

 וצ ידכ בוטש ןופ ןענעבנגסױרַא ךיז טגעלפ

 -רַאפ רָאי 14 וצ .רעטַאעט שידיי ןעז ןענָאק

 -רַאפ רעביא טרעדנַאװעגמורַא ,םייה יד טזָאל

 ךיז ,לגניי-קיש ַא ןעוועג ,ךעלטעטש ענעדיש

 ,רעכַאמרעגייז ַא ייב טייצ עצרוק ַא טנרעלעג

 טסילש רע זיב ,ּפָא טינ םיא טזָאל רעטַאעט םוצ טסול יד רעבָא

 -רעדנַאװ ַא ןיא ךָאנרעד ,עּפורט-רעדניק ַא ןיא רעירפ ,ןָא ךיז

 ,ןדירפוצ טינ רעבָא םיא טלעטש סָאד .רעקימָאק-ףוב סלַא עּפורט

 ןלָאר עטסנרע ןליּפש וצ זיא ןבערטש ןייז לייוו

 ןלָאר-טּפיױוה עטסנרע ןליּפש וצ טרישזַאגנַא רע טרעוו ךעלדנע

 עלחר ןירעליּפשיוש רעגנוי רעד טימ עּפורט רעד ןיא ךיז טנעקַאב

 -עירעלָאכ ַא תעב רעבָא ,רעדניק ייווצ טָאה ,הנותח טָאה ,ןיילק

 טרירגימע רע .דניק עטסגנוי סָאד ןוא יורפ יד ןברַאטש עימעדיּפע

 רעשידיי רעקיטרָאד ַא טימ טליּפש ןוא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק

 זירַאּפ ןייק דניק ןייז טימ ךיז רע טּפעלשרעד ךָאנרעד ,עּפורט

 .רָאי עקינייא רעטַאעט שידיי טרָאד טליּפש ןוא

 -טיל ןיא טרישזַאגנַא רע טרעוו ,עקירעמַא ןיא 1925 ןעמוקעג

 -ָאזעס ייווצ טליּפש רע ואוו ,טיָארטעד ןיא רעטַאעט-*סלּפיּפ , סנַאמ

 ןיא עּפורט עשידיי-שיאעּפָארײא ןַא טימ טליּפשעג 1927 ןיא ,ןענ

 ַאניװלַאמ עסירעטקַא רעד טימ הנותח ךָאנרעד טָאה ןוא געפיניוו

 -ליװעדָאװ ַא ןופ רעשזדענעמ רע טרעוװ 1928 ןיא .,ווָאליאומַאס

 -- 1929 .קרָאי-וינ ,ןילקורב ןיא רעטַאעט-"ןָאיפמַא; ןיא עּפורט

 קנַארק 1930 ןיא .גרובסטיּפ ןיא רעטַאעטיָאדנַאל ןיא רע טליּפש

 ןרישזַאגנַא טזמעג ךיז םעד בילוצ ןוא סיטײרטרַא ףיוא ןרָאװעג

 ,לַאערטנָאמ ןיא רעשזדענעמ-עניב סלַא ןוא ןלָאר עניילק ןליּפש וצ
 ןטימ ןריפנָא ןָאזעס ַא רעדיװ ןגעווטסעדנופ רע טבורּפ ךָאנרעד

 טפרַאשרַאפ טיײהקנַארק יד רעבָא ,גרובסטיּפ ןיא רעטַאעטדָאדנַאל

 ,עּפורט-טסנוק ןיילק ַא טימ רוט-טרעצנָאק ַא ןכַאמ זומ רע ןוא ,ךיז

 ,ץַאלּפ-רוק ַא וצ ךיז טגָאלשרעד רע זיב

 -עינוי טימ טליּפשעג רדסכ .א טָאה ,דילגטימ-עינוי ןייק טינ םגה

 ןענָאזעס יירד ןוא ייווצ וצ ןעוועג ןרָאי ךס ַא ךיוא זיא ןוא ןרָאיטקַא

 .גרעב יד ןיא ןלעטָאה יד ןיא םישדח:-רעמוז יד ןיא רָאטקעריד-לשָאס

 .קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .א זיא 1950 רעבמעצעד 15 םעד |

 .וָאליאומַאס אניװלַאמ ןופ .ע .ש

2498 



 ןופ ןָאטיסקע

 .רד ,בקעי ,יקצַאש
 ן1956 יני ןג .טשעג -- 1893 .בעג|

 ,רעטָאפ .ןליױּפ ,עשרַאװ ןיא 1892 ןריובעג

 ןרַאפ זייּפש ןופ רעלעטשוצ ַא ,רעבילַאלצב

 גנואיצרעד עטשרע יד ןעמוקַאב .רעטילימ
 רע טָאה ,רערעל עטַאוירּפ ייב ןוא רדח ןיא

 ןוא ,טפעשעג-ךוט ַא ןיא טעברַאעג ךָאנרעד

 -עלָאק-לוש ןייז טיול .ָארויב ַא ןיא רעטעּפש

 טנרעלעג ,ווָאקנימ .ב .נ רעטכיד םעד ,עג

 ןיא ,(ןקותמ רדח ַא) לוש סקינשַאטּפ ןיא
 עטַאװירּפ ייב ןוא לוש-ץרעמָאק סווָאשטוװַארומ

 .רערעל

 זיא .ש ןעוו ,רָאי 8 ןופ טיײהקנַארק ַא ךָאנ טברַאטש רעטָאפ ס'.ש

 : ווָאקנימ .ב .נ טביירש ,ןוא ,רָאי 19-18 טלַא

 עכעלגעמרַאפ רעייז עקיזָאד יד זיא טייהקנַארק סרעטָאפ ןטימ ,

 טקריוועג קרַאטש טָאה ץלַא סָאד .ןרָאװעג טמערָאראפ החּפשמ

 .טקיריילַאב ףיט םיא טָאה ןבעל סָאד .{בקעי} ןקעבוק ןעננוי ןפיוא

 -ַאב ןכוז טזומעג טָאה רע -- טרּפ ַא ךָאנ ןעמוקענוצ זיא וצרעד

 ךיז טָאה סָאד ,עשרַאװ ןיא ןעמוקנָא עיזַאנמינ ןיא --- גנוקיטפעש

 ,עמרָאנ-טנעצָארּפ רעד תמחמ ןבענעגנייא טינ םיא

 רע .,רעטַאעט ןליּפש וצ גנוניינ עקרַאטש ַא טָאהעג טָאה רע . .,

 טימ יונעג קנעדעג'כ .רָאיטקַא ןַא ןרעוו וצ טמיורטעג וליּפַא טָאה

 טנעלפ רע םזיטַאמארד אראפ סָאװ טימ ,ןטסעשז ארַאפ סָאװ

 -ענסיורַא רעמ רע טָאה סעיצַאמַאלקעד יד ןיא . .. .ןרימַאלקעד
 רעטַאעט ןליּפש וצ עביל ןייז . . . .רעדניק ערעדנַא עֶלַא יו טנייש

 עקַאט טָאה רע .רעדיל ןרימַאלקעד טימ טצענערגַאב טשינ ךיז טָאה

 ןעמ טָאה רעטַאעט רעװָאנַארומ ןיא .רעטַאעט ןתמא טליּפשעג

 ןעוועג זיא ענייא .ןסעיּפ ייווצ סַאקסלָאּפַאז ַאלעירבַאנ טליּפשעג

 ."סעקלוריפ הנוי, --- עטייווצ יד .?ּפָאקנעצרַאוװש (הכלמ) ַאקלַאמ ,

 טרָאד ןעמ טָאה ,הנותח ַא רָאפ טמוק ?ּפָאקנעצרַאוװש אקלַאמ , ןיא

 ןעמ טָאה "סעקלוריפ הנוי, ןיא .רעדניק עשידיי ןבָאה טפרַאדַאב

 טזיוו ענעצס רעד ףיוא .רעדניק עשידיי ןבָאה טפרַאדעג יאדוַא

 -פיונוצ רעכַאמ-טּפיוה רעד ןעוועג זיא קעבוק .רדח ַא ךָאד ןעמ

 .רעטַאעט ןליּפש ןוא ייז טימ ןרידוטשנייא ,רעדניק יד ןעמענוצ

 -רעטַאעט ענעדישרַאפ ןריפכרוד רע טנעלפ קצָאװטָא ןיא ךיוא ...

 ."ןליּפש

 טרידוטש ,ערוטַאמ טגירק רע ואוו ,עקָארק ןייק קעװַא --- 3

 .עשרַאװ ןוא ןילרעב ,ןיוו ,גרעבמעל ןיא עיפָאזָאליפ ןוא עטכישעג

 -רעס טרעוװ רע ואוו ,ןָאיגעל ןשיליוּפ ןיא ןטָארטעגנײרַא 1914 ןיא

 ןוא ,טנעמיגער ןטשרע ןיא ,עדַאגירב רעטשרע רעד ןיא טנַאשז

 רעשיסור-שיליוּפ רעד תעב .סופ ןיא טעדנואוורַאפ ץלעק ןיא טדעוו

 .ןזָאּפ ןיא ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא טנַאנטײיל רע טרעוו המחלמ

 םינינע עשידיי רַאפ טנערעפער סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב -- 8

 ןלױּפ ןטיינַאב ןיא םינינע עשידנעלסיוא רַאפ םוירעטסינימ םייב

 ןשרָאפוצסיױא גנוריגער רעשיליוּפ רעד ןופ טקישעג 1919 יַאמ ןיא

 ןמלז יו -- רעבָא ,געט-לירּפַא יד ןופ ןשינעעשעג עקיטולב יד

 ןענייז ןינע םעד ןיא ןלַאירעטַאמ ס'.ש יוװ ױזַא -- טביירש ןעזייר

 טינ זיא גנושרָאפסיױא ןייק ןוא וויכרַא ןיא ןרָאװעג טגײלעגקעװַא

 ןרָאװעג זיא ,עיסימעד ןיא ןבעגעגנָא ךיז .ש טָאה ,ןרָאװעג טכַאמעג

 סעיזַאנמיג עשילױוּפ-שידיי יד ןיא עטכישעג ןופ רערעל סלַא קיטעט

 .טעטיזרעווינוא ןיא עטכישעג רַאפ טנעטסיסַא טלַא ןוא עשרַאװ ןיא

 ןייז רַאפ ןַאמסלעדנַאה .פָארּפ ייב ר"ד לטיט םעד ןעמוקַאב --- 2

 -עקסַאּפ רעד ןיא ןלוּפ ךיירגיניק ןיא עגַארפנדיי יד , עיצַאטרעסיד
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 סט ס

 .(1831---1861) "הפוקת-שטיוו

 סעיזנעצער טימ טייקיטעט עשירַארעטיל ןייז ןביוהעגנָא טָאה .ש

 -יטירק? סנַאמדלעפ םלעהליוו ןיא ,שילױּפ ןיא ,רעכיב עשידיי ןגעוו

 ןיא שיסור ןיא ,*ַאטילעַארזיא; ,וקסנָאיוװז סָאלג, ןיא ךָאנרעד ,"ַאק

 ןיא ,ןעלקיטרַא ךס ַא רעייז טימ ןוא ,"ַאנירַאטס ַאיַאקסיערוועי;

 -ךיא רוטַארעטיל ןוא עיפָאזָאליפ ,עטכישעג עשידיי ןגעוו ,שַילױּפ

 "טלעוו-רעכיב/, ןיא שידיי ןיא טריטויבעד 1922 ןיא ."רעירוק שַאנ;

 ."ןעמָארטש; ךובלמַאז ןוא

 ןַא ןרָאװעג ָאד ןוא ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאוװעגסיױא 1922 עדנע
 / ."רושז ,ןעגנוטייצ ענעדישרַאפ ןיא שידיי ןיא רעטעברַאטימ רעטפָא

 רערעל סלַא טקילײטַאבטימ ךיוא רע זיא ָאד .ןעגנולמַאז ןוא ןלַאנ
 -טילַאעט; רעד ןיא ןוא ןרַאנימעס עשידיי ,ןלושלטימ עשידיי ןיא

 רעדילגטימ יד :ערעדנַא ןשיווצ) ןיקלע לדנעמ ןופ ל"א *לושמַארד

 .וװָארַאזַאל ,יקסווַאלסעלָאב דרַאכיר :רעטַאעט-טסנוק רעװקסָאמ ןופ

 (.ַא .א עפַאי אדוי ,רעגינ ,ןיקלע ,וָאנַאדיײק רעקיטירק-טסנוק רעד

 -רָא 1926 ןיא .רעטַאעט ןשידיי ןקילָאמַא ןופ עטכישעג .ש טנרעל

 ןלעיצעּפס ַא ןיא םידימלת עּפורג ַא זיוה ןיא ךיז ייב רע טריזינַאג

 ןלַאפעצ דלַאב טרעוװ סָאװ ,עטכישעג רַאפ רַאנימעס

 -ַאב רעטשרע רעייז ךָאנ ץרוק זַא ,טלייצרעד .,ַאדיא ,יורפ ןייז

 טפַאשטנַאק

 עשירעביירש ןייק ָאטשינ זיא סע זַא ,טנָאלקַאב ךיז רע טָאה ...,

 רָאנ .ןלױּפ ןייק ןרָאפקירוצ ליוו רע זַא ןוא קרָאידוינ ןיא הביבס

 {ווָאלעּפָאק ,.רד| טַָאנעצעמ א ןופ נַאלשרָאפ ַא טָאה רע יוװ ױזַא

 ,רוטַארעטיל רעשידייטלא רעד ןופ עיפַארגנַאילביב ַא ןטיירנוצוצ

 ןיא זדנוא ייב לייוורעד ָאד ןביילב וצ ןסילשַאב רשפא רע טעוו

 ןבילבעג --- ןבילבעג עקַאט רע זיא ,ןסייוו עֶלַא רימ יוװ ,עקירעמַא

 .זדנוא רַאפ געט ערעווש ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע .רימ טימ

 .טנָאקעג טינ ןוא גנוטייצ ַא ןיא ןעמוקוצניירַא טכוזעג טָאה רע

 זיא רע .ןעוועג טינ זיא טלענ ןייק ןוא ,טזומענ ךָאד ןעמ טָאה ןסע

 { ןעלקיטרַא ענלצנייא טקורדעג ןוא סעיצקַאדער יד רעביא| ןפָאלעג

 ; רעמ ךָאנ .הנויח ףיוא גונעג ןעוועג טשינ זיא ץלַא סָאד ---...

 ןפסע .ןסע ןופ יו רעכיב ןפיוק ןופ רעמ טבעלעגנ טָאה יקצַאש

 א ןעווענ ןענייז רעכיב רעבָא ,ךַאז-בענ ַא ןעוועג םיא ייב זיא

 ןופ ... .ןבעל טנָאקעג טינ רע טָאה ייז ןָא סָאוװ ,טייקידנעווטיונ

 ןוא רעקיטנַאמָאר א ,םעהָאב ַא ןעוועג יקצַאש זיא רוטַאנ רעד

 יד ןיא יו ןרָאי עטצעל יד ןיא ױזַא טשינ .,וויטיסנעס קרַאטש

 ךעלנייווענרעסיוא ןייז טנַאקעג טָאה יקצַאש ... .ןֹרָאי ערעגניי

 רע ןזיא ,זייב ןצעמע ףיוא ןרָאװעג רע זיא רעמָאט רעבָא .טונ

 טוג ןייק טאהעג טשינ םענעי רַאפ טָאה רע זַא ,זייב ױזַא ןעוועג
 בילוצ םיאנוש עטסיזמוא ןכַאמ ךיז טנעלפ יקצַאש .. . .,טרָאװ

 .ןנערפיוא לענש ךיז טנעלפ רע .טנעמַארעּפמעט ןקידנזיורב ןייז

 רעד .ןשטנעמ ןטכעלש ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא ןבָאה םיאנוש יד

 ןעוועג זיא רע ןעוו טונ וצ ןעווענ זיא רע זַא ,רעבָא זיא טקַאפ

 סָאװ ,ןשטנעמ ןייק ןפָארטענ טשינ ךָאנ בָאה ךיא ,ןצעמע וצ טוג

 טנעלפ רע ,ןָאטענ סָאד טָאה רע יו ,ערעדנַא רַאפ ןָאט ליפיוזַא לָאז

 -קָאד טיירגענ ןבָאה סָאוו ,טיילעגנוי רַאפ ןטנווַא ךס ַא ןבעגקעווַא
 ייב ןעמענוצ ןוא םיא וצ ןעמוק ןנעלפ ייז .סעיצַאטרעסיד-רָאט

 .ןביירש ןייז רַאפ טפרַאדעג טָאה רע סָאװ ,ןטנוװֶא ןוא געט םיא

 ןגרָאבסיױא ןוא ןעגנוזייוונַא ,סעיפארנַאילביב ןבענ ייז טנעלפ רע
 ןגעלפ ,סעיצַאטרעסיד יד ןבירשעננָא ןיֹוש ןבָאה ייז ןעוו .רעכיב

 ןטעברַא ערעייז ןרעסעבסיוא טנעלפ יקצַאש ןוא ןעמוק רעדיוו ייז

 ןלָאז ןטעברַא ערעייז זַא רעכיז ןייז ןלָאז ייז זַא ,ןריגערָאק ןוא

 נױט סָאװ, :טנַאלקַאב קידנעטש ךיז טָאה רע .ןרעוו ןעמונעגנָא

 רַאפרעד ."? רענלָאפכָאנ ןייק טשינ בָאה ךיא זַא ,טעברַא ןיימ רימ
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 .בוטש ןיא זדנוא ייב רַאנימעס ַא טריפעגנָא טייצ קיטש ַא רע טָאה

 ןופ ןטנערוטס עטסקיאעפ ןוא עטסעב יד ןבילקעגסיוא טָאה רע

 ַא טימ ןשטנעמ עגנוי יד ןפלָאהעג ןוא ןרַאנימעס-רערעל עדייב

 .עטכישעג רעשידיי וצ גנוניינ א טימ ,גנושרָאפ וצ גנוניינ

 .ןביירש ןייז ןיא ךעלטרָאװטנַארַאפ רעייז ןעוועג זיא יקצַאש

 עטַאד א רעדָא ןעמָאנ ַא טכוזעגכַאנ טפָא רע טָאה גנַאל םישדח

 טשינ טלָאמַאד םיא רַאפ טָאה ךַאז ןייק .טלעפענ םיא טָאה סָאװ

 ןוא רעכיב עטלַא ןיא טרעטשינענ ,טכוזענ טָאה רע .טריטסיזקע

 ןגערפכָאנ ךיז טנעלפ רע .עכָאּפע רעטמיטשַאב רעד ןופ ןלַאנרושז

 ןלעטשַאב ,ןעמליפָארסימ ןביירשסיוא ,ןקעטָאילביב ענעדישרַאפ ןיא

 ןכוז גנַאל ױזַא טנעלפ רע .ןקעטָאילביב ײלרעלַא ןופ ןטַאטסָאטַאפ

 רע טָאה ןבירשעג . . . ,.טכוזענ טָאה רע סָאװ ןענופעג טָאה רע זיב

 ,ןלעווק יד ,לַאירעטַאמ םעד טיירנענוצ רע טָאה םיוק .לענש רעייז

 רע טָאה ,טכַארטעגכרוד ןוא טּפיזעגכרוד ייז טָאה ןוא ,סע טסייה

 רע .ָאּפמעט סיורג טימ ןבירשעג ןוא שיטביירש םוצ טצעזעג ךיז

 ןייז ןיא .ןַאלּפ ןקירעהעג ַא טיול עדייבענ ןייז טלעטשעגפיוא טָאה

 רע ןעוו .ןכַארּפש ףלעווצ-ןעצ ןיא רעכיב ןעוועג ןענייז קעטָאילביב

 טָאה סָאװ ,סעּפע ןַארַאפ זיא ךוב ַא ןיא זַא ,ןרָאװעג ריואוועג זיא

 ךוב סָאד טפיוקעג רע טָאה ,קיטַאמעט רעכייר ןייז וצ תוכייש ַא

 רעד ןעוועג ןייז טשינ לָאז סע ךיוה יו רעכיב ץַאז ַא וליפַא רעדָא

 ."זיירּפ

 :רערהעל שובייל טביירש ,ןשטנעמ וצ ןעגנואיצַאב ענייז ןגעוו

 ךיז ,טייקכעלטניירפ רעמערַאוװ ןייז ןיא ,טנעקעג טָאה רע ...,

 טניירפ ןוא עטנַאקַאב ןפלעה וצ תוחוכ יד רעביא ןעננערטשנָא

 רע ןיא טייצ רעקיבלעז רעד ןיא .ייז רַאפ ןלעטשנייא ךיז רעדָא

 -ָאמ ןטנערעגפיוא ןיא טנעקעג ןוא וויסלוּפמיא-קידמערוטש ןעוועג

 סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןקידיילַאב ,ןפוא ןטרילָארטנַאקמוא ןַא ףיוא ,טנעמ

 זיב םערַאװ ןייז טנעקעג טָאה רע ... .טנָאנ ןעווענ טינ םיא זיא

 קירתונמחרבמוא ןייז טנעקענ ךיוא טָאה דע ,ךיז ןסענרַאפ םוצ

 ."טלַאק

 : ױזַא םיא טרעדליש ,ןַאמקרַאטש השמ ,םידימלת ענייז ןופ רענייא

 ןעמ יו ,שטנעמ-טעניבַאק ןייק ןעוועג טשינ זיא יקצַאש ...,

 .רד .רעשרָאפ םעד ,ןטנרעלענ םעד ,ךעלנייוועג ,רָאפ ךיז טלעטש

 רעכעלדימרעדמוא ןַא ,ןקסע רעשינרענע ןַא ןעוועג זיא יקצַאש

 ייב רערעל א ןוא ,רָאטקעל רעקידנרעבױצַאב ַא ,רעוט-רוטלוק

 ןייק טַאהעג טשינ טָאה םידימלת ענייז וצ טפאשיירטעג יד ןעמעוז

 טָאה רע סָאוװ ,עיצַאמרָאּפניא עשירָאטסיה תורצוא ... .ץענערג

 ןקעטָאילביב ןיא טלמַאזענפיוא גנוננערטשנָא ןוא ימ ליפיוזַא טימ

 ןענָאק ןלָאז ייז זַא ,ערעדנַא וצ ןבענעגנקעוַא רע טָאה ,ןויכרַא ןוא

 ןפַאשעג ךיוא טָאה רע -- ,ןיילַא סָאד רָאנ טשינ ןוא ,רעכיב ןביירש

 ."ןקורדּפָא רעכיב ערעייז ןענָאק ןלָאז ערעדנַא זַא ,ןדנָאפ

 : ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ יורפ ןייז ןוא

 -יטש עטכעלש יד ןעוו .שטנעמ-סגנומיטש ַא ןעוועג זיא רע,
 .ןקוקוצוצ גָאטייװ ַא ןעווענ רימ זיא ,ןשרעהַאב םיא ןנעלפ ןעננומ

 -סקורדסיוא סָאד ןוא ןניוא ענייש יד .ןדייר ןרעהפיוא טגעלפ רע

 ןייק .רעצ ןוא עיצאנגיזער טימ ןרעוו ןניוצרַאפ ןגעלפ םינּפ עלופ

 -נעטש יד ,ןבעל עטרעטַאמענ סָאד .ןעוועג טשינ סָאד זיא רעדנואוז

 טפרַאדעג טּפָא טָאה רע סָאװ ,סָאד ןוא ,ןגרָאמ ןרַאפ גרָאז עקיד

 טנַאקעג טשינ טָאה רע ןוא ,ןָאט טלָאװעג טשינ טָאה רע סָאװ ןָאט

 ,ןדירפוצמוא ןכַאמ טזומעג םיא טָאה ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ ןָאט

 ןיא .ןעמעלבָארּפ טָאהעגנ ןבעל עצנַאג סָאד טָאה רע .ךעלקילנמוא

 סָאד טרעיודַאב קידנעטש רע טָאה דנַאל ןיא ָאד ןרָאי עטשרע יד

 רע טלָאװ ,ןטלַאהענ רע טָאה ,ןליוּפ ןיא ,עקירעמַא ןיא ןביילב

 רע .ןָאט טלָאװעג טָאה רע סָאװ סָאד ןָאטעג ,רָאסעּפָארּפ ַא ןעוועג

2401 

 ,רַאקעטָאילביב ַא ןרעוו טזומעג רע טָאה ָאד .ןעגנַאגרעד טייוו טלָאװ

 ןַא טַאהעג טָאה יקצַאש .טיבעג ןייז ןופ טינ ךָאנ וצרעד ןוא

 -רעוו טימ טלדורּפשעג שממ טָאה רע .רָאמוה ןכעלנייוועגרעסיוא

 רעצנאנ ןייז ... ,תוישעמ ןוא ךעלטרעווכיילג ,ןציוו ,ןליּפש-רעט

 רע ,"םזינַאכעמ-סגנוקידיײיטרַאֿפ, ןיס ַא ןעוועג רעבָא זיא רָאמוה

 ,טייקנדירפוצמוא רעכעלרעניא רעד רַאפ קעדוצ ַא זיולב ןעוועג זיא

 ."ץרַאה ןייז ןגָאטייו טכַאמעג טָאה סָאװ

 :טגָאזעג טרעוו *ךוב -יקצַאש , ןיא המדקה רעד ןיא

 ןייז ,ץיוו ןייז ,גנומענַאב עכעלרעסיוא סיקצַאש בקעי .רד,
 -רַאפ ןבָאה ,ןדייר ןופ ןפוא רעקידוװעליּפש ןייז ןוא לטרעווכיילנ

 -רעניא ןייז ,טנָאנ טנעקעג טינ םיא ןבָאה סָאװ ,יד ןופ ןליוה

 רעטנַאקַאב ןייז ןופ ךּפיה רעד טקנוּפ ןעוועג זיא סָאװ ,ךיא ןכעל

 ןוא רענעדירפוצמוא ןַא ןעוועג זיא יקצַאש .רד .טייקכעלרעסיוא

 ןופ םירוסי עסיורג ןטילעג טפָא טָאה סָאוװ ,שטנעמ רענענָאלשרעד

 רדסכ ןוא קיאורמוא ןעוועג זיא רע .טײקנטלָאּפשעצ רענעגייא ןייז

 -ירפַאב-טינ ןעוועג זיא רע .סעפָארטסַאטַאק עקידנעמוקנָא טנַאעג

 תומוערת טַאהעג ןוא ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,ץְלַא טעמכ ןופ טקיד

 -נסיוו ןייז סָאװ ,ןעזנָא רעסיורג רעד .הביבס ןייז וצ ןוא ךיז וצ

 טָאה ,טלעוו רעשידיי רעד ןיא ןפורעגסױרַא טָאה טעברַא עכעלטפַאש

 ןעוועג זיא סע סָאוװ גנוקידירפַאב עקיטסייג יד ןבענעג טינ םיא

 -ענ טפָא םיא טָאה טייקיאורמוא עכעלרעניא ןייז .ןטרַאװרעד וצ

 לעטשּפָא ןַא ןָא רערעדנַא רעד וצ גנוכיירגרעד ןייא ןופ ןבירט

 | ."םענעוטענּפָא םעד ןופ ןבָאה וצ האנה

 ןופ ןטיבעג ענעדישרַאפ ףיוא ןעלקיטרַא רועיש ַא ןָא רעסיוא

 -ער עיונעג ַא רעטייוו רעטַאעט ןגעוו סרעדנוזַאב ,ןבעל שידיי

 טָאה ,(טיבעג םעד ףיוא ןעלקיטרַא עטקורדעג עלַא ןופ עיצַארטסיג

 "שפנה תחמש ,, ,1926 ןיא ,ןבַאגסיױוא ערעדנוזַאב ןיא ןבעגעגסױרַא .ש

 ןופ קורדרעביא ןַא ,ןהכריק ןנחלא ןופ ןטָאנ טימ רעדיל עשידיי)

 ןעוועג זיא סָאװ ,ריפניירַא ןשירָאטסיה-רוטלוק ַא םענייז טימ (7

 ,1927 ןיא ,שידיי ןיא סעיצַאקילבוּפ עכעלטפַאשנסיװ ןופ בייהנָא רעד

 ןופ גנוצעזרעביא עשידיי ןייז ,1928 ןיא ,"הביבס ןייז ןוא ַאזָאניּפס,

 -סיוא עטגַאוװעג ענייז בילוצ ,ןפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,"הלוצמ ןוי,

 ןסיורג ַא ,עטכישעג רעשידיי רעקיטלָאמַאד רעד ןופ ןעגנושטייט

 .י ןופ גנוניישרעד רעד טימ 1949 ןיא ןרָאװעג טײנַאב זיא סָאװ ,למוט

 ןקורדּפָא עטַארַאּפעס ליפ ,*עניאַארקוא ןיא ןדיי יד, ךוב סצרעה .ש

 -ילבוּפ-ָאויי ערעדנַא ןוא רעטעלבדָאוװיי ןיא ןעלקיטרַא ענייז ןופ

 .י .נ) ?ששרַאװ ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג, דנעב יירד יד ,סעיצַאק

 ,1947 ,א"ב ,"רבע ןופ ןטָאש ןיא, ןוא ,(1947-3

 ירעמַא ןַא ןפַאש ןטָארטעגוצ ,ןהכ .ל .י טימ ןעמַאזוצ 1925 ןיא

 ןילַא ,םחל רסוחמ ַא שטָאכ ןוא ,?ָאוװיײיג רעד ןופ לײטּפָא רענַאק

 רעד רַאפ ןוא לײטּפָא םעד רַאפ רעכיב ןביילק ןעגנַאגעגמורַא

 ןכָאנ ,רעטעּפש .רעטלעג ןפַאש ךיוא ןוא ענליוו ןיא עלַארטנעצ

 םורַא םינקסע עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא ןרָאװעג ,ןברוח-רעלטיה

 ,רָאטקַאדער ַא יו טנידעג טָאה רע רעכלעוו ,עקירעמַא ןיא ָאוװיי רעד

 ,רעלמַאז-טלעג ןוא רָאטַאזינַאגרָא ,רעטעברַאטימ רערַאבטכורפ ַא

 ,ליזַארב ,ַאיבמָאלָאק ,ַאבוק ,ָאקיסקעמ ,עדַאנַאק רעביא קידנרָאפמורַא

 -ַאב ,עקירפַא םורד ןיא ןוא עניטנעגרַא ןיא לָאמ עכעלטע ,ייווגורוא

 -רַאפ יד ןופ םיבושי עשידיי ענעדישרַאפ רעביא רעבָא סרעדנוז

 יד ןיא ןוא ,שילגנע ןוא שידיי ןיא רָאטקעל סלַא ןטַאטש עטקינייא

 .שינַאּפש ןוא שידיי ןיא רעדנעל עקידנדײר-שינַאּפש

 טפַאשרעטעברַאטימ ןייז ןגעו טביירש ,ץישפיל .י ,דימלת ןייז

 :ָאוויי ןיא גנודניברַאפ ןוא

 ןפַאש וצ גנוציז ע ט שר ע יד ןעמוקעגרָאפ זיא זיוה ןייז ןיא,

 ןרָאװעג טריזינַאנרָא זיא זיוה ןייז ןיא ; נייווצ רענַאקידעמַא םעד
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 רעטשרע רעד ןעװעג זיא רע ;"סקנּפ, םעד ןופ עיצקַאדעּר יד

 -עמַא םעד ןופ רעלמַאזטלענ רעקיצנייא טעמכ ןוא רַאטערקעפ

 לווירב טצעל ןייז ןוא ענליוו ןיא רעטנעצ ןרַאפ ?ײטּפָא רענַאקיר

 ןוא ָאויי םוצ ןעוועג זיא ,טיוט ןייז רַאפ גָאט ַא ,לָאטיּפש ןופ

 סָאד , עבַאגסױא-ָאוװיי רעטשרע רעד ןופ ... .,ןינעדָאוװײי ַא ןגעוו

 ,קרָאיװינ ןיא רעטעלב-ָאװיי רעמונ ןטצעל םעד זיב "ךוב-יודנַאל

 לָאז סע ואו סעּפע טוטיטסניא ןיא ןענישרעד ןעוו ןטלעז זיא

 ענעגייא ענייז עלַא טעמכ ןוא טעברַא ןַא סיקצַאש .רד ןייז טשינ

 רָאטקַאדערטימ ןעוועג זיא רע .,ָאוויי ןכרוד ןענישרעד ןענייז קרעוו

 עטצעל יד רַאפ ,רָאטקַאדערטימ ןוא סענַאנסױאזָאוויי הרוש ַא ןופ

 ךילגטימ א ןעוועג זיא רע ."רעטעלבדָאויי, יד ןופ ,רָאי ןצכעז

 ןופ ,גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ ,עיגעלָאק רעכעלטפַאשנסיוװ רעד ןופ

 רעטפָא ןַא ןוא ןטקעיארּפ ייר ַא ןופ רעבעגטַאר ,טַאר-ןרָאטקעריד

 -םוי ןוא עכעלרעייפ ייב ָאוויי ןרַאפ ןוא ןופ רענדער רעטניילעגנָא

 זיא ןרָאי עגנַאל ... .ןצנערעּפנָאק ןוא ןעגנומענרעטנוא עקידבוט

 ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי ןופ חלושמ-רעדנזייר רעד ןעוועג יקצַאש

 -עמַא ןופ טיירב יד ןוא גנעל יד ןרָאפעגסיוא זיא רע .טוטיטסניא

 ,ָאקיסקעמ טבכוזַאב ,עדַאנַאק ןיא טסַאנ רעטּפָא ןַא ןעוועג ןוא עקיר

 .עניטנעגרַא לָאמ עכעלטע ןוא ייוונורוא ,?יזַארב ,עיבמָאלָאק ,אבוק

 ןעוועג זיא רע שטָאכ ... .עקירפַא-םורד ןיא ןעוועג ךיוא זיא רע

 רעד ןיא רע ןזיא ,טפַאשלעזעג ןיא שטנעמ רעקידעבעל רעייז ַא
 טליפעג ךיז טָאה רע ןוא .וזיטיסנעס רעייז ןעוועג טייצ רעקיבלעז

 -םיוא יד טקנעשעג טשינ םיא טָאה ןעמ ןעוו ןפָארטעג קרַאטש

 עגנַאפ ןיא רע .טסַאג א ןקנעש ףרַאד ןעמ סָאוװ טייקמַאזסרעמ

 ןכיוה רָאג א טַאהעג טָאה רע :שטנעמ רעקנַארק א ןעוועג ןרָאי

 םיא טָאה ןוא םיא רַאפ לַאטַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,קורד-טולב

 גנואיידרַאפמוא ןופ ןטילעג טָאה רע .טיוט ןעירפ ַא וצ טכַארבעג

 טנָאקעג טשינ סָאד ןוא ןסע ןטימ ןטיהּפָא ךיז טפראדעג ןוא

 ןופ ןטילעג טייצ וצ טייצ ןופ ןוא תועיסנ עטפָא יד ףיוא ןזייווַאב

 רעד ןופ טמַאזנייארַאפ םיא ןבָאה סָאװ ,ןעגנומיטש עטקירדעג
 וצ ןעגנַאנרעד טיוט ןייז רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןענייז ןוא טלעוו

 ."ןייֵלַא ךיז טימ ןביילב וצ טַאהעג ארומ טָאה רע זַא ,הגרדמ אזַא

 -ניא ןשירטַאיכיסּפ ןיא רַאקעטָאילביב ַא יו ןעמוקעגנָא --- 9

 ןעמַאזוצ ,1940 ןיא ,טָאה רע ואוו ,קרָאי-וינ טָאטש רעד ןופ טוטיטס

 -רעטרעוו שירָאטַאיכיסּפ ַא ןבעגעגסױרַא ,יסנייה יא דנעליל .רד טימ

 .שילגנע ןיא ,ךוב

 טוטיטסניא ןשירטַאיכיסּפ רעקרָאי-וינ ןיא טעברַא ס'.ש ןגעוו

 טגיילעגרָאפ םיא טָאה וָאלעּפָאק .רד ןעוו זַא ,יורפ ןייז טביירש

 ךיז טָאה ,רַאקעטָאילביב סלַא ןטסָאּפ םעד

 רַאקעטָאילביב ַא ןייז טלָאװעג טָאה רע לייוו ,טלקנעווקעג יקצַאש ,

 רעבָא טָאה רע .ןקעטָאילביב עשידיי עסיורג יד ןופ רענייא ןיא

 .רעניילק ַא רָאנ ןעוועג זיא טלַאהעג רעד .ןטסָאּפ םעד ןעמונעגנָא

 סע ."עלעטש יד ןבעגפיוא ?עוװ ךיא , ןגָאז רע טנעלפ ךָאוו עדעי

 קיטש ַא ןעמונעג םיא טָאה סע ןוא טיבעג ןייז ןעוועג טשינ זיא

 ןופ דלעפ םעיינ םעד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ זיא רע זיב טייצ

 -יטסניא ןשירטַאיכיסּפ םעד ןיא טעברַאענּפָא טָאה יקצַאש ... . .ןסיוו

 -ענ טָאה רע ואוו ,קעטָאילביב יד .רָאי קיצנַאװצ ןוא ןביז טוט

 ןקעטָאילביב עטסערג יד ןופ רענייא וצ ןביוהרעד רע טָאה ,טעברַא
 רַאפ ןפיוק וצ ןזיװַאב טָאה רע ,טיבענ םעד ףיוא טלעוו רעד ןיא

 סיצַאנ יד סָאװ ,קעטָאילביב-דיורפ דנומניז יד עיצוטיטסניא ןייז

 ךרוד ןפיוקרַאפ וצ טכוזעג ןוא ןיוו ןיא טריקסיפנַאק טאהעג ןבָאה

 ."ץייווש רעד ןיא רעלדנעהכוב ןשטייד ַא

 ליפ וצ ןעוועג טינ זיא .ש זַא ,טגָאז ,ץישפיל .י ,דימלת ןייז

 רעד ןופ ןטלַאהעג קרַאטש רעבָא ,עילימַאפ רעד וצ ןדנובעגוצ
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 ןופ ןָאקיסקעל

 עטנערברַאפ ַא (רעטָאפ ןייז ייב יורפ עטייווצ יד .,ַאדיא) רעטומ

 ןוא ,לארשי ץרא ןיא טצעזַאב ךיז טָאה עכלעוו ,עקטסינָאיזיװער

 טָאה .ש סָאװ ,קעטָאילביב רעד ןופ לייט ַא טקישעגרעביא טרָאד טָאה

  טָאה רע ןכלעוו ,רכששי ,רענייז רעדורב ןייא .עשרַאו ןיא טַאהעג

 ןיא זיִא ,"הריפצהא ןיא ןבירשעג טָאה סָאװ ,טַאהעג ביל רעייז

 רערעדנַא ןַא ,ןיו ןיא 1923 ןיא ןברָאטשעג רָאי 20 ןופ רעטלע

 ,טדמשעג ךיז טָאה ,רָאיטקַא רעשיליוּפ ַא ןעוועג ,סקַאמ ,רעדורב

 .ָאטעג רעװעשרַאו רעד ןיא ןעמוקעגמוא זיא ןוא

 ןוא ערעסערג ס'.ש ןופ גנונעכייצרַאפ עשיגָאלָאנָארכ ַא זיא ָאד

 : קיזומ ןוא רעטַאעט ןגעוו ןטעברַא ערענעלק

 -סיוו ןופ גנוצעזרעביא עשידיי סלבייל לאינד |ןגעוו עיזנעצער|

 ,"רעירוק שַאנע |ןיא שיליוּפ ןיא טקורדעג| ,"רעטכיר, סיקסנַאיּפ
 ,1921 רעבמעטּפעס 5 ,עשרַאװ

 -ָאטקעה ןבעגעגסױרַא| ,טנעירָא ןיא רעטַאעט ןגעוו עטכישעג יד

 ןיא סרעטַאעט-סקלָאפ עשיליוּפ יד ןופ ןייארַאפ ןכרוד שיּפַארג

 ן,1921 ,עשרַאװ

 שילױּפ ןיא טקורדעג} (גָאטנריױבעג ןטסטרעדנוה ריא וצ) לעשַאר

 ,1921 רעבָאטקָא 23 ,17 ,עשרַאװ ,"רעירוק שַאנ, ןןיא

 ,"יוװָאדול רעטַאעט , ןיא שיליוּפ ןיא טקורדעג)} ,ןבעל ןיא רעטַאעט

 ,1921 רעבמעצעד ,עשרַאוװ

 ןןיא שיליוּפ ןיא טקורדעג} ,םזיגַארט ןשיכירג ןופ ןזעו רעד

 ,1921 רעבמעצעד ,עשרַאוװ ,ייווָאדול רעטַאעט;

 -- שידיי ,יקסנַאיּפסיװ ווַאלסינַאטס ןופ עידעגַארט ַא -- רעטכיר

 ,1922 ,1 'נ ,עשרַאוװ ,"טלעוו-רעכיב , ,לבייל לאינד

 ,"עמַארד ןוא רעטַאעט, -- טרעכייו לאכימ ןןגעוו עיזנעצער)
 .1922 ,3 'נ ,עשרַאװ ,"טלעוו-רעכיב;

 -ּפָא רעד -- ווָאניאערוװעי .נ .עידעגַארט רעד ןופ טרובעג רעד

 ,"רעירוק שַאנ, |ןיא שיליוּפ ןיא טקורדעג} ,עמַארד רעד ןופ םַאטש
 ,1922 רַאורבעפ 5 ,עשרַאוװ

 (רעליּפשיוש ןסיורג ןופ טיוט ןקירָאי-50 םוצ) ןָאסיװַאד לימוגָאב

 ,1922 ץרעמ 5 ,עשרַאװ ,"רעירוק שַאנ; |ןיא שיליוּפ ןיא טקורדעג)

 ,יקסװַאלסוגָאב ךעשטיָאװ .1 .רעטַאעט ןשיליױוּפ ןופ סרעטָאפ יד

 ,1922 ץרעמ ,עשרַאװ ,*יוװָאדול רעטַאעט, |ןיא שילױּפ ןיא טקורדעגו

 -ַארד סיקסנעלַאפ ןגעווו "אבכוכ רב, רעטכיד רענעסעגרַאפ רעד

 ,עשרַאװ ,"רעירוק שַאנ; |ןיא שיליוּפ ןיא טקורדעג ,"אבכוכ רב; עמ
 ,1922 ינוי 2

 ,עשרַאװ ,"רעירוק שַאנ, ןןיא שילױּפ ןיא טקורדעג} ןייבשריה ץרּפ

 ,1922 ילוי 1

 רעװקסָאמ ןיא יקרָאג םיסקַאמ ןופ (עינד ַאנ) ?טנורגּפָא ןיא;,

 ,1923 רַאונַאי 26 ,.י .נ ,"טירשטרָאפ , ,רעטַאעט-טסנוק

 סנירָאג .ב רעביא עיזנעצער} *רעטַאעט שידיי רָאי טנזיוט ייווצ;

 ,קרָאי-וינ ,"ןבעל עיינ סָאד, ,ן"רעטַאעט ןעשידיא ןופ עטכישעג,
 ,19223 טסוגיוא-ילוי

 ,1923 ;1 ינ ,.י .נ ,*טילַאעט , ,עמַארד רעשידיי רעד ןופ לרוג רעד

 ,1923 ,2 'נ ,טרָאד ,(טייקיטעט ןוא ןבעל ןייז) ןדַאפדלָאג םהרבא

 רעביא עיזנעצער עכעלריפסיוא| עטכישעג-רעטַאעט עשידיי עיינ ַא

 ןוא טסנוק-רעטַאעט רעשידיי ןופ עטכישעג, סרעּפיש קחצי .רד

 ,1923 ,3 'נ ,טרָאד ,ןדנַאב רעטשרע .,*עמַארד

 ןןיא טקורדעג} (טייקיטעט ןוא ןבעל ןייז) ןדַאפדלָאג םהרבא

 ,קרָאי-ינ ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיי ץרַאװש סירָאמ ןופ םַארגָארּפ
 ,1924 יַאמ 5

 -מערּפ ןןיא טקורדעג} ,"ןירעכַאמפושכ; רעד ןופ ווירב-סוחי רעד

 ,1925 ץרעמ 13 ,.י .נ ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיי ןופ םַארגָארּפ-רעי
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 רעטַאעט ןשידיי

 רעטעברַא עיירפ, ,דנַאלרעדניק ןיא *ץנירּפ רעכעלקילג, רעד

 ,1925 טסוגיוא 14 ,.י .נ ,"עמיטש

 ץרעמ ,.י .נ ,"טפנוקוצ, ,רעטַאעט ןייז ןוא ןעדַאפדלָאג םהרבא

6, 

 ,"ךוב-ןעדַאפדלָאג, ,ןלַאירעטַאמ עשיפַארגָאיבָאטױא סנעדַאפדלָאג

 ,1926 ,.י .נ

 ןיא רעטַאעט ןשידי םעד ןופ עטכישעג רעד וצ ןלַאירעטַאמ

 ,טרָאד ,הפוקת סנעדַאפדלָאג

 ,טרָאד ,עיפַארגָאילביב-ןעדַאפדלָאג

 .טרָאד ,ןמכילע םולש וצ ווירב סנעדַאפדלָאג

 ןןיא טקורדעג} רעטַאעט רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןוא ןעדַאפדלָאג

 .י .ג ,רעטַאעט-טסנוק ןעשידיא ןופ תיבה תכונח םוצ ךובלמַאז

6, 

 ,ןעמַארד ןוא ןַאמָאר ןשירָאטסיה ןשידיי םעד רעביא} ףיט רעד ןיא

 ,1926 ,1 'נ ,.י .נ ,"ךוב רעזנוא;

 ,1926 ,3 'נ ,טרָאד ,(סעלעיעל .א ןופ) ?וכלומ .המלשע

 ,י .1 ,"דנַאברַאפ רעד, (ןטפירש סָאקמיב ןגעוו) ?סקישיילפ ,

 | ,1 'נ ,6

 לירּפַא ,,י .נ ,"טסנוק ןוא רעטַאעט ,, ,? קיזומ עשידיי ןַארַאפ זיא

6, 

 רעד, ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיי ןיא "רומחת אל, סנעדַאפדלָאג

 .1926 רעבמעצעד ,.י .נ ,"םוקפיוא

 ,שטיוועקשוי ןָאימעס ןופ *קַאװיּפס לדנעמ, ,קיווייל .ה ןופ *ּפַאש;

 ,1927 ,.י .נ ,"םוקפיוא רעד

 ןוא רעטַאעט, ,רעטַאעט עשידיי סָאד ןוא ןעדַאפדלָאג םהרבא

 ,1927 לירּפַא ,.י .נ ,*טסנוק

 ,רעטַאעט ןשינעדַאפדלָאגרַאפ םעד ןופ עטכישעג רעד וצ רעייטשוצ

 ס'.ש ןיא טקורדעגרעביא) 1927 ,3 ךוב ,עשרַאװ ,*רעטַאעט שידייג

 ,ן161-181 .זז ,1947 ,סערייא סָאנעוב ,"רבע ןופ ןטָאש ןיא , ךוב

 ,טסוגיוא 19 ,.י .נ ,"ש"אפ, ,עמַארד עשירָאטסיה עשידיי עיינ יד

 ,1927 רעבָאטקָא 14 ,.טּפעס 23 ,16 ;2

 ,1927 .ווָאנ 11 ,.י .נ ,"ש"אפ , ,אגעוו עד עּפָאל רָאינעס

 ,"סקנּפ; |ןיא טקורדעג ,עיזנעצער} .םיבתכ סרעגניטע המלש .רד

 ,1928 ,3 טפעה ,1 .ב ,.י .נ

 י .ג ,"ש"אפ ,, (גָאטסטרובעג ןטסטרעדנוה םוצ) ןעסביא קירנעה

 ,1928 ץרעמ 0

 םולש וצ ןעדַאפדלָאג םהרבא ןופ ווירב רעטכעלטנפערַאפ-טינ ַא

 .1928 ,3 טפעה ,1 .ב ,.י .נ ,"סקנּפ; ,ןמכילע

 ,1928 ,12 'נ ,.י .נ ,"שייאפ , ,רעטַאעט רעשירַאטעלָארּפ

 -מעצעד 7 ,"גָאט רענליוו, ,*עילַארטַאעט ,, סמיובלעטייט םהרבא

 ,1928 רעב

 עיזנעצער עכעלריפסיוא| רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג עטשרע יד

 טסנוק-רעטַאעט רעשידיי ןופ שטכישעג;, סרעּפיש קחצי .רד רעביא

 ,"ָאװיי ןופ ןטפירש עשיגָאלָאליפ, ,ןדנַאב רעטייווצ ,"עמַארד ןוא

 ,1928 ענליוו

 .ז ןופ טקעּפסָארּפ ןגעווו ןָאקיסקעל-רעטַאעט ַא ןופ רעטסומ ַא

 ,28 'נ ,עשרַאװ ,"טלב"טיל, ,(ןָאקיסקעל-רעטַאעט סגייווצרעבליז

 -ליז ןמלז ןיא טקורדעגרעביא| 1928 ינוי 15 ,.י .נ ,"שיאפ, ,8

 1941 ,.י .נ ,"קיאַאזָאמ רעטַאעט , ךוב סגייווצרעב

 -קעל; ןייז ןוא גייווצרעבליז .ז חכמ| ןעגנערב ןָאק סעכ סָאװ וצ

 .טּפעס 14 ,.י .נ ,"שייאפ , ,1928 ,37 'נ ,עשרַאװ ,"טלב*טיל? ,ן"ןָאקיס

 -ָאמ רעטַאעט, ךוב סגייווצרעבליז ןמלז ןיא טקורדעגרעביא| 8

 ן.1941 ,.י .נ *קיאַאז

2108 

 ,3 טפעה ,1 .ב ,.י .נ ,"סקנּפ, ,ןגרוטַאמַארד עשידיי עטנַאקַאבמוא

8, | 

 ,"ךָאװ יד, ,(עיצקַאדער ןיא ווירב ַא) םזיציטירקרעּפיה רעכעלדעש

 : | | ,1929 ,5 'נ ,.י .נ

 -וונ-עשרַאװ ,?ַאילַארטַאעט , ךוב סמיובלטייט םהרבא וצ המדקה

 .ן1929 ץרעמ 22 ,.י .נ ,"ש"אפ, ןיא טקורדעג ךיוא) 1929 ,קרָאי

 -ַארעטיל ןוא ןבעל ןייז ,,(18235--1754) ןהָאזספלָאװ עללַאה ןרהא

 ,1 ;נ ,2 'ב ,1929 ..י .נ ,*סקנּפ , ,טייקיטעט עשיר

 ,1929 רעבָאטקָא 18 ,.י .נ ,"ךָאװ;---- רעלָאט טסנרע

 .וָאנ 15 ,.י .נ ,"ךָאװא ,ןסעלעיעל .א ןופ עמַארד| ןעלמעל רשא

9, 

 ןרהא ןוא קַאבלוק השמ ןופ} קנַארּפ בקעי .ןגעוו ןעמַארד ייווצ

 | ,1929 .ווָאנ 29 ,.י .נ ,"ךָאװא ,(ןילטייצ

 ןב בקעי *טסרואוו-סנַאה, ןשידיי םעד ןופ עיפַארגָאיב רעד וצ

 ,1920 ,י"נ-ענליוו ,*ָאוויי ןופ וויכרַא-רעטַאעט , ,זיר יכדרמ

 דירפגיז) קירוצ רָאי 100 טימ גָארּפ ןיא ליּפש-שורוװשחא ןַא

  ,טרָאד ,(ליּפש-םירוּפ ַא ןופ טסקעט ןוא תונורכז סרעּפאק

 ןיא לוש רעשיטַאמַארד רעשידיי ַא רַאפ טוטַאטס ַא סנעדַאַּפדלָאג

 - ,טרָאד ,1888 ןיא ,קרָאי וינ

 1897 ןיא ןוא 1890 ןיא גרעבמעל ןיא רעטַאעט רעשידיי רעד
 .טרָאד ,(ןלַאירעטַאמ עיינ טיול)

 עטסטלע יד) רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד וצ ןלַאירעטַאמ

 -נָארַאב ףסוי ןופ --- קרָאי וינ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןגעוו עיזנעצער

 ןדנירג וצ ווורּפ רעטנַאקַאבמוא ןַא .-- .תונורכז-רעטַאעט סעסעד

 ,טרָאד ,(1906 רָאי ןיא גרעבמעל ןיא רעטַאעט-טסנוק ןשידיי ַא

 ןופ קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט ןשידיי םעד ףיוא דּפסה-עריטַאס ַא

 םעד ףױא גָאלַאיד רעשיריטַאס ַא סדלעפנעזָאר סירָאמ --- ,4

 ,טרָאד ,רעליּפשנטענָאירַאמ סלַא ןדיי --- .רעטַאעט ןשידיי

 ,טרָאד ,ןדיי ייב רעטַאעט ןופ .עטכישעג רעד וצ לכיב ןטלעז ַא

 רַאפ תויתוא ! עשיטָאג טימ טסעּפ ןיא ןבעגעגסױרַא ןסעיּפ עשידיי

 ,טרָאד ,0

 ,טרָאד ,קָאטשניײװ ףסוי וצ ןעדַאפדלָאג .א ןופ ווירב ייווצ

 ,טרָאד ,ַאקסנימַאק לחר-רתסא ןופ ווירב ייווצ

 ןשידיי םענופ ייליבוי ןקירָאי-קיצפופ םוצ גנולמַאז ,"ךוב-רעטַאעט;

 ,טרָאד ,רעטַאעט

 רַאפ ןלַאירעטַאמ .ןעדַאפדלָאג .א -- לעקניפ ,וא-רעדנעלסיוא .נ

 | ,טרָאד ,עיפַארגָאיב ַא

 ?גט} 146441, 4166 13660156 5016116016 ט80 1451: 68
 200210ת גם 1148 ןטמנג 1923, 7148, 1923, טרָאד

 ?גט| 146401) 1006 242266 1306 --- 50161601620011, םזממת;
 1927, טרָאד

 /8110280 120861, 600::1/ 46 (02120841449 סט 16 1
 1160:21006, 2229, 1926, טרָאד

 ןס+. }. 201166 (111650) 186216/ טמ4 1202 261 468 1621601-
 50װ08 (3864115 (2000001טמ268 2ט+ ן04001:680 3066

 ר/1סם, 1926, טרָאד.

 לַאהַאקק עסעיּפ סשארמאק ףלָאװ ןופ טלַאהניא ןגעוו ,יקצידוי .א

 ,ועיק ,דנַאב רעטשרע ,"ןטפירש, יד ןיא טקורדעג) *לטעטש ןיא

 ,טרָאד ,(8

 .טרָאד ,רבחמ רעייז ןוא ?רךעלּפינק עשרעבייוו יד; --- ןעזייר ןמלז

 .טרָאד ,ןָאזעניד בקעי וצ ווירב סנעדַאפדלָאג םהרבא

 6018 1013510 גת 148 1115601021 126ט610קתמסת0) םֶש 4. 2
 1061900, 1466 014, טרָאד.

 .טרָאד ,רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד וצ ןטעברַא ערענעלק

26 



 אטיל תובישיב ילרטאית הזחמל אשונ ןיזולוב הבישיה תריגס

 ,טרָאד ,(ז"ּפרת ,ה ךרכ ,תומישר) ,דניקביר קחצי תאמ ...
 טז. א{ג8 (עטמש214, 1225 1000156 1002004 גם )ץסש 3 08

 (2440661טמ0268, ר016ם, 1927) טרָאד;
 (כ1םס (2001 1/ 162600 00066102012800 6 16 9366 6
,601 2016) 2616 7104 01 6 26091010 01 024124611901086 

 1ס:וגס, 1924, טרָאד;

 רזעילא) *םולשב המחלמ/, עמַארד רעד ןופ סעבַאגסיוא עשידיי יד

 ,טרָאד ,("ףסוי תלודג רפס,, סריוואפ

 .טרָאד ,(ןלַאירעטַאמ עיינ) ןסעיּפ סנהָאזספלָאװ עללאה ןרהא ןגעוו

 -ליּפש ןוא רַאוטרעּפער רעד .3) סעטעקנַא עשילַארטַאעט ייווצ

 .ה"י ןט:19 ףוס עשרַאװ ןיא *רעטַאעט-זיוה, םעד ןופ קינכעט

 (ענעגנַאפעג-סגירק ןופ סרעגַאל יד ןיא רעטַאעט ןשידיי ןגעוו 4

 ,2 'נ ,1 .ב ,19231 ,י .נ ,"רעטעלבדָאוויי;

 -יקסנישמור סָאד, ,עטערעּפָא עשידיי יד ןוא יקסנישמור ףסוי

 ,1921 ,.י .נ ,"ךוב

 .י .נ ,"רעטעלב-ָאוויי, ,שַארמַאק ףלָאװ ןופ עיפַארגָאיב רעד וצ

 ,2 'נ ,1 .ב ,1

 2 'נ ,4 .ב ,1922 ,טרָאד ,לעכייא קיציא ןגעוו ןציטָאנ
 אן{גמץצג 11450142-6101068 --- 165 }ט119 0245 11ג 0
 17:4002156 40 תמסץסמ 2986 14. ץ., 1933, .י .נ ,"רעטעלבדָאוװיײג
 .5-4 'נ ,אוו .ב ,7
 1כ;. 1145 62221 1101450820144, 1266 1306 231 4601 4
 665 6460150000 01164612146/9, 11015061168, 1933 ,?רעטעלבדָאוװיי;
 .5-4 'נ ,אוו .ב ,1937 ,.י נ

 ,"רעטעלב-ָאוװיי, ,(רעטַאעט ןשידנעלָאה ןיא ץרּפ| ןציטָאנ עניילק

 ,3-71 'נ ,12 .ב ,1927 ,י ;נ

 ,1927 ינוי ,.י .נ ,,"ןעדיא עשילוּפ ,, ,ןעמַארד סָאקמיב .פ ןגעוו

 -לירּפַא ,.י .נ ,"רוטלוק עשידיי, ,"ןטורקער יד, סנדַאפדלָאג .א

 ,1929 יַאמ

 ןט19 טפלעה רעטשרע רעד ןיא עשרַאװ ןיא רעטַאעט רעשידיי

 ,271 'נ ,14 .ב ,1929 ,.י .נ ,*רעטעלבדָאוװיײ, ,ה"י

 -דלָאג םהרבא ןופ ווירב ,"ןדַאפדלָאג רָאי טרעדנוה , וצ המדקה

 ,"ןדַאפדלָאג רָאי טרעדנוה; ,ןעגנורעלקרעד ןוא המדקהח ַא טימ ןדַאפ

 | ,1940 ,קרָאידוינ

 -וצ יד, ,(גָאטסטרובעג ןטסטרעדנוה םוצ) ןעדַאפדלָאג םהרבא

 ,1940 יַאמ ,,י .נ ,"טפנוק

 ?ףידעּפָאלקיצנע עניײמעגלַאג ,רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג יד

 ,2 דנַאב ,ןדיי

 ,טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא ןסיײרּפ ןיא ןליּפש-םירוּפ ןגעק ףמַאק רעד

 ,1940 רַאורבעפ-רַאונַאי ,.י .נ ,"רעטעלב-ָאוװיי,

 ,טרָאד ,עשרַאװ ןיא ןדַאפדלָאג

 ,טרָאד ,סעסעיּפ סנדַאפדלָאג ףיוא שינביולרעד רוזנעצ ַא

 ,טרָאד ,די-בתכ ןיא גנולמַאז-רעדיל ַא סנדַאפדלָאג

 ,2 .ןענעדַאפדלָאג ןגעוו תונורכז סשוברעבליז חכמ .1) ןציטָאנ

 ,טרָאד ,("ַאטסוקַא לאירוא , וצ המדקה סרענרעל

 ,*רעטעלבדָאוװיי, ,דנַאלָאה ןיא םידרפס יד ייב רעטַאעט ןוא עמַארד

 ,1940 רעבמעצעד-רעבמעווָאנ ,.י .נ

 -עלבדָאוװייג ,ָאטעג רעמַאדרעטסמַא ןיא םיצל ןוא ןליּפש-םירוּפ

 ,1942 לירּפַא-ץרעמ ,.י .נ ,"רעט

 -ָאוויי ,ןעיזנעצער| ,קרעוו עשיטַאמַארד ענעבילקעג .,ןדַאפדלָאג .א

 ,1942 .טקָא-.טּפעס ,.י .נ ,"רעטעלב

 ---ךוברָאי; ,(טײצרָאי ןט60 םוצ) ץנַארקנרע רעשזרַאבז לוולעוו

 .ו 'ב ,1943 ,.י .נ ,*עקירעמַא ןופ טַאררעכיב רעשידיי
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 ןופ ןַָאטיססקעל

 -ָאװייא .דנַאלָאה ןיא םיזנכשא יד ייב ןעגנולמַאזרַאפ-רעטַאעט

 ,1943 ינויזיַאמ ,"רעטעלב

 ,(עיזנעצער} "טלעוו יטרַאנג איד, עידעמָאק רעד ןופ טסקעט רעד

 ,טרָאד

 ןמלז רעביא עיזנעצער| עמַארד ןוא רעטַאעט םוצ תוכייש סעצרּפ

 -עלבדָאוװיײ, ,(ץרּפ .ל .י .10 רעמונ טפעה-רעטַאעט -.סגייווצרעבליז

 ,1946 טסברַאה ,.י .נ ,"רעט

 ,1950 .צעד 22 ,י .ג ,"ש"אפ,,"דלַאװנרעפ ןיא הנותח יד;

 ,*עקירעמַא ןופ טַאררעכיב רעשידיי---ךוברָאיק ,עמַארד עשידיי יד

 ,10'ב ,בייישת ,.י .נ

 פו 2!גצ5 ,ן"ןטפירש עשיטַאמַארד;, סנירבָאק רעביא עיזנעצער)

 ,1952 ,טרָאד ,סצ 1400118

 ,1953 יַאמ 8 ,,י .נ ,"ש"אפ , ,ןידרָאג בקעי

 ,1954 ,.י .נ ,"רעטעלב'ָאוװייא ,ןידרָאג בקעי ןופ ןוא וצ ווירב

 ,2 'ב

 ,ןךוב סרמרמ ןמלק רעביא עיזנעצער} ןידרָאג בקעי ןגעוו ךוב ַא

 .טרָאד

 סלטסעמ בקעי רעביא עיזנעצער} עקירעמַא ןיא רעטַאעט שידיי

 ,טרָאד ,ן"רַאוטרעּפער-רעטַאעט רָאי 702 ךוב

 : סעבַאגסיױא:-רעטַאעט עקידנגלָאפ טריטקַאדער .ש טָאה םעדרעסיוא

 -וינ ,ייזומ רעטַאעט םעד ןופ ןבעגעגסױרַא ,"ךוב-ןעדַאפדלָאג;,

 .זז 104 ,1926 רַאונַאי ,קרָאי

 לַאנרושז רעטרירטסוליא רעכילרעי-בלַאה ,"?טסנוק ןוא רעטַאעט,

 ,טסנוק ןופ ןגייווצ ערעדנַא עלַא ןוא קיזומ ,רעטַאעט וצ טעמדיוועג

 -גנע ןיא .,זז 9 + 49 ,1926 לירּפַא ,קרָאי-וינ ,1 'נ ,גנַאגרָאי רעט}

 ,ןםינָאנַא} ,שיל

 -וינ *רעטַאעט טסנוק ןעשידיא ןופ תיבה תכונח םוצ ךובלמַאז;

 .ןםינָאנַא| ,שילגנע ןיא .זז 5 + 43 ,1926 ,קרָאי

 טסנוק ןשידיא ןופ םייה רעינ רעד דובכל *ךוב-רעטַאעט,

 ,ןםינָאנַאו ,שילגנע ןיא .זז 6 + 45 ,1928 ,רעטַאעט

 ,"ףמַארד ןוא רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד רַאפ וװיכרַא,

 -וינ-ענליוו ,טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיװ רעשידיי ,דנַאב רעטשרע

 .וז 531 ,1930 קרָאי

 -טפַאשנסיװ ןשידיי ןופ ןבעגעגסיױרַא ,"ןדַאפדלָאג רָאי טרעדנוה;

 ןיא טקורדעגרעביא|} .זז 188 + 4 ,1940 ,קרָאי-וינ ,טוטיטסניא ןכעל

 30 ןוא המדקה ַא ןבעגעגוצ ,*רעטעלב-דָאוװיי; ןופ רעמונדןדַאפדלָאג
 | .ןןדַאפדלָאג םהרבא ןופ ווירב

 יז זַא ןעגנורעניארעד עריא ןיא טלייצרעד ,ַאדיא ,יורפ ס'.ש

 ,"טילַאעט; םייב ָאידוטס-רעטַאעט רעד ןיא ןירעליש ַא ןרָאװעג זיא

 :רערעל יד ןופ רענייא ןעוועג זיא .ש ואוו

 עקיטנַא יד טימ עטכישענ-רעטַאעט ןביוהעגנָא טָאה יקצַאש .רד,

 ,רעטַאעט ןשיכירגנ-טלַא ןיא טריפענקעווא זדנוא טָאה רע ,.רעקלעפ

 ןבָאה ןטנעדוטס יד ... .עינרוטַאמַארד רעשיכירג-טלַא רעד ןיא

 ןופ ןטנעמָאמ עשיטאמארד עכייר יד ןגעוו ןטקַאפ יד ןעגנולשעג

 זדנוא טָאה עמַארד יד ,רעטַאעט סָאד . .. ,רעטַאעט ןשיכירנ םעד

 -ניא ,ןבעל רעזדנוא ןעוועג זיא שיטַאמַארד ןוא ,טריפעננעמאזוצ

 ."רָאג זיב טנַאסערעט

 :ןטעברַא-רעטַאעט ס'יש ןגעוו טביירש םיובנענעט ףסוי .רד

 טָאה רע .רעטאעט םנופ רענעק רעטונג ַא ןעוועג זיא יקצַאש

 -רעטַאעט ךיוא .ןטעברַא עקיטכיוו ןבירשעג טיבעג םעד ףיֹוא

 טָאה יקצַאש זא ,טלייצרעד ןעמ .רענַאשז ןייז ןעוועג זיא קיטירק

 יד ןיא רעטַאעט טליּפשענ ןיילַא ןוא ךעלטערב יד טָאהענ ביל

 ןוא .ןבילבעג םיא ייב זיא רעטַאעט םוצ עביל יד .ןרָאי עשלגניי
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 רעטַאעט ןשידיי

 ףיוא דַארעקסַאמ-רעטַאעט יד ןטיבענסיוא טָאה יקצַאש ביוא

 -עג סָאװ םעד בילוצ ןעוועג סָאד זיא ,עטכישעג עשיטעטסעיַאמ

 -לעפ ןענייז רעליּפש יד ןוא עטייווןטלעוו ַא זיא עניב עכעלטכיש

 -ַאמַארד רעד ןבילבענ זיא יקצאש יוװ טָא -- ןטנעניטנַאק ןוא רעק

 ַא יו ןוא .עטכישענ ךיז טפור סָאוװ ,עניב-טלעוו רעד ףיוא גרוט

 עכעלרעדנואוו יד ןבירשַאב ןוא טבעלַאב רע טָאה גרוטַאמַארד
 רעטרינילּפיצסיד וצ ?סיב ַא טימ רשפא ,רערעכיז ַא טימ עמַארָאנַאּפ

 ."טנאה

 :ןַאמקרַאטש השמ טביירש ,סעיזנעצער ענייז ןגעוו קידנדייר ןוא

 ייז ןוא ,ןעגנולדנַאהּפָא עכלעזַא ייווצ ןענַָאמרעד זיולב לע ךיא,

 ןעניז ןיא ָאד בָאה ךיא .,רעטַאעט ןשידיי ןטימ ןָאט וצ עֶלַא ןבָאה

 ןגעוו ןוא עטכישעג-רעטַאעט סנירָאנ .ב ןנעוו סעיזנעצער סיקצַאש

 ןוא טסנוק-רעטַאעט רעשידיי ןופ עטכישעג סרעּפיש קחצי .,רֹד

 יד ןיא סעיזנעצער ייווצ יד ןופ רעטסומ רעטסנעש רעד .עמַארד

 ןופ ןדנַאר יד ףיוא .קרעוו סרעּפיש ןגנעוו גנולדנַאהּפָא עקיטייזליפ

 עיינ ַא ,ענעגייא ןַא ןבירשעגנָא יקצַאש טָאה עטכישעג סרעּפיש

 -עג ,טסנוק-רעטַאעט רעשידיי ןֹופ גנולקיוװטנַא רעד ןופ עטכישעג

 : ."םירוקמ עטצונענ-טשינ רעירפ ףיוא טיוב

 -ניא ס'ש ןגעוו סיוא ױזַא ךיז טקירד ,ץישפיל .י ,דימלת סייש

 : רעטַאעט ןשידיי םוצ סערעט

 ןדנוברַאפ גנע םיא ייב ןעוועג זיא קיזומ ןיא סערעטניא ןייז ,

 ןיא טָאה יקצַאש .רעטַאעט ןשידיי ןיא סערעטניא ןפיט ןייז טימ

 ימ ןוא טייצ ךס ַא ןבעגענּפָא ןבעל ןייז ןופ רָאי קיצרעפ עטצעל יד

 -וצ ךָאנ ףרַאד ןעמ ... .רעטַאעט ןשידיי ןופ ננושרָאפ רעד וצ

 -רעטַאעט ןלופטרעוו ךס ַא טעװעטַארענּפָא טָאה רע זַא ,ןבעג

 ןיא יקצַאש יוװ ךיילג .עטכישעג רעשידיי רעד רַאפ לַאירעטַאמ

 ןרָאיטקַא ערעטלע זַא ,ןענופעגסיוא רע טָאה ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ,ןציטָאנ ,רעדליב ,ןסעיּפ ,ווירב-ןידרָאנ ןוא -ןעדַאפדלָאג ןבָאה

 טעוװ סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע .,ןעמַארנָארּפ ןוא ןטַאקַאלּפ

 טייצ רעד טימ ידכ ןעלמַאז ןביוהעגנָא סָאד ךיילג ןוא ןדניוװשרַאפ

 רעטעּפש טָאה רע .,וויכרַא-רעטַאעט ַא ןפַאש וצ עקירעמַא ןיא ָאד

 רעדניק יד ייב לַאירעטַאמ ןטנַאסערעטניא ךס ַא ןגָארקעג ךיוא

 ןופ לייט רעקיטכיוו ַא זיא ?לַאירעטַאמ רעד .ןענידרָאנ בקעי ןופ

 סיקצַאש ןייטשרַאפ וצ .ָאוויי םייב ויכרַא-רעטַאעט ןסיורג םעד

 ,טרפב רעטַאעט ןשידיי ןיא ןוא ?לכ2ב2 רעטַאעט ןיא סערעטניא

 קעטָאילביב-רעטַאעט ןייז טימ טנַאקַאב ןייז טפרַאדעג ןעמ טָאה

 יד ןגעוו ןכַארּפש ןעצ ךרע ןַא ףיוא רעכיב טרעדנוה עכעלטע ןופ

 ןבָאה ןטרָאד .טלעוו רעד רעביא רעטַאעט ןופ ןזַאפ עטסנדישרַאפ

 ןשידניא ןוא ןשיזענַאּפַאי ,ןשיזעניכ ןנעוו קרעוו ןייק טלעפעג טינ

 יד ייב טסנוק-רעטַאעט ןוא ץנַאט ,קימימ ןגעוװ ךיוא יוז ,רעטַאעט

 טָאה רעטַאעט ןשידיי ןנעוו ,םיטנש עוויטימירּפ ענעפורעג ױזַא

 ."ץלַא טנָאמרַאפ ,ךיז טכַאד ,רע
 ןוא ,טנוזעג ןטסעב םייב טינ ןעוועג .ש זיא ןרָאי עטצעל יד ןיא

 .קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג 1956 ינוי 12 םעד זיא

 ןוא ןבעל ןייז תעב .ש ןגעוו ןעלקיטרַא רעקילדנעצ יד רעסיוא

 רעכיב עלעיצעּפס יירד ןענישרעד ןענייז ,טיוט ןייז ךָאנ רעמ ךָאנ

 : םיא ןגעוו

 יכדרמ ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ ,?עיפַארגָאילביב ,יקצַאש בקעי,

 ןופ *ךוברָאיא ןופ קורדּפָא-טַארַאּפעס ,רעגנוא השנמ ןוא רעוװָאסָאק

 טנכייצרַאפ סָאװ ,16' .זז 841 ,1929 קרָאי-וינ ,וװ ליײטּפָאמַא-ָאוויי

 טימ ,תופסוה יד ןיא ןרעמונ 46 סולּפ ןרעמונ עשיפַארגָאילביב 0

 טנָאמרעד ןרעוו סָאװ ,םינינע ןוא ןעמענ-ןענָאזרעּפ ןופ סקעדניא ןַא

 |.עיפַארגָאילביב רעד ןיא
 -דירפ ּפיליפ : עיגעלָאק-עיצקַאדער ,"קנעדנָא םוצ יקצַאש בקעי,
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 בולק ןןופ ןבעגעגסױרַא| ,ןעטכיל .ל ףסוי ,ץרעה רעדנַאסקעלַא ,ןַאמ

 ןיא ןעלקיטרַא טימ ,16' .זז 128 ,1957 ,קרָאי-וינ ןדיי עשיליוּפ ןופ

 ןיא ןעגנוצעזרעביא עזייוולייט רעדָא עצנַאג ןוא ,שיליוּפ ןוא שידיי

 ן,שיליוּפ ןוא שילגנע

 .רד ןוא יקצַאש בקעי .רד ןגעוו ןעגנוצַאשּפָא ,*ךוב-יקצַאש;

 ןופ טריטקַאדער .,ןעייסע ןוא ןטַארעּפער ,ווירב ,תונורכז סיקצַאש

 -וינ ,ָאוויי--טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיו רעשידיי .ץישפיל ,י

 | ,ן16' .זז 3841 1958 ,סערייא סָאנעוב---קרָאי

 שובייל סיוא ךיז טקירד ,עטכישעג עשידיי ןביירש ןייז ןגעוו

 יי : רערהעל

 ןָאטעגניירַא ךעלנעזרעּפ ןעוועג טשינ זיא רע סָאוו סָאד .. .,

 טָאה ןבעל ןקיטסייג ןוא ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןופ ךָאק םניא

 -עהעג טימ ןָאק רע זַא ,יורטוצ םעד םיא ייב ןפורסיורַא טנַאקעג

 -עטכישעג רעשידיי וצ גנַאנוצ םעד ןריזיוויטקעיבָא ןדָאטעמ עקיר

 טעטיוויטקעיבָא עטולָאסבַא יד טָא זַא ,ןביולג ןייז . ., .גנוביירש

 לַאעדיא ןקיזָאד םעד ןריזילַאער וצ רעקירָאטסיה רַאפ ךעלגעמ זיא

 ַא טימ טְליִפעגנֶא םיא טָאה סָאד ,עיפַארגָאירָאטסיה רעשידיי ןיא

 . רענעמונעגכרוד-שינָאלָאעדיא רעזדנוא ןיא טייקדמערפ רעסיוועג

 ."טלעוו

 :םעד ןגעוו טביירש ןַאמקרַאטש השמ

 רעדעי זַא ,טקיטעטשַאב קרעוו ענייז טימ טָאה יקצַאש ...,

 סָאװ ,גרוטַאמַארד ןוא טסירטעלעב ַא זיא רעקירָאטסיה רעטבַאנַאב

 ןַא ןעיוב וצ ?גיצ ענייז ןענייז טייהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ ןתמא יד

 .,זָאוטריוװ רעקירָאטסיה רעד ,יקצַאש .ןינב ןשירעלטסניק םענעגייא

 םוצ ןעמוקעג ךיוא זיא ,עיציאוטניא ןוא עיצידורע רעסיורנ טימ

 יד :ןטיבעג ענעדישרַאפ ףיוא טפַאשרעטסיימ ןייז ןיא קורדסיוא

 טשינ טעטילַאיצעּפס ןייז ןעוועג זיא רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג

 ןעמ .עטיל ןוא ןליוּפ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג יד יוװ רעקיצניוװ

 ךיוא זיא רעקירָאטסיה רעד יקצַאש סָאװ ןרעדנואוו טשינ ךיז ףרַאד

 שזדרָאשזד טנַאמרעד טּפָא טָאה יקצַאש ,לַארטַאעט ַא ןעוועג

 -עג ןיא סרעקירָאטסיה עתמא יד רַאפ זַא ,גנוניימ סאנאנאיטנאס

 -עטכישעג לייוו --- טסנוק רעשיטַאמַארד ןיא עידוטש ַא ךיוא עטכיש

 ןוא ןליפעג ,ןעעדיא יד שיטַאמַארד ןליּפשפיוא טניימ גנוביירש

 ."רעמ ָאטשינ ןענייז עכלעוו ,ןשטנעמ ןופ ןעגנולדנַאה

 :סרעדנַא ןשיווצ טביירש ,ןַאמדירפ ּפיליפ .רד רעקירָאטסיה רעד

 רוד םעיינ םענופ רעקירָאטסיה עקידנריפ יד ןופ רענייא . . ,

 עשירעשרָאפ ןוא עשירָאטסיה סיקצַאש .יקצַאש בקעי ןעוועג זיא

 רעד ןשיווצ קירב יד ןדליב וצ ןנָארטענייב ?יפ רעייז טָאה טעברַא

 -נעצ םעיינ םעד ןֹוא עּפָארייא-חרזמ ןיא עיפַאדנַאירָאטסיה רעשידיי

 ןייק ןעמוקענ זיא רע ןעוו ... ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד ןיא רעט

 רעשידיי רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג ןיוש רע זיא ,1922 ףוס ,עקירעמַא

 ןוא עכעלטע ענייז ןופ ךשמב רעבָא ,רעקיטירק ןוא רעקירָאטפיה

 -סיורַא ךיז רע טָאה עקירעמַא ןיא ןפַאש ןוא ןבעל רָאי קיסיירד

 "ודיי רעד ןופ רעטערטרַאפ עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא יו טקורעג

 ןסיורג ַא ראג ןופ רעביירש ןוא רעשרָאפ ַא ,טפַאשנסיוו רעש

 ."ןעמָאנ-טלעוװ ַא טימ ןוא םענרַאפ

 ,קרעװ-לַאטנעמונָאמ ןייז ףיוא סרעדנוזַאב ךיז קידנלעטשּפָא ןוא

 טקרעמַאב ,*עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג; רעדנעב יירד יד

 זַא ,ןַאמדירפ .רד

 טיבעג םעד וצ זיולב טקנערשַאב טינ לָאמנייק ךיז טָאה יקצַאש

 א ןעוועג ןיא רע  .עיפַארנָאירָאטכיה רעשיאעּפָארייא-חרזמ ןופ

 -ַאבמוא ןַא טימ ,ןעגנוריסערעטניארַאפ עקיטייזליפ טימ שטנעמ

 ןופ טפַאשנדייל רעשימַאניד ַא טימ ןוא ןסיוו ךָאנ טשרָאד ןטקנערש

 ,ןטלַאהניא עיינ ךָאנ רדסכ ךיז טגָאי סָאװ ,רעלמאז ןוא רעשרָאפ ַא

2400 



 -רַאפ טגעלפ רע .,ןלַאירעטַאמ ןוא ןטקַאפ עיינ ,ןעגנוקעדטנַא עיינ

 טריטאנרַאפ טָאה ןורכז רעלַאנעמַאנעפ ןייז ןוא רעכיב ןעגנילש

 .ןטיבעג עטסנדישרַאפ יד ףיוא ןסיוו ןופ עפש עכעלביולנמוא ןַא

 -ַאעט ןשידיי ןנעוו סעידוטש לָאצ עסיורג ַא טכעלטנפערַאפ טָאה רע

 -ירק-רוטַארעטיל ןוא עטכישעג-רוטארעטיל ,עסערּפ רעשידיי ,רעט

 קיזומ רעד ןיא ןדיי ,ןזעוקעטָאילביב ןוא עיפַארנַאילביב ,קיט

 -ידיי ,רָאלקלָאפ ןופ טיבענ ןפיוא ןטעברַא ,ןיצידעמ רעד ןיא ןוא

 עיפָאסָאליפ ןוא עירטַאיכיסּפ ,עיגָאלָאכיסּפ ,גנושרָאפ-ךַארּפש רעש

 עטקורדענ ענייז עלַא ןופ עמוס עניימענלַא יד ןענכער ןָאק ןעמ , ,;

 ."רעמ ךָאנ רשפא רעדָא 1000 סנטסקינייוו ףיוא ןטעברַא

 .ןיקלפ לדנעמ ןופ ,ע .מ
 ,489-494 .וז ,1929 ,ענליװ ,"רוטַארעטיל עשידיי ןָאקיסקעל, -- ןעזייר ןמלז
 ,קרָאיוינ ,*עיפַארגָאילביב יקצַאש בקעי, -- רעגנוא השנמ ,רעװָאסָאק יכדרמ

9, 
 ,1941 ,קרָאי-ינ ,"קיאַאזָאמ רעטַאעט, -- גייווצרעבליז ןמלז
 םוצ יקצאש בקעיג -- ןעטכיל ,ל ףסוי ,ץרעה רעדנאסקעלא ,ןַאמדירפ ּפיליפ

 ,1957 ,קרָאי-וינ ,"קנעדנַא
 ,1958 ,סערייא סָאנעוב ,"ךוב"יקצַאש , --- ץישפיל .י

 ינעפ ,טרַאהניײר

 {ןוָארב עגייפ-עטַאלזו

 ן1952 רַאונַאי 22 ,טשעג -- 1874 .בענו

 -ױּפ ,קסווָאטיל-טסערב ןיא 1874 ןריובעג
 -ָאפ ,עילימַאפ רעשינבר ַא ןיא ,דנַאלסורישיל

 זיא יז ןעוו ּפָא טברַאטש ,בר ַא ,ןרהא 'ר ,רעט

 הנותזז רעדיוו טָאה רעטומ ריא .דניק ַא ךָאנ

 יד ןוא ,ץיװָאניבַאר עשוהי 'ר ,בר ַא טימ

 רעקסנימ ,שיווסענ ןיא ךיז טצעזַאב עילימַאפ

 ןוא ןעגניז ,ר טגעלפ דניק סלַא .עינרעבוג

 ןעמיטשנייא קידנענָאק טינ .םינזח ןריּפָאק

 רעטסעירפ רעד ןיא יז זיא ,רעטומ ריא טימ

 טָאה יז ואוו ,קסירב ןייק קירוצ קעװַא טנגוי

 ןביירש ןוא ןענעיײל ענעסקַאװרעד ןענרעל ןופ טבעלעג

 טריבורּפ יז ואוו ,עקירעמַא ןייק סיוא יז טרעדנַאו 1888 ןיא

 ,יירעדניבכוב ,יירעדיינש-רענעמ ןוא -ןעיורפ : תוכאלמ ךס ַא סיוא

 וצ טינ רעבָא ךיז ןבעלק טנעה עריא .ירעקעב ַא ןיא ןוא ,ןטיה

 : ױזַא יז טלייצרעד ,רעטַאעט םוצ ןעמוקוצ ריא ןגעוו ןוא ,הכאלמ ןייק

 ןוא רעלעק ןיא סעטַאמש עּפוק ַא ףיוא ןגעלעג ױזַא ןיב ךיא,

 זַא ,ןךימ} רימ ןטעבענ ןוא ןעמוקענניירַא ןַאמ ַא זיא ,ןעננוזעג

 בָאה ךיא .המותי רעד ןנעוו דיל סָאד םיא רַאפ ןענניז לָאז ךיא

 עבָארּפ ַא וצ ןעמוק ןטעבעג |ךימ)| רימ רע טָאה ןַאד ,ןעגנוזעג

 ןטימ עסעיּפ ַא טרידוטשעג ןבָאה עכלעוו ,ןטנַאטעליד עּפורג ַא ןופ

 טינ רעטַאעט ןייק ךיא בָאה ןַאד זיב .,"רעדנַאסקעלַא , ןעמָאנ

 זַא ,עבָארּפ רעטשרע רעד ךָאנ ןענַאטשראפ בָאה'כ רעבָא ,ןעזעג

 -ענ ןוא טליּפשענ בָאה ךיא .רעליּפש-םירוּפ ןעוועג ןענייז סָאד

 זיא ,ןטנַאטעליד יד טימ ןעוועגנ ןיב ךיא רעטייוו סָאוו . .. ,ןעגנוז

 םעד ןליּפש ףרַאד ןעמ זַא ,קנַאדענ רעד ןרָאװעג רערָאלק ץלַא רימ

 ןיא ןבעלנייא ךיז זומ ןעמ רָאנ ,רעליּפש-םירוּפ יו טינ רעטקַארַאכ

 ."רָאפ טלעטש ןעמ סָאו רעטקַארַאכ םעד

 ריא ןיא רעביא טיג ,טרַאהנייר סירָאמ .רד ,ןַאמ ריא יו

 ןוא .ּפ בקעי טימ ןרָאפעגמורַא ךָאנרעד דלַאב יז זיא ,עיפַארגָאיב

 טליּפשעג ןוא ,ןוַארב ינעפ נ"א ,ץניװָארּפ רעד רעביא רעלדַא ַארעס
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 ןופ ןָאטיסטעל

 טימ ףסוי, ןיִא "הכילז, ןוא *ַאטסָאקַא לאירוא, ןיא *רעטומ; יד

 ,ןָאטסָאב ןיא קנערפ ןַאטיינ וצ רעבירַא יז זיא ךָאנרעד ,"רעדירב יד

 ןאמייס .סרמ ןוא .רמ ,קינטימ סיאול טימ טליּפשעג טָאה יז ואוו

 ייב ןירעליּפשיוש עטשרע יז טרעוװ רעטעּפש ,ןַאמרעבליז קייא ןוא

 יד טימ הנח), ןיא ןלָאר-טּפיױה יד טליּפש יז ואוו ,ןַאמרעבליז השמ

 "לייחה רובג, ,"ןָאיציזיװקניא עשינַאּפש, ,"ישי ןב דוד; ,"ןיז 7

 טרישזַאגנַא ןאמנייפ ךרוד יז טרעוו ָאד .סעטערעּפָא ערעדנַא ןוא

 ןיא ר"מש ןופ ר"א רעטַאעט-ייטרעביל, ןיא 1896 ןיא ןליּפש וצ

 ןָא טביירש רבחמ רעד ואוו ,"וחירי ןופ םולב יד ,הנשוש, עסעיּפ ןייז

 טרעוװ יז ןכלעוו טימ דיל-ףָאלש ַא ,"ןיפַאלקש ַא? לָאר ריא רַאפ

 טָאה, -- טלייצרעד יז יו -- רעבָא ,עניב רעד ףיוא ןפָאלשעגנייא

 רעדיו טזומעג בָאה ךיא ןוא ןפָאלש טזָאלעג טינ |ןךימ} רימ ןעמ

 ָאד ןופ ."דיל סָאד לָאמ 6-7 ַא שטָאכ ןעגניזרעביא ןוא ןרעוו ךַאוװ

 יז ואוו ,רעטַאעט-"רָאזדניוװ ,, ןיא רעלדַא .ּפ בקעי וצ רעביא יז טייג

 רעטַאעט-יַאילַאט, ןיא יז טליּפש רעטעּפש .,ןלָאר עקיטכיוו טליּפש

 עקינייא ,קעמַארש ןוא רעגַארּפ ,לעקניפ ,ּפרַאק .סרמ ןוא .רמ טימ

 טרָאד ןופ ןוא עיפלעדַאליפ ןיא סעּפורט סלעקניפ טימ ןענָאזעס

 עכעלגנַאזעג טליּפש יז ואוו ,ןַאמקילג סַאילע וצ ָאגַאקיש ןייק יז טרָאפ

 יו ,ןוא ,"רוחב-הבישי, ןוא "רודגיבַא , ייז ןשיוװצ) ןלָאר-רענעמ

 טּפיוה ןוא ("ריל גינעק רעשידייא ןיא "*סעלהשמ דוד , ךיוא טגָאז'מ

 רעשזדענעמ ןײלַא יז טרעוו רעטעּפש ,ןלָאר-ןעיורפ עשיטַאמַארד

 סלַא ןיקלער ןיוודע טימ ןעמַאזוצ ןוא ,עּפורט ַא ןופ רעסישזער ןוא

 -עמַא רעד רעביא סעירָאטירעט עיינ יז טנפע ,רָאטַאזינַאגרָא ריא

 ,רעטַאעט שידיי רַאפ ןצניוװָארּפ רעדַאנַאק ןוא רענַאקיר

 עלערימ, סנידרָאג טּפָא ךיוא טרירוגיפ רַאוטרעּפער ריא ןיא

 טביירש ,רעוונעד ןיא לָאר עקיזָאד יד ןליּפש ריא ןגעוו ןוא ,?תרפא

 : קַאוויּפס םייח .רד ריא וצ ווירב ַא ןיא

 בקעי טניז ,טייצ עטצעל יד טקנעדענ ךייא ןופ ?יפ בָאה ךיא,

 "תרפא עלערימ , ןעזעג בָאה ךיא זַא ,טסייוו ריא ,טיוט םנידרָאנ

 ןעוו ןוא ,רעוונעד ןיא טליּפשעג טָאה ריא ןעוו לָאמ עטשרע סָאד

 ןעקנַאדעג עניימ ןיא רימ ךיז טרעטנָאלּפ ,ןענידרָאנ ןֹופ קנעד ךיא

 ."טרעּפרעקרַאפ טָאה טרַאהנייר עכלעוו "תרפא עלערימ , יד

 ,טרַאהנייר סירָאמ .רד טימ הנותח 1889 ןיא .ר טָאה ָאגַאקיש ןיא

 טפרַאװ רעכלעוו ,"רעירוק רעשידיא, ןופ רָאטקַאדער טלָאמַאד

 טריציטקַארּפ ןוא ערעירַאק עשיטסילַאנרושז ןייז קעװַא רעטעּפש

 .רעקידעמ סלַא

 : רעצלעמ רעזייל טביירש ,טייצ רענעי ןיא גלָאפרעד ריא ןגעוו

 עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ ענייא ןַאד ןעוועג זיא טרַאהנייר םַאדַאמ ,

 ,ךיירגלָאפרעד זיא ןעמ ןעוו ןוא ,סנירעגניז ןוא סנירעליּפשיוש
 טָאה סע ,ןנעלָאק ןופ סענירטניא ןוא טכוזרעפייא ןייק טינ טלעפ

 קנַארק ןינעפ ןבָאה סָאוו ,סעגירטניא הרדס ַא ןעגנַאפעגנָא ךיז

 ןוא עניב עלענער יד ןזָאלרַאפ וצ ןסָאלשַאב טָאה יז .טכַאמעג

 עטסרעלוּפָאּפ יד ןרָאװעג זיא יז .ןירעליּפשיוש-ײטעיײרַאװ ַא ןרעוו

 טָאה טנַאלַאט ריא .סלָאה-קיזומ עטיירּפשרַאפ רעייז יד ןיא רַאטס

 -ענ תוחוכ עלַא טימ טָאה יז .קרָאי-ינ ןיא רָאנ טינ טמשענ

 -נַאטס ןרעכעה ַא ףיוא לָאה-קיזומ םעד ןביוהרעד ןַאד טריבורּפ

 -רָאפ , ןיא ןַאהַאק .בא ריא ןנעוװו טביירש סע סָאוװ טָא .טרַאד

 -קיזומ ןיא טגניז טרַאהנייר ינעפ , :טייצ רענעי ןיא ,"סטרעוו

 ךס ַא זַא ,טייקטריניפַאר ןוא טייקנייפ ַאזַא טימ סעשינזח סלָאה

 קיצרַאה ױזַא טרעוו יז סָאװ סָאד .ןענרעל ריא ייב ךיז ןנעמ רענעמ

 ,טעטּפױהַאב ןעמ סָאו תמא טינ זיא סע זא ,טזייווַאב ,טרידָאלּפַא

 ןעמ ןעוו .ןטעלּפוק ןוא ךעלדיל עקיצומש ביל טָאה םלוע רעד זַא

 ענייפ ,ןעגנַאזעג עשינזח ענייפ ,רעדיל ענייפ ,עטונ םלוע םעד טיג

 ַא טמוק סע .ּפֶָא סָאד רע טצַאש ,רעדיל-סקלָאפ ןוא -רעטעברַא
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 רעטַאעט ןשידיי

 ,טייצ רענעי ןיא ."גנַאּפנָא םעד ןכַאמ רַאפ טרַאהנייר ינעפ קנַאד
 טכַארבעגניירַא טָאה טרַאהנייר ינעפ סָאװ ,ןעגנַאזעג עיינ יד קנַאד ַא
 .רד ןופ טפַאשרעריפ רעד רעטנוא ךיז טָאה ,סלָאה-קיזומ יד ןיא
 ןופ סלָאה-קיזומ יד ןקינייר וצ ףמַאק ַא ןעגנַאפעגנָא ןיקסעּפ ,ש

 טָאה ינעפ .רעדיל ןוא ןציוו עקיצומש ,רייר עבָארנ ןופ ,הּפ-לובינ

 רעד יו ןוא ,ףמַאק םעד טציטשרעטנוא טייהנגעלעג רעדעי ייב

 ןופ טעקנַאב ַא ייב ינעפ טָאה ,טביירש טייצ רענעי ןופ "סטרעוורָאפ ,

 ,ןרָאיטקַא עלַא ייב העובש ַא ןעמונעג סלָאה-קיזומ ןופ רעליּפשיוש

 ."ןכַאז ענייש ,ענייר רָאנ ןעגניז ןלעוו ייז זַא
 טפָא ריא טימ טָאה רעכלעוו ,יקצילּפעט לדנעמ רעליּפשיוש רעד

 : טביירש ,טליּפשעג

 עניימ רַאפ יז ךיא עז ,ןינעפ ןנעוו ךיז טכַארטרַאפ ךיא ןעוו ,

 -רענעמ ןיא ךיוא יװ ,ןלָאר-ןעיורפ ןיא ןירעלטסניק סּלַא ןגיוא

 סלַא ךיוא ןוא ,תרפא עלערימ עצלָאטש יד סלַא יז עז ךיא .,ןלָאר

 עמיטש עסיז ריא רעה ךיא ."רוחב הבישי , ןופ |רודניבא} רעדניוו

 רעד ןיא ינתבזע המל ילא ילא םעד ךיוא ןוא ,שידק םעד ןענניז

 -נייר יד טרעהעג לָאמַא טָאה רעצעמע ביוא ןוא .לאירבנ עסעיּפ

 ךתנעשמו ךטבש ,ער אריא אל תומלצ אינב ךלא יכ םנ ןעגניז טרַאה

 סנידרָאג בקעי ביוא ןנָאז טנַאקעג טינ טָאה רעד ,ינמחני המה

 ןופ טליּפשעג טרעוו "ל?ווייט ןוא שטנעמ ,טָאג , סרעוורעטסיימ

 ."טראהנייר ינעפ ןופ רעדָא רעלפעק דיווייד

 -ביילג טזייוו ןוא ,רעטַאעט ןעמיטיגעל ןיא ןיירַא קירוצ טערט .ר

 רַאפ ןרילעּפַא ןוא ןטערטוצפיוא ליפעג רעדנוזַאב ַא סױרַא קיטייצ

 ךרוד טריפ ןוא עקנַארק ןוא עזָאלספליה רַאפ ,סעיצוטיטסניא-הקדצ

 .ר ךיז ןצעזַאב 1912 ןיא .,עירָאטַאנַאס רעוונעד .ןרָאפ ןעגנולמַאז

 שידיי ַא טימ ןָא טריפ יז ואוו ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןַאמ ריא ןוא

 -ספליה ריא טימ ןָא רעטייוו טייג יז ןכלעוו ףיוא םַארגָארּפ-ָאידַאר

 .סעיצוטיטסניא-הקדצ עלַאקָאל יד רַאפ סרעדנוזַאב ,עיצקַא

 ןרָאװעג טרעייפעג סעלעשזדנַא סָאל ןיא זיא 1941 יַאמ 18 םעד

 ייב ןוא ,םַארגָארּפ ָאידַאר שידיי ריא ןופ ייליבוי רעקירָאי-10 רעד

 ךוב ַא ןרָאװעג ןבעגעגסיױרַא עטימָאק ַא ךרוד זיא טייהנגעלעג רעד

 -- ןירעלטסניק סלַא טרַאניײר ינעפ םַאדַאמ; שילגנע ןוא שידיי ןיא

 טימ ,ןשילגנע ןיא ןטייז 21 ןוא שידיי ןיא ןטייז 451 *שטנעמ סלַא

 -רעווליס סיאול) טעטימָאק-ייליבוי ןופ ןעלקיטרַא ןוא ןעגנוסירגַאב

 (רעטכיל סקַאמ ןוא ןָאזנַאטַאנ סוילושזד ,טיוועל סוילושזד ,גרעב

 ,ח ,קנַאלב .ל ,ווָאמואַאנ .ש .י ,שטיוועלומש המלש ,רעצלעמ רעזייל

 ,יקצילּפעט לדנעמ ,ַאקסװָאדַאװענ עזָאר ,דמַאז .ש ,יקסווָאדלָאג

 ײבַאר ,בעָאל ,ט .י ײבַאר ,סוקרַאמ ןימינב ברה ,ןָאזנַאטַאנ סוילושזד

 ריא טימ .ר ןופ דליב ַא ךיוא יװ ,.ַא .א ,גרעבנירג קעשזד ,סעכענ

 "טַאדלָאס עלהשמ/, ,"רוחב הבישי, ןופ ןלָאר יד ןיא .ר ןוא ,ןַאמ

 ."תרפא עלערימ, ןוא

 -לבוי םעד ןיא טָאה שטיוועלומש המלש רעטכיד-סקלָאפ רעד

 .ישאר יד טימ ןָא ךיז טבייה סָאװ ,דיל ַא טעמדיוועג ריא ,ךוב

 :ןעמָאנ ריא ןופ תובת

 ,גניז ,זדנוא גניז ,ןירעגניז ענייפ

 ;ןעגנילק עמיטש ןייד גנַאל לָאז סע

 ,גנירג ןדייל יד קעװַא טסמענ
 ןעגניז ןייד טלייהרַאפ ץרעמש סנדעי

 -- סיורג ןוא טנַאלַאט ןייד זיא ךייר

 ,ןענייוו ןעמ זומ ,וטסגניז שידיי

 סיוא ןעמ טייג ,וטסגניז שידיי

 ףןענח טנזױט סע טָאה ןַאד רָאנ

 ,ליפעג םענעריובעג טסָאה
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 ,רעייפ ךעלטעג ַא ץרַאה ןייד ןיא

 -- ליּפש ןוא גניז ,זדנוא גניז ,טרַאהנייר

 .רעייט רעייז ,סע זיא רעייט

 ןיא ןוא ,רעדיל עריא ןופ עכעלטע טרידרָאקער ךיוא טָאה .ר

 "ןשטנעב טכילא טימ דרָאקער רעד ךיז טניפעג ץיזַאב רעזדנוא
 ."עטתנתוחמ , ןוא

 יקסנישטָאקיט לכימ לאיחי ברה :םינבר ןענייז רעדירב ס'.ר
 ,עקירעמַא ןיא בוָאל ,ט .י ײבַאר ןוא םילשורי ןיא

 ןוא קנַארק רעייז ןעוועג .ר זיא ןבעל ריֹא ןופ ןרָאי עטצעל יד

 -רַאפ טשינ רעבָא ריא טָאה רָאמוה ריא .טעב ריא וצ טדימשעגוצ

 רַאונַאי 22 םעד ןברָאטשעג זיא יז .טונימ רעטצעל רעד זיב טזָאל

 ןפיוא ור רעקיביײא ריא ֹוצ ןעמוקעג ןוא סעלעשזדנַא סָאל ןיא 2

 ןעוועג דיּפסמ ריא טָאה יקסװָאקַאר ברה .םלוע-תיב דואווילָאה

 -יטעט רעשיּפָארטנַאליפ ןוא רעכעלטפַאשלעזעג ריא ןגעוו טדערעג

 רעקירָאי-גנַאל ריא ןגעוו טנָאמרעד טינ טרָאװ ןייק רעבָא ,טייק
 ,טייקיטעט-עניב רעכיירנברַאפ

 ,טראהנייר סירָאמ .רד ןאמ ריא ןופ .ע .ש

 ,י .ג ,"סטרעװרַאפ, ,? ןערָאאטקַא עיײנ וצ ןעמ טזָאל -- טרַאהנײר יננעפ
 ,1905 יאמ 2

 א יב רעסַאװעדָאס זָאלג א ןעפיוק ןעמוקעגניירַא זיא יז --- ליסנעּפ דעל
 ,1931 ילוי 10 ,טרָאד ,רהָאי 45 ןהעועג טינ טָאה ןעמעװ ,רעטסעװש

 ,סעלעשזדנַא סָאל ,"שנעמ סלַא -- ןירעלטסניק סלַא טראהנייר ינעפ םאדאמ,
1, 

 ס'טרַאהנײר ינעפ ןיא לײטנָא ןעמענ טסעג טרעדנוה ףניפ רעביא -- ן-+3}
 ,1941 יַאֿמ 28 ,סעלעשזדנַא סָאל ,"סטרעװרַאפ , ,יעליבוי

 {עשיוו ,טילבנרַאק

 ן1929 יִאֹמ 1 .טשעג -- 1872 .טּפעס 28 .בעג}

 -ילָאװ ,ןַאשט ןיא 1872 .טּפעס 28 ןריובעג

 רעסייה ַא ,ללה ,רעטָאפ .עינרעבוג רענ

 -רעל רעסיורג ַא ,דמלמ ַא ,דיסח רעוויקניז

 רעכעלטלעוו רעגולק ַא קיטייצכיילג ,רענ

 ידכ טיילק ַא ןטלַאהעג -- רעטומ .שטנעמ

 .בוטש ןיא הסנרּפ רעד וצ ןפלעהוצטימ

 ןוא ך"נת טנרעלעג .ק טָאה רָאי 15 זיב

 ענעדישרַאפ ייב ןוא רעטָאפ םייב ארמג

 עכעלטע ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא .םידמלמ

 -ַאמָאר ןוא ךעלכיב-הצילמ עטנעיילעגרעביא

 םעדכָאנ רעבָא ,םיריש עקידהצילמ ןביירש ןביוהעגנָא ,שידיי ןיא ןענ

 ךיז ןוא שטייד ןוא שיסור ןענעייל טנרעלעגסיוא ךיז טָאה רע יו

 -קעוַא רע טָאה ,ןכַארּפש עקיזָאד יד ןיא רוטַארעטיל טימ טנעקַאב

 .ןביירש סָאד ןפרָאװעג

 ןיא ןקורדנייא יד ןוא ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא 1892 ןיא

 םוצ גנַארד ַא טקעװרעד רעדיוו םיא ןיא ןבָאה טלעוו רעיינ רעד

 ,"גנוטייצ רעטײברַא; רעד ןיא רעדיל טימ טריטויבעד רע .ןביירש

 ייב סיוא רעייז ןעמענ עכלעוו ,ןעגנולייצרעד עצרוק טימ ךָאנרעד

 עטשרע יד רע טעברַא ,ןבעל ַא ןכַאמ וצ ידכ רעבָא ,ןרָאטקַאדער יד

 -קיטרַא-זייּפש רַאפ טנעגַא סלַא ךָאנרעד ןוא ,ןזיוה-רעדניק ייב טייצ

 ןופ רענייא רע טרעוו ,ךיז טעדנירג *סטרעוורָאפ, רעד ןעוו .ןעל

 ,סעיינ ןבירשעג טרָאד רָאי ךס ַא טָאה ןוא רעטעברַאטימ עטשרע יד

 -וּפָאּפ רעייז םיא ןבָאה סָאװ ,ןעגנולייצרעד ןוא ןעלקיטרַא ךָאנרעד

 ןיא ,ןעגנוטייצ יד ןיא .ק טָאה ןעזייר ןמלז טיול .טכַאמעג רעל

 -סגנוטייצ 20 רעביא טקורדעגּפָא ,טעברַאעגטימ טָאה רע עכלעוו

2414 



 הוה טאוטקפ
= = 

 ןשירַארעטיל ןסיוועג ַא ןבָאה עקינייא רָאנ עכלעוו ןופ ןענַאמָאר

 .טרעוו

 ןטשרע ןייז רע טָאה ,רעטַאעט ןרַאפ ןביירש טלָאװעג ןָא דימת ןופ

 : רעטומלרעּפ םולש טביירש םעד ןגעוו ,1904 ןיא טכַאמעג בורּפ

 ןעוו טייצ רעד ןיא רעטַאעט םוצ ןעמוקעג זיא טילבנרָאק ךיוא,

 -ארד עּפורג א ןופ ןרָאװעג טרילָארטנַאק זיא עניב עשידיי יד

 םעיינ ַא רַאפ ןרעיוט עֶלַא טרַאּפשרַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןגרוטַאמ

 רעד ןיא ןקיטירק יד ךרוד ןרעטעלב רימ ןעוו ,גרוטַאמַארד ןשידיי

 -לַאװנ ַארַאפ סָאװ טשרע רימ ןפיירנַאב ,ןסעיּפ ענייז ןגעוו עסערּפ

 ַארַאפ סָאװ ןוא ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה רע ןטייקירעוװש עקיט

 ,טגיײלענפיורַא םיא ףיוא טָאה רעטַאעט רעשידיי רעד אשמ ערעווש

 רעד וצ געוו א ןגָאלשכרוד ךיז ןעוועג רעווש רעייז טלָאמַאד זיא'ס

 רעבָא ,ןנָאלשענכרוד אי געוו ַאזַא וליפַא ךיז טָאה טילבנרָאק .עניב

 ."קיטייוו-ץרַאה ןוא תונברק ךס ַא טימ

 טיול : תועידי עקידתוריתס ָאד ןענייז עסעיּפ רעטשרע ןייז ןגעוו

 טריפעגפיוא ,"רעטכָאט עשידיי יד; ןעוועג ןייז סע לָאז ןעזייר ןמלז

 ןָאעל טול .לַאפכרוד ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,שילַאק ַאטרעב ןופ

 ןיא זיא סָאװ ,"לאב ןכָאנ; עסעיּפ ַא ןעוועג רָאג סע זיא לָאטשירק

 -*ַאילַאט, ןיא רעלדַא .ּפ בקעי ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא 4

 סע זיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא סנָאנַא ןַא טיול ןוא ,רעטַאעט

 טרעפייז ןופ "רבדמ רעד ןיא ןדיי יד ,רעדָא ,וניבר השמ/, ןעוועג

 טריפעגפיוא ,קַאויּפס ןוא ָאקסעלוגָאמ ןופ קיזומ ,טילבנרָאק ןוא

 עלַא יד .יקסװעשַאמָאט סירָאב ךרוד 1904 רַאונַאי 8 םעד ןרָאװעג

 טקורדעג טינ לָאמנייק ןוא ןרָאװעג טליּפשעג טינ רעמ ןענייז ןסעיּפ

 ןדנוברַאפ םיא טָאה סָאװ ,טויבעד רעתמא ס'יק רעבָא .ןרָאװעג

 רעד ךלמ עיטָאמ, עסעיּפ ןייז ןעוועג זיא ,רעטַאעט ןשידיי ןטימ

 "לילג עתמא סָאד , ןסייהעג בייהנָא ןיא טָאה עכלעוו ,"רַאלָאטס

 .ן"לאב ןכָאנ, עסעיּפ יד סָאד זיא לָאטשירק ןָאעל טיול}

 :רעטומלרעּפ םולש טביירש ,גנוריפפיוא רעד טָא ןגעוו

 ץנאג ַא ףיוא ןענאטשעג טייצ רענעי ןיא זיא עניב עשיריי יד ,

 -ןידרָאגנג רעד ןופ ץנאלנ ןיא ןעװעג ןיא'ס .הנרדמ רעכיוה

 ןופ תיבה:לעב רעד ןעוועג טלָאמַאד זיא ןידרָאג בקעי) "עכָאּפע

 ןפַאשעג ןבָאה ןיביל ןוא ןירבָאק ךיוא ןעוו ("רעטַאעט ַאילַאט,

 ענייז ןבורּפוצסיױא ןסָאלשַאב טָאה טילבנרָאק ןוא ,עניב רעד רַאפ

 ןייז ןָא רע טביירש 1904 ןיא .דלעפ ןשיטַאמַארד ןפיוא תוחוכ

 -ָאטס רעד ךלמ עיטָאמ רעדָא קילנ עתמא סָאד , עסעיּפ {?} עטשרע

 עסעיּפ יד זיא ןענידרָאנ .ןידרָאג בקעי רַאפ יז טנעייל ןוא "רַאיל

 ןרָאװעג טריפענפיוא יז זיא רָאי ןבלעז ןיא ןוא ,ןרָאװעג ןלעפעג

 גילעז ןוא רעלדַא .ּפ בקעי שטָאכ ןוא ,"רעטַאעט ַאילַאט , ןיא

 יז ןיא ,טנכייצעגסיוא רעייז עסעיּפ רעד ןיא ךיז ןבָאה ָאקסעלונַאמ

 טרילבַאטע טָאה יז רעבָא ,ןעוועגנ טשינ נלָאּפרעד רעלעיסנַאניפ ןייק

 ןעוועג זיא טילבנרָאק רָאנ .נרוטַאמַארד ןשידיי ַא יו ןטילבנרָאק

 ענעגייא ענייז ןיא טביולנעג טשינ טָאה רע -- קידתווינע וצ סעּפע

 רע ןיא ,עסעיּפ רעטשרע ןייז ןופ גנוריפפיוא רעד ךָאנ .תוחוכ

 ."רָאי יירד עצנַאנ ףיוא ןרָאװעג ןניװשטנַא

 עיטָאמ , סלַא ןרָאװעג טנַאקַאב רעמ זיא סָאװ ,"קילג עתמא סָאד,

 -רעטַאעט ןיא ןעוועג טייצ ערעגנעל ַא זיא ,"רעילָאטס רעד ךלמ

 סירָאמ ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג רעטעּפש זיא ןוא ,רַאוטרעּפער

 זיא עסעיּפ יד ."ךלמ עיטָאמ,, לָאר-לטיט רעד ןיא שטיווָאקשָאמ

 רַאוטרעּפער ןיא סעמַארד עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ ענייא ןעוועג ךיוא

 ןופ ןסיוו ןָא ,זיא ןוא ,טלעו רעד רעביא רעטַאעט ןשידיי ןופ

 ןיא 1908 ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא ,ןירג ךס ַא טימ ,רבחמ

 ,לשימעשּפ

 טעברַאעגרעביא רעטעּפש רבחמ רעד טָאה עסעיּפ עבלעז יד
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 ןופ ןָאקיסקעל

 םולש ןוא ,"לדיימ טערַאבַאק ענעזעוועג סָאד  נ"א עידעמָאק סלַא

 -עברַאַאב רעיינ רעד ןופ לוגלג םעד יונעג טלייצרעד רעטומלרעּפ

 ןוא ,רָאש לעשנַא ךרוד ןרָאװעג טעברַאַאב רעדיוו זיא סָאװ ,גנוט

 ןַאמסייו ַארָאד טימ ,1922 ןיא ,םיא ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא

 -"טירטס שטרַא; רעיפלעדַאליפ ןיא לדײמ:-טערַאבַאק סָאד סלַא

 .רעטַאעט

 יסעב טימ ,רעטַאעט-"סלּפיּפ, ןיא זיא 1906 רַאורבעפ 22 םעד

 יד; ס'.ק ןרָאװעג טריפעגפיוא ,לָאר-לטיט רעד ןיא יקסוװעשַאמָאט

 ."עקירעמַא ןופ עמומ

 זיא ןוא ןרָאװעג טליּפשעג טינ רעמ רעטעּפש זיא עסעיּפ יד

 ,ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק

 ןופ תורצ, עמַארד ס'.ק ןרָאװעג טליּפשעג זיא 1907 ץרעמ ןיא

 -נייק זיא ןוא ןרָאװעג טליּפשעג טינ רעמ זיא עסעיּפ יד ."רעדניק

 ויכרַא ןיא ךיז טניפעג די-בתכ ַא| ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמ

 .ןא?'וויי ןופ

 גנוריפפיוא יד זיא ןירָאג .ב ייב) 1907 רעבמעטּפעס 27 םעד

 -עגפיוא רעטַאעט-"רָאזדניװא ןיא זיא ן1912 טריטַאד תועט יּפ לע

 עסעיּפ ס'.ק ,לָאר-לטיט רעד ןיא ןיצּפיל ינעק טימ ,ןרָאװעג טריפ

 עסעיּפ יד ,*דנַאלסור ןיא ןָאיצולָאװער יד ,רעדָא ,עקטסידנוב יד;

 טינ לָאמנייק זיא ןוא ןרָאװעג טליּפשעג טינ רעמ רעטעּפש זיא

 .ןרָאװעג טקורדעג

 טריפעגפיוא יקסװעשַאמָאט סירָאב טָאה 1907 רעבָאטקָא 7 םעד

 סווָאמיד ּפיסָא ןופ גנוצעזרעביא עשידיי ס'.ק רעטַאעט-*סלּפיּפ; ןיא

 ,"לארשי עמש;

 -פיוא רעטַאעט-*ַאילַאט , סרעלדַא ןיא זיא 1911 רעבָאטקָא 9 םעד

 ןטקַא 4 ןיא עמַארד-עילימַאפ עשיטנַאמָאר ס'.ק ןרָאװעג טריפעג

 ַארעס ןוא שטיװָאקשָאמ סירָאמ ,רעלדַא .ּפ בקעי טימ "רעגיט רעד,

 טַאהעג ביל עסעיּפ יד טָאה רבחמ רעד .ןלָארטּפױה יד ןיא רעלדַא

 קרַאטש זיא טעשזוס ריא לייוו ,"ַאנַאװ ַאנָאמ עשידיי יד , ןפור וצ

 רעטעּפש זיא עסעיּפ יד ."ַאנַאװ ַאנָאמ, סקנילרעטעמ ןופ ןעמונעג

 ךיוא זיא ןוא ,קנַאלב ןָאעל ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג עקירעמַא ןיא

 יז ,עּפָאריײא ןיא עניב רעשידיי רעד ףיוא ןרָאװעג טליּפשעג טפָא

 ךיז טניפעג די-בתכ ַא רעבָא ,ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא

 ."ָאוװיי* רעד ןופ וויכרַא ןיא

 טריפעגפיוא זיא 1912 ןיא זַא ,טנכייצרַאפ ךיוא זיא ןירָאג ייב

 ."רעדניק עטעשזדנָאלברַאפ יד, עסעיּפ ס'.ק ןרָאװעג

 ינעק ןיא גרוטַאמַארד רעלעיציפָא רעד ןרָאװעג .ק זיא 1912 ןיא

 1912 לירּפַא 2 םעד טריפעגפיוא ןרעוו סע ואוו ,רעטַאעט סניצּפיל

 רעד ןיא ןיצּפיל ינעק טימ ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד ,"דניז עטשרע ריא;

 ןרָאװעג טליּפשעג טינ רעמ רעטעּפש זיא עסעיּפ יד .לָאר-טּפיױה

 טרעוו 1912 טסוגיוא 23 םעד ,ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא ןוא

 ןוא ןיצּפיל ינעק טימ ,ןטקַא 4 ןיא "טכער עכיילג , טריפעגפיוא ָאד

 זיא עכלעוו ,עסעיּפ יד .ןלָארטּפױה יד ןיא ָאקסעלוגָאמ טנומגיז

 ,"רָאפ דיעּפ דנע טָאב, עסעיּפ רעשילגנע רעד ןופ גנושידיירַאפ ַא

 טינ לָאמנייק זיא ןוא ןרָאװעג טליּפשעג טינ רעמ רעטעּפש זיא

 ,ןָא"וװיי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג די-בתכ ַא| ןרָאװעג טקורדעג

 ,"דיל עכעלטעג סָאד , עסעיּפ ס'.ק ןרָאװעג טליּפשעג זיא 1913 ןיא
 "עג טינ לָאמנייק זיא ןוא רַאוטרעּפער ןיא ןבילברַאפ טינ זיא סָאװ

 ,ןָא"וװי ןופ ויכרַא ןיא ךיז טניפעג די-בתכ ַא| ןרָאװעג טקורד
 ןייז ןיא טריפעגפיוא ליבעג סקַאמ טָאה 1912 רַאונַאי 10 םעד

 -עברַאַאב ַא) "רעדניק ערעזנוא, עסעיּפ ס'.ק *רעטַאעט-עידעמָאק,

 רעירפ יד זיא סָאד זַא ,ןייז ןָאק'ס} (*טנגוי, סעבלאה סקַאמ ןופ גנוט

 ַא "רעדניק עטעשזדנָאלברַאפ יד; עסעיּפ עטנָאמרעד-ןירָאג ייב

 ,?ָאװיי, ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג די-בתכ
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 רעטַאעט ןשידיי

 ס',ק ןופ 1913 ןיא גנוריפפיוא ןַא טנכייצרַאפ ךיוא זיא ןירָאג ייב

 עיטָאמ , ךעלנײשרַאװ זיא סָאװ ,"ןרערט סרעילָאטס םעד, עסעיּפ

 ,"רעילָאטס רעד ךלמ

 רעטַאעט-*לַאנָאשענ, סיקסװעשַאמָאט ןיא זיא 1917 ץרעמ 2 םעד

 ןיא עידעמָאק ס',ק יקסװעשַאמָאט סירָאב ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ,יקסװעשַאמָאט ןופ טעברַאַאב ,"ןוָאט ןוַאד ןוא ןוָאט פא, ןטקַא 4

 ,יקסנישמור .י ןופ קיזומ

 : רעטומלרעּפ םולש טביירש עסעיּפ רעד ןגעוו

 -בָארּפ עיינ ַא ןוא סעמעט עיינ טכַארבעגפיױרַא טָאה טילבנרָאק ,

 "ןוָאט ןוַָאד , ןוא "ןוָאטּפַא .עניב רעשידיי רעד ףיוא קיטַאמעל

 עקיטשרעדנַא ייווצ טרעּפרעקרַאפ ךיז טימ טייצ רענעי ןיא ןבָאה
 םוצ סנייא ךעלטניירפ טשינרָאנ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטכיש עשידיי

 יד -- ,ןדיי עטַאז ,עכייר יד טניואווענ ןבָאה "ןוָאטּפָא , .ןרעדנַא

 ןעלצרָאװ ןנָאלשעג ןיוש ןבָאה עכלעוו ,"עטריזינַאקירעמַא , ןיוש

 -לעפַאב ןעוועג זיא "ןוָאט ןוַאד , ןוא ,דרע רענַאקירעמַא רעד ןיא

 ףיוא טליפעג ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא-ןטנַארגימיא עמערָא ןופ טרעק
 ןרַאפ טרעטַאמענ ךיז ,"ּפַאש טעוװס , ןופ שטייב יד ןקור רעייז

 טָא .. . ,ןניוא יד ןיא רעיורט ןקיבייא ןַא ןנָארטעג ןוא הנויח לסיב

 ."עמעט ןייז רַאפ ןעמונעג טילבנרָאק טָאה עמעט יד

 :ןַאהַאק בייא טביירש ,עסעיּפ רעד ןגעוו עיזנעצער ןייז ןיא ןוא

 -נרָאק .ז ןֹופ עסעיּפ ַא טציא טייג רעטַאעט סיקסוועשַאמָאט ןיא,

 -רעד ערַאברעדנָאז ַא גנואיצַאב רעסיוועג ַא ןיא זיא עכלעוו ,טילב

 ףיוא טריפ ןעמ ןעוו ,ךעלטנייוועג .עניב רעשידיי רעד ףיוא גנונייש

 קיטש סָאד טָאה ,ץנעט ןוא קיזומ טימ קיטש טנייל ַא ,עטערעּפָא ןַא

 טעשזוס ןייק ןיא טעשזוס ריא ;ןיז ןייק טשינ ךיז רַאפוא-ןַא

 זיא ךעלטנייוועג ;עמעט ןייק ,קנַאדעג ןייק ָאטשינ זיא סע ,טינ

 טימ סענעצס ,ןרערט-עלעביצ רעדָא יירעפיטש ןופ שַאמ-שימ ַא סָאד

 רָאג טכייליפ רעדָא ,קַאלשרעטנוא סלַא גנַאזענ-רָאכ ,ץנעט ,ךעלדיל

 -ענ טציא טרעוו עכלעוו ,עסעיּפ סטילבנרָאק ,קַאלשרעביוא סלַא

 ןוא טעשזוס ןטנַאסערעטניא ןַא טָאה ,ןיקסוועשַאמָאט ייב טליּפש

 ךיוא ךיז טליוו סע .קנַאדענ ןטנַאסערעטניא ןַא ףיוא טיובעג זיא

 ןא רַאֿפ -- ןרעדָא) רעדעװטנע :;ייווצ יד ןופ סנייא ןקרעמַאב

 וצ זיא עקטערעּפָא ןַא רעדָא ,עטונ וצ ַא עמעט יד זיא עקטערעּפָא

 -טסנרע ןַא רַאפ עמעט ענייש ַא זיא סָאד --- עמעט ַאזַא רַאפ קיליב

 ."עידעגַארט טימ טשימעג ,עידעמָאק עשירַארעטיל

 .ב ,רעקיטירק ןוא רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד ןוא

 :עסעיּפ רעבלעז רעד ןגעוו טביירש ,ןירָאג

 רעסַאפרַאפ רעד זַא ,ןָא ךיז רימ ןסיוטש טקַא ןטשרע םעד ןופ,

 ןפַאש וצ ןעניז ןיא טַָאהעג טָאה "ןוָאט ןואד ןוא ןוָאטּפָא , ןופ

 -ַאמָאט .ב רָאנ ,טריפעגכרוד רשפא סע טָאה רע ןוא ,עידעמָאק ַא
 ליוו םוקילבוּפ סָאד יצ רעכיז ןצנַאנניא ןעוועג טשינ זיא יקסוועש

 זיא טעברַא ןייז ןוא ,(ןעגנוצוּפַאב| סננימירט ןָא עידעמָאק ַא ןעז

 ץַאלּפ ןכַאמ טפרַאדענ טרָאד טָאה רע סָאו ,םעד ןיא ןענַאטשַאב

 ."ייז רַאפ

 :עסעיּפ רעד ןגעוו טביירש רידַאנ השמ

 רַאפ-ןוא-ןַא עידעמָאק ַא רָאנ טשינ זיא "ןואטנאד ןוא ןוַאטּפא ,

 ןוא עשילגנע ןוא עשטייד עֶלַא ןופ "דנַאטשפיוא , ןַא רָאנ ,ךיז

 טרעדנוזענּפָא ױזַא ןבעל ןטקַא ריפ יד .ןעידעמָאק עשיזיוצנַארפ
 ןטלָאװ ,סָאנ ןיא ךיז ןענעגענַאב ייז ןעוז זַא ,ערעדנַא'ס ןופ רענייא

 ןיא טָאנ ןייא ןוא ,ךַארּפש רעד ןיא ןליפַא ,טנָאקרעד טשינ ךיז ייז

 רעד רעדָא טילבנרָאק רבחמ רעד : קידלוש זיא'ס רעוו טסייוו למיה

 ? טשירייעג עסעיּפ יד טָאה רעכלעוו ,יקסוועשַאמָאט רעטסיימ-ןעניב

 טנַאקענ טָאה סָאװ טנַאה עבלעזיד זַא ,ןביולנ םוצ טשינ זיא סע
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 טקַא ןטשרע ןקיטולבטיור ןוא ןקידעבעל ןוא םענייפ ַאזַא ןביירשנָא

 ."עקירעביא סָאד ןשופרַאפ ױזַא ןענָאק לָאז

 טביירש .,ןסעיּפ ענייז "ןרעסעבסיוא, ןופ םעלבָארּפ םעד טָא ןגעוו

 ;לָאטשירק ןָאעל

 טינ רעטַאעט ןשידיי םוצ ?לזמ ךס ןייק טָאה טילבנרָאק .ז,

 רעטנוא ןרָאװעג טריפענפיוא טפָא רעייז ןענייז ןסעיּפ ענייז .טאהעג

 -ברוד זיא גרוטַאמַארד ַא ןופ עסעיּפ ַא ןעוו .ןדנעטשמוא עטכעלש

 טימ ןעװעטַאר דלַאב טזומענ ךיז טָאה רעטַאעט סָאד ןוא ןלַאפעג

 ַא סטילבנרָאק "טּפַאכעגּפױרַא, ןעמ טָאה ,עסעיּפ רערעדנַא ןַא

 ןעװעג טינ לַאפ ַאזַא ןיא זיא טייצ ךס ןייק יוװ ױזַא ןוא .עסעיּפ

 רעדָא סקעז טימ ןכַאמ גנוריפפיוא ַאזַא טזומעג ןעמ טָאה לָאמַא)

 עכלעוו ,"סרָאטס , יד טרפב ,ןשטנעמ-רעטַאעט ןבָאה (ןבָארּפ טכַא
 ןעייטשרַאפ ןוא ןסייוו ייז זַא ,ךיז ןיא טביולנעננייא עבטב ןענייז

 םלוע רעד סָאװ, ןסייוו ייז ןוא גרוטַאמַארד רעד יוװ רעטַאעט רעמ

 ערעייז טניילענוצ לָאמ עלַא ,"רעטַאעט ןיא ןרעה ןוא ןעז ?יוו

 .עסעיּפ יד "ןרעסעבוצסיוא , ידכ קרעוו סגרוטאמארד םוצ טנעה

 -דנַאה עקיזָאד יד ףיוא טנַאלקעג טפָא רעייז ךיז טָאה טילבנרָאק , ,,

 ןעוועג ךיוא טּפָא רעייז ןענייז עכלעוו ,"סרַאטס , יד ןופ ןעננול

 רעוו ןגערפ םיא טנעלפ'מ ןעוו .סרעטַאעט יד ןופ םיתבהד-ילעב יד

 טָאה סָאװ רעד , ןרעפטנע רע טגעלפ ,ןסעיּפ ענייז טריסישזער סע

 רע טָאה ןנעוװטסעדנופ ."רעטַאעט ןפיוא ןטקַארטנָאק} סיל םעד

 ץִלַא טָאה ןוא סרַאטס יד טימ ןסיירנייא ךיז טלָאװעג טינ לָאמנייק

 ךיז רַאפ ןטלַאה טלָאװעג טָאה רע לייוו ןגָארטעגרעבירַא קידלודעג

 ןבָאה רעקיטירק-רעטַאעט עטסנרע יד .עניב רעד וצ געוװ םעד ןפָא

 -נרָאק ןיא טנַאה ענעשטנואווענמוא ,עדמערפ יד טליפעג טּפָא רעייז

 ןופ טרעוו םעד טצַאשענּפָא לָאמ עלַא ןבָאה ייז ןוא ,ןסעיּפ סטילב

 סָאוװ ,קלח ןקיליב םעד ןסירעגרעטנורַא ןוא גָארטייב סטילבנרָאק

 ."עסעיּפ רעד וצ ןגָארטעגייב טָאה רעטַאעט סָאד

 ןְוָא טיג רעטומלרעּפ יו ,1918 טינ| 1920 רעבמעטּפעס 22 םעד

 -ָאק ס'יק טריפעגפיוא גלָאפרעד טימ רעטַאעט-"סלּפיּפ ,, ןיא טרעוו

 ןיא יקסװעשַאמָאט יסעב טימ *רָאיעמ רַאפ טפיול ינעשזד , עידעמ

 ןרָאװעג טליּפשעג טינ רעמ רעטעּפש זיא עסעיּפ יד ,לָאר-לטיט רעד

 .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק ךיוא זיא ןוא

 ןייז ןיא טכַאש װַאטסוג ףיוא טריפ 1923 רעבָאטקָא 12 םעד

 זיא סָאװ ,"ןטלעװ עטליּפשרַאפ, עסעיּפ ס'.ק רעטַאעט-*ןָאיפמַא;

 "ףַאשז ןוא רעיּפ, גנולייצרעד סנַאסַאּפָאמ ףיוא טיובעג זייוולייט

 ןטקַא 4 ןיא דליבסנבעל ַא יװ עסעיּפ יד זיא 1929 לירּפַא ןיא

 .סערייא סָאנעוב ןיא *עניטנעגרַא, רעטַאעט ןיא ןרָאװעג טליּפשעג

 ןוא רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןיא ןבילברַאפ טינ רעמ זיא עסעיּפ יד

 טניפעג די-בתכ ַא| ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק ךיוא זיא יז

 ,ןא/וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז

 :ףָאגָאר ללה טביירש עסעיּפ רעד טָא ןגעוו

 יד ןיא טליּפשעג טציא ןרעוו סָאװ ,סעמַארדָאלעמ עלַא ןשיווצ ,

 עטליּפשרַאפ , סטילבנרָאק .ז זיא ,קרָאי-וינ ןופ סרעטַאעט עשיריי

 -ענפיוא ןוא רעסעב ןבירשענפיוא זיא יז .עטסעב יד .., . "ןטלעוו

 רע .טַארעטיל ַא זיא טילבנרָאק .עקירעביא עלַא יוװ רעסעב טיוב

 ןייז .ןגרוטַאמַארד ערעסעב ערעזדנוא ןופ עּפורנ רעד וצ טרעהעג

 ןשידיי ןיא עמַארד רערעסעב רעד וצ טרעייטשענייב טָאה רעדעפ

 -ָאלעמ א ,טגָאזעג יו ,זיא ענייז עסעיּפ עקיטציא יד .,רַאוטרעּפער

 םינּפ רעדנַא ץנַאנ ַא טָאה עמַארדָאלעמ ַא וליפַא רעבָא ,עמַארד

 ןוא ץנענילעטניא עשירַארעטיל טציזַאב רעסַאפרַאפ ריא ןעוו
 ."ןטייקיאעפ

 -פיוא ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט-*ןָאיליוװַאּפ , ןיא טרעוו 1928 יַאמ ןיא

 רעמ זיא עסעיּפ יד .טילבנרָאק .ז ןופ *עביל ןופ תודוס; טריפעג
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ךיז טלדנַאה'ס זַא ,ןייז ןָאק'ס .ןרָאװעג טליּפשעג טינ ץעגרע ןיא

 ,ןעמָאנ ןרעדנַא ןַא טימ עסעיּפ ַא ןגעוו

 ס',ק טריפעגפיוא רעטַאעט ןייז ןיא ליבעג סקַאמ טָאה 1928 ןיא

 ,*סעטַאט יד ןופ דניז יד, עסעיּפ

 ןיא טריפעגפיוא יקסװַאלסַאז גיוודול טָאה 1930 רַאורבעפ ןיא

 ןיא ןוא ,"ןענעגעגַאב רימ סָאװ יורפ יד, עסעיּפ ַא ס'.ק ןָאדנָאל

 סערייא סָאנעוב ןיא טליּפשעג יקסווַאלסַאז ַאטרעב טָאה 1939 ץרעמ

 ןיא זַא ןעמעננָא ףרַאד'מ ."ןבעל טליּפשרַאפ ריא; עסעיּפ ַא ס'ק

 ףעמענ ערעדנַא ןסעיּפ ייווצ יד ןגָארט לַאניגירָא

 ןטּפירקסונַאמ עקידנגלָאפ ךיוא ךיז ןעניפעג *ָאװיי, ןופ וויכרַא ןיא

 םהרבא טיול טרינעצסניא ,"קַאזָאק עלעדניירב, :ןסעיּפ ס'.ק ןופ

 טליּפשעג ךיוא) ןטקַא 4 ןיא עמַארד ,"םולח סנטַאט ַא; ,ןעדַאפדלָאג

 עידעמָאק ,"עשָאװד הנח ןיפערג; ,("רענעמ עקיטנייה, נייא ןרָאװעג

 ןטקַא 3 ןיא .עידעמָאק ,("םיוב-ןשרַאק) ?עביל ןופ גיז, ,ןטקַא 3 ןיא
 4 ןיא עמַארד ,"טפַארק ערעכעה יד/ ,גָאליּפע ןוא גָאלָארּפ טימ

 ,"טייצ רעזדנוא ןופ ןדלעה,; רעדָא ,*רעטכָאט עשידיא יד , ,ןטקַא

 ןרָאװעג טליּפשעג) *רדנ רענעכָארבעג רעד; ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד

 סָאד, ןוא ("ןעיורפ ערעזנוא, ךיוא יו "דיל עכעלטעג סָאד; נ"א

 ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד ,"קילג עתמא

 רעטַאעט שידיי ןגעוו ליפ רעייז ןבירשעג .ק טָאה ןָאסלעליה .ז נ"א

 -לעזעג עיירפ , ןוא "עמיטש רעטײברַא עיירפ, ,"סטרעוורָאפ,, ןיא

 ,*טפַאש

 רעלעיצעּפס רעד טימ טריפעגנָא ךיוא רע טָאה טייצ עסיוועג ַא

 ,"סטרעוורָאפ, ןיא טיײז-רעטַאעט

 -עגּפָא (1910 .טקָא 29) "עמיטש רעטײברַא עיירפ, ןיא טָאה .ק

 רעבָאטקָא 1 ןופ ןוא "למיה ןיא סיזירק רעד; רעטקַאניײא ןייז טקורד

 ןטש רעדע עידעמָאק עקיטקַא-יירד ןייז 1926 רעבמעווָאנ 19 ןזיב

 ,"טקיירטש

 ,ענהיב עשידיא יד, ןופ רָאטקַאדער רעמינַאנַא רעד ןעוועג זיא .ק

 ַאמַארד רעשידיא רעד ןופ ןעגייווצ עלַא טעמדיוועג טַאלבנעכָאװ ַא

 ןבעגעגסױרַא טָאה יקסװעשַאמָאט סירָאב סָאװ ,"קיזומ עשידיא ןוא

 ,1910 לירּפַא 29 ןזיב 1909 .ווָאנ 9 ןופ קרָאי-וינ ןיא

 ךוב ןייז ן.'זז 2451 קרָאי-וינ ןיא ןבעגעגסױרַא .ק טָאה 1928 ןיא

 דוסי סלַא ,סעיסוקסיד ןוא סעיצקעל ,"טסנוק עשיטַאמַארד יד;

 ןייז ןיא טלדנַאהַאב רע סָאװ ,עירָאעט ןייז ןופ ןּפיצנירּפ יד רַאפ

 ןופ "ריל גינעק, ןוא ?קָאליײש,, ןסעיּפ יד רבחמ רעד טצונַאב ,ךוב

 עיסַאכ; ןוא "תרפא עלערימ; ,"לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג, ,ריּפסקעש

 ,שטיוװָאקרעב .ד .י ןופ *ריזח עקשָאמ,, ,ןידרָאג בקעי ןופ "המותי יד

 "טסנוק ןשידיי ןופ גנוריפפיוא רעד ןיא *דומחת אל, סנדַאפדלָאג

 רענַאקירעמַא, ןוא רעטכיר השמ ןופ "ןזח רעכעליירפ רעד; ,רעטַאעט

 .דלעפסעטָאג אנח ןופ "םידיסח

 ; קיטירק ןייז ןיא לטסעמ בקעי טביירש ךוב ןגעוו

 רעד ןיא טקורדענ ןעוועג רעירפ ןיוש ןענייז ךוב םעד ןופ ןלייט ,

 ַא ןפורעגסורַא ןבָאה ןוא "עמיטש רעטייברַא עיירפ, רעקרָאידוינ

 ןשידיי ןרעסעב םוצ גנַאנוצ ןטסנרע םעד טימ סערעטניא ןסיוועג

 טעברַא רעקיזָאד רעד ןופ טעייוו םרָאפ-ךוב ןיא ךיוא .רעטַאעט

 ַא ןופ טנעה יד ןיא ןוא טקַאדידָאטיױוא ןופ טייקטפנרע רעד טימ

 ןיא קחוד רעזנוא ייב -- יז ןָאק ןאמכַאפ | קי ט כיז ר ָאפ

 -ַארד ראפ ךובטנַאה ַא | ט ע ר ט ר ַא 9 --- רעכיב עשיטערָאעט

 -נעמַאקער ןעמ רעדייא ןעמ זומ רעבָא רענעייל ןרַאפ .עיגרוטַאמ

 ןעמ ףרַאד לכ-םדוק .ןשינערָאװַאב עשּפיה ןכַאמ ,ךוב סָאד טריד

 ץנַאג א ןבָאה ךוב ןופ ןלייט ענעדישרַאפ זַא ,ןעניז ןיא ןבָאה

 | ,"טרעוו םענעדישראפ
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 -עגמוא ןוא עטכערעג יד ,זילַאנַא ןַא ךרוד ,יונעג קידנזייװנָא ןוא

 רוציק; : ריפסיוא םוצ טנעזנעצער רעד טמוק ,ךוב ןופ ןלעטש עטכער

 רעטינעג ַא ךרוד) םרָאפ ר ע ט ר י סנ ע ד נ ָא ק .ַא ןיא :רבדה

 -ַא ר ב ערעלוּפָאּפ ,עכעלצונ ַא ןרעוו טנָאקעג םעד ןופ טלָאװ (טנַאה

 ."שידיי ןיא ךובטנַאה ַא ןטערטרַאפ לָאז סָאװ , ר ו ש

 : ךוב ןגעוו טביירש קינרעיוו .ּפ

 -טנירג ןענייז טסנוק עשיטַאמַארד ןגעוו ןעננוטכַארטַאב יד . . . ,

 ןעמענוצנא געו סגניסעל ףיוא טייג רעסַאפרַאפ רעד ןוא ,ךעל

 ןופ ןּפיצנירּפ עלַאטנעמַאדנופ יד ןגעוו ךרד הרומ סלַא לעטָאטסירַא

 וויטקעיבָא רעקינייו רעדָא רעמ ןביירש וצ עדָאמ יד . .. .ַאמַארד

 גנוניימ עטכעלש ןייז ,עטוג 8 זיא ןסָאנעג-טייצ רעדָא ןנעלָאק ןנעוו

 זיא סע יוװ טקנוּפ ךעלדנעטשרַאפ זיא "קָאלייש , סריּפסקעש ןנעוו

 סנידרָאג ןנעוו גנוניימ עביוה יד ,טקיטכערַאב רעקינייוו שטָאכ ,ךיוא

 -ָאלעמ ןוא עמַארד ןגעו טונ טביירש רע .טנַאלַאט ןשיטַאמַארד

 ןענייז) ןייז ןייז לחומ םיא לָאז ןעמ גונענ זיא סָאד ןוא ,עמַארד

 -ענ ַא ןיא ןעגנוגיינ עלענָאיסעּפָארּפ רעדָא ןעגנוניימ עכעלנעזרעּפ

 -כיר ַא ןיא עיזוליא ןנעוו ןףירנַאב| ףירב ןייז .גנוטכיר רעסיוו

 גנוטּפיוהַאב ַא טימ ןדירפוצמוא ןייז ןלעוו עכנַאמ שטָאכ ,רעקיט

 עיזוליא ןייא ןענייז םזינויצ ןוא םזילַאיצַאס ,הלכשה ןוא תודיסח זַא
 -וצנייא םיא טימ ךאז עטסרעווש יד .ןרןערעדנַא |רעד} יד ךָאנ

 ,עיזוליא סלַא לָאמַא טנכיײצַאב רע סָאװ ,םזילַאער ןגעוו זיא ןעמיטש

 ַא ןיא סָאוװ ,טייהנייש סלַא סנטסיימ ,גנוריזילַאעדיא סלַא לָאמַא

 םעד וצ ןוא טייקכעלסעה וצ גנוגיינ יד יו שרעדנַא ?סיב טכער

 ןעמ סָאװ ,תמא ןדנסיוטשּפָא ןוא םענעדנושענּפָא רעדָא ןטעקַאנ

 זיא ןצנַאג ןיא טנעמונרַא רעד רעבָא .ןטסילַאער עליפ ייב טניפעג

 גָאלָארּפ ןגעוװ ןעגנולדנַאהּפָא יד טימ ףוס רעד ביוא ןוא ,רעטוג ַא

 רָאנ סָאד טזייוו ,טקַאהעגּפָא יו סיוא טעז ןוא גנילצולּפ ל?סיבַא זיא

 ןבעג ןָאק ןעמ זַא רעלטסניק ַא רעמיא טינ זיא רעקיטירק רעד זַא

 -ַאיצעּפס ןייק ןייז טינ ךָאד ןוא עמַארד ַא ןעיוב וצ יוװ תוצע עטוג

 ."ךוב א וזְפ רוטקעטיכרַא ןרעד} יד רעביא טסיל

 טײרפַאב ךיז טָאה ,ןליפ טכעלש ןביוהעגנָא .ק טָאה 1929 ץרעמ ןיא

 ,רעגרע ץלַא ןרָאװעג זיא דנַאטשוצ ןייז רעבָא ,עיצקַאדער רעד ןופ

 ואוו ,לַאטיּפסָאה "לארשי תיב, ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא זיא רע

 | .ןברָאטשעג 1929 יַאמ 1 םעד זיא רע

 ,רעטכָאט ןייא ןוא רעביירש ַא זיא ,טילבנרָאק ןָאעל ,ןוז ַא ס'.ק

 ,"יעדרַאק יליטַא; נ"א עסירעטקַא-ליװעדָאװ עשילגנע ןַא זיא ,יליטַא

 : ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ לָאטשירק .ל

 טָאה רע רעבָא ,ןבירשעג ךס ַא ןבעל ןייז ןיא טָאה טילבנרָאק,

 טראוװרעד ןוא טעברַאעג טָאה רע ... .ןעגנוי ַא רַאפ ןטלַאהעג ךיז

 טרעוו ןתמא ןייז ןעזרעד לָאמַא ךָאנ לָאז רעטַאעט עשידיי סָאד זַא

 רע סָאװ רעדָא ,ןביירש ןיא טלַאה רע סָאװ ןסעיּפ יד ןלעטש ןוא
 ענייז .ןדנעטשמוא ערעקיטסניג ייב ןביירש ט ע ו ו ןוא חכב זיא

 םייב ןיוש טלַאה סָאװ םענייא ןופ טינ ןעוועג ןענייז סעיציבמַא

 ןייז ןופ ןערב עמַאס ןיא טשרע טלַאה סָאװ םענייא ןופ רָאנ ,ןקידנע

 עריטאס יוװ טוג ױזַא סַאּפש רעקיטומטונ -- רָאמוה . . . .טייקיטעט

 לפייווצ ןייק זיא'ס .ןביירש ןייז ןיא ךירטש-טּפיוה ַא ןעוועג זיא ---

 ףיוא "ןריזילַאיצעּפס , ןעוועג ךיז לָאז טילבנרָאק ןעוו זַא ,טינ

 ןיא טסירָאמוה רעדנטיײידַאב ַא ןרעו טנָאקעג רע טָאה ,רָאמוה

 רעבָא ,סעידעמָאק עקינייא ןבירשעגנָא טָאה רע .עסערּפ רעזדנוא
 ןַארַאפ זיא עניב רעד רַאפ רעקיטש "עטסנרע , ענייז ןיא ןליפַא

 רענעטלעז ַא ןיא עידעמָאק .עריטַאס ןוא רָאמוה ?סיב שביה ַא

 עטוג ַא זיא עניב רעשידיי רעד ףיוא ןוא ,עניב רעדעי ףיוא לקיטרַא

 טָאה טילבנרָאק ,םלועה תומוא יד ייב יוװ רענעטלעז ךָאנ עידעמָאק

 רע .ןדיי ייב רעביירש-עידעמָאק רעטונג ַא ןרעוו וצ חכב טָאהעג
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 רעטַאעט ןשידיי

 רעבָא ,טיבענ םעד ףיוא ןנָארטענייב ?סיב שביה ַא עקַאט טָאה

 -נעּפ ענרעזייא יד טינ ןעוו ,רעמ ?יפ ,ליפ ןפַאש טנַאקעג טָאה רע

 סָאד .טגיילעגפיורַא םיא ףיוא טָאה רעטַאעט רעזדנוא סָאװ ,סעט

 ןקיטירק יד ךרוד טקוק ריא ןעוו .גנוטּפױהַאב ַא טָאלג טינ ןיא

 ןגעוו עסערּפ רעד ןיא ןענישרעד ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןענייז סָאוו

 -ירעווש עקידלַאװנ ארַאפ סָאװ דלַאב ריא טפיירגַאב ,ןסעיּפ ענייז

 -ַארד רעטנענילעטניא ןוא רעטעדליבעג רעדעי יוװ ,טילבנרָאק ןטייק

 ."רעטאעט ןשידיי םעד ןופ ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה ,גרוטַאמ

 : עיגרוטַאמַארד ןייז ױזַא טריזירעטקַארַאכ ףָאגָאר ללה

 רעד ןיא ץַאלּפ ַא ןברָאװרע ךיז רע טָאה גרוטַאמארד סלַא,

 עשביה א ןבירשעג טָאה רע .רעטַאעט ןשידיי םעד ןופ עטכישעג

 ןבילברַאפ ןענייז ייז ןופ עכנַאמ ןוא ,סעידעמָאק ןוא ןעמַארד לָאצ

 ענייז ןופ עטסרעמ יד .נָאט ןקיטנייה זיב רַאוטרעּפער םעד ןיא

 ענייק רעבָא ,סעמַארדָאלעמ ןופ עירָאגעטַאק רעד וצ ןרעהענ ןסעיּפ

 ,ענייר ַא זיא ךַארּפש יד .דנוש ןרעוו ןפורעגנָא טינ ןָאק ייז ןופ

 -ניא ןוא קיציוװ ,נולק טפָא ןענייז ןגָאלַאיד יד .עשירארעטיל ַא

 ,פיט ןקידעבעל א ןלָאמ וצ ןעננולעג םיא זיא טּפֶא ,ךײרסטלַאה

 ."עיצאוטיס עטנַאסערעטניא ןַא

 : סיצנַאד יכדרמ ןָא טפרַאװ .ק ןגעוו ןכירטש עווַאקישט

 רעבָא ,טנַאלַאט רעטלעצנערטעצ ַא ,טנַאלַאט טימ שטנעמ ַא . .. ,

 טייצ ןצ טייצ ןופ ןכַארבעגכרוד ךיז טָאה "ןוילע דסח , רעד

 סאוו ,םינּפ קיליױוא ךעליורג א ,סקואוו ןלעטימ ןופ רעכעה ...

 -לעטיור טימ ןעקנירטנא ךיז ןעמענ קיטכעדרַאפ גנילצולּפ טגעלפ

 : קורד-טולב ןכיוה ןופ טדייל סָאוו ,םענייא ייב יו ברַאפ עקיד

 ,עיולב-?קנוט ןרעטש ןכיוה ןרעטנוא ,רָאה עיורגזייא עמשטוק ַא

 ןופ יו ,עכעלסייוו יד םורַא ןקעלפ-טולב טימ ןניוא עקידרעסַאוװ

 -נַארּפ , ,טענ טריילקענ ןעוועג קידנעטש זיא רע .טייקנפאלשרעדטינ

 טנָאקעג טָאה רע .רעסעומש רענייפ א ןעוועגנ זיא ,"עטַאװַאט

 ךעלשּפיה ,טנַאקיּפ -- תוישעמ עטסרעמ יד .השעמ ַא ןלייצרעד

 ."עקידרעפעפ

 :ןסעיּפ עטקורדעג ס'ק

 הטולבנרָאק {1

 רעילָאטס רעד ךלמ יטָאמ

 ןעטקַא 4 ןיא דליב סנעבעל

 ן16' .זז 541 ,1908 ,ט"סרת ,לשימעשּפ

 דניירפ טע טיורקמא גַאלרעפ

 לעמיה ןיא סיזירק רעד ן21

 הטילבנרָאק .ז ןופ טקַא 1 ןיא עידעמָאק

 1910 .טקָא 29 ,י .ג ,"עמיטש רעטיײברַא עיירפ;

 טקיירטש ןטש רעד ןג}

 (דניז ןָא דנַאל ַא)
 1926 רעבמעווָאנ 19--רעבָאטקָא 1 ,"עמיטש רעטײברַא עיירפ;

 .ע .מ

 ,5707572 .זז ,וצ ,"רוטַארעטיל רעשידיי ןופ ןָאקיסקעל. --- ןעזייר ןמלז
 ,281 ,273 .וז ,װ ,"רעטאעט שידיא עטכישעג, -- ןירָאג .ב
 ,1904 .צעד 4 ,.י .נ ,"ש"אפ , ,ערעטַאעהט יד ןיא --- ןיקסװָאנַאי .ש| .ב .ד
 ,1907 יַאמ 4 ,טרָאד ,רָאטקאדער םוצ ףירב -- הטילבנרָאק .ז

 ,"טײהרַאװ איד, ,רעטַאעהט שילַאק ןיא "עקטסידנוב איד, -- םינָאלס לאוי
 ,1907 .טּפעס 20 ,.י .ג

 שילַאק ןיא הטילבנרָאק .ז ןופ *עקטסידנוב, איד -- ןןַאהַאק בייא} .ק .א
 ,1907 רעבָאטקָא 3 ,.י .נ ,",וװרָאפ, ,רעטאעט

 - ,1907 .טקָא 5 ,.י .נ ,"ש"אפ , ,רעטַאעהט ןיא -- .ב .ד
 .1911 רעבָאטקָא 21 ,טרָאד ,רעטַאעהט ןיא -- .ב .ד
 רעבָאטקָא 14 ,.י .ג ,".װרָאפ, ,טלעװ רעטַאעהט רעשידיא רעד ןיא -- .ק .א
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 16 ,י .ג ,"שז"ָאמ, ,קיזומ ןוא ַאמַארד ןופ טלעװ רעד ןיא -- ןילדע .װ
 ,1911 רצבָאטקָא

 ,1912 .טּפעס 14 ,י .נ ,"ש"אפ, ,רעטאעהט ןיא -- .ב .ד

 ץשירַארעטיל יד, ,סעיינ עשיטַאמַארד-שירַארעטיל -- ןןעזייר םהרבא} .ר .א

 ,1913 רַאונַאי 24 ,י .נ ,"טלעוו

 ,".װרָאפ , ,רעטַאעהט סײקספעשַאמָאהט ןיא עסעיּפ ס'הטילבגרָאק -- ןַאהַאק .בא
 ,1917 ץרעמ 9 ,.י .ג

 .טקָא 6 טרָאד ,רעטַאעהט סלעּפיּפ ןיא יירעפיטש עגעטָארעג ַא -- ןַאהַאק .בא
0, 

 .1922 ילוי 7 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד, ,רעגיט רעד -- ןרעיימ סירָאמ} סוקיטירק
 ןָאיפמַא ס'טכַאש ןיא ,"ןעטלעװ עטליּפשרַאפ , ס'הטילבנרָאק .ז --- ףָאגָאר ללה

 ,1923 .טקָא 19 ,.י .ג ,".וורָאפ, ,רעטַאעהט

 ןָאיליװַאּפ ןיא טריפעגפיוא טילבנרָאק .ז ןופ "עביל ןופ תודוס, --- סוקיטירק
 ,1928 יַאמ 9 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד ,, ,רעטַאעט

 ,"צניטנעגרַא, רעטאעט ןיא (טילבגרָאק .ז ןופ) ןטלעװ עטליּפשרַאפ -- .ּפ .ש
 ,1929 לירּפַא 21 ,א"ב ,"עסערּפ יד,

 ,"שגיטנעגרַא, רעטַאעט ןיא טילבנרַאק ןופ "ןטלעװ עטליּפשרַאפ , --- רעקוצ .נ
 ,1929 לירּפַא 21 ,א"ב ,"גָאט רעניטנעגרַא,

 ןופ ןטקַא 4 ןיא דליבסנבעל ,"ןטלעװ עטליּפשרַאפ , --- ןיקסנַאשזָאר} .ר .ש
 ,1929 לירּפַא 22 ,א"ב ,ייגנוטייצ עשידיא , ,טילבנרָאק

 טריפעגפיוא טילבנרָאק ן.ז} .. ןופ "ןטלעװ עטליּפשרַאפ , -- רעציװַאקטעּפ .א

 .1929 ,30 'נ ,א"ב ,"טרָאװ עיינ , ,עניטנעגרא רעטַאעט ןיא
 10 ,י .נ ,"שז"ָאמ, ,רוטַארעטיל עגיכארּפש-לעיפ רעזנוא --- קינרעיװ .ּפ

 1 ,1929 .רבצפ

 ,1929 יַאמ 2 ,.י .ג ,".ורָאפ , ,ןברָאטשעג ,טילבנרַאק .ז -- ן--)}
 .1929 יַאמ 7 ,טרָאד ,טילבנרָאק .ז -- ,לָאטשירק .ל
 ,1929 ינוי ,י ,ג ,"טפנוקוצ יד , ,טילבנרָאק .ז --- ףָאגָאר ללה
 טריפעגפיוא ,טילבנערָאק .ז ןופ "ןענעגעגַאב רימ סָאװ יורפ יד ,, -- סוקיטירק

 ,1930 רַאורבעפ ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד , ,יקסוװאלסאז ןופ
 ,"רעטעלב'ָאװיי, ,טילבנרָאק .ז ןופ טסנוק עשיטַאמַארד יד -- לעטסעמ בקעי

 ,1932 יַאמ-לירּפַא ,ענליוו
 טימ ףמאק ןרעטיב א טריפעג ןעבָאה סָאװ ןעדיא ייװצ --- סיצנַאד יכדרמ

 .1935 .טּפעס 7 ,.י .ג ,"גָאט רעד , ,עקירעמַא ןיא טָאג
 ,יקסװאלסַאז אטרעב טימ ,"ןעבעל טליּפשרַאפ רהיא , -- יקסנאשזָאר לאומש

 .1939 ץרעמ 7 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא יד,

 .1949 .טּפעד 3 ,. .ג ,"גָאט רעדא ,תבש דובכל -- סיצנַאד יכדרמ

 ,"סרָאטיזַאּפמָאק -רעטַאעט ןוא ןגרוטאמארד עשידיײא -- רעטומלרעּפ םולש

 ,22282 .זז ,1952 ,קרָאי וינ

 לעומעס ,ןייטשנעזָאר

 (לאומשו

 ן1930 רַאונַאי 30 .טשעג --- ן1876 ?} 1879 רַאונַאי 5 .בעג)

 ,יסַאי ןיא ן1876 ?| 1879 רַאונַאי 5 ןריובעג

 רעד ןיא טעברַאעג -- רעטָאפ .עינעמור

 ןשידיי ןופ ןשיפַא טבעלקעג ,דָאב רעשיטָאטש

 -עמור ַא ןיא רענדרָא ןַא ןעוועג ןוא רעטַאעט

 -סקלָאפ ,רדח ןיא טנרעלעג .רעטַאעט ןשינ

 רעד ןופ .לוש-לטימ ַא טכוזַאב ןוא לוש

 -ַאניס סצַאשיינ ןיא ןעגנוזעג טנגוי רעטסירפ

 גנוקיטפעשַאב סרעטָאפ ןבילוצ ןוא עגָאג

 -רעטַאעט ַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגפיוא טעמכ

 עלעסָאי רבח ןייז טימ ןעמַאזוצ .ערעפסָאמטַא

 ןרעדנַאװ גנוי רעייז ןביוהעגנָא ןוא םייה רעד ןופ ןּפָאלטנַא ןַאמרעש

 ךעלדיל יד קידנגניזכָאנ ,רעגניז-רעדיל סלַא ץניוװָארּפ רעד רעביא

 -טעטש רעביא ןרעדנַאװ ןכָאנ .רעטַאעט ןשינעמור ןוא ןשידיי ןופ

 ןוא ןעקנעש ןיא ןעגנוזעג ןבָאה ייז עכלעוו ןיא ,ךעלפרעד ןוא ךעל
 געוו ןפיוא רעבָא ,םיהַא קירוצ עדייב ךיז ןרעק ,רעזייה-עּפַאק
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 טמענ רע ןוא ָאקסעלַאגעס רָאטקעריד-רעטַאעט ןטימ ךיז ייז ןפערט

 ,עּפורט רעשידיי ןייז ןופ רָאכ ןיא ןיײרַא ייז

 -ומרעד ,עּפורט-ָאקסעלַאגעס יד טכוזַאב ןדַאפדלָאג םהרבא תעב

 סלַא ןריטויבעד ןכָאנ ףכית ןוא ,רָאיטקַא ןַא ןרעוו וצ ן'..ר רע טקיט

 .ר ןיוש טביילברַאפ ,"ןטייצ סחישמ, סנדַאפדלָאג ןיא ?ןַאמרעה,

 טייג רעטעּפש רָאי 2 .,רעליּפשיוש סלַא עּפורט סָאקסעלַאגעס ןיא

 ןיוש טליּפש רע ואוו ,עּפורט סדָארלעסקַא םהרבא ןיא רעביא .ר

 עּפורט סרעליװָאי ןמלק ןיא רעביא .ר טייג ָאד ןופ .ןלָאר-רעבָאהביל

 .עקירעמַא ןיא 1900 ןיא טמוק רע רעכלעוו טימ

 : םעד ןגעוו טביירש גייווצרעבליז ןמלז

 טימ ,ןייש ,טנאגעלע ,גנוי ןעֹוועֶג טלָאמַאד זיא ןייטשנעזָאר ,

 ןיא סע .ןטייקיאעפ-עניב טימ ןוא עמיטש-רָאנעט רעקיטכערּפ ַא

 םלַא ןרָאװעג טנעקרענָא דלַאב זיא רע זַא ,ךעלדנעטשראפ רעבירעד

 רעטעּפש רָאי 2 ןזיא רע ןעוו ןוא ,"רעבָאהביל רעכעלטננוי , רעד

 םיא טָאה ,יקסוװועשַאמָאט סירָאב וצ רעטַאעט-סלּפיּפ ןיא רעבירַא

 ןוא ןלָאר-רעבָאהביל ןליּפש טזָאלעג ןטרָאד ךיוא יקסוועשַאמָאט

 טָאה ,יקסוװועשַאמָאט ,רע עכלעוו ,ןלָאר יד ןטָארטענּפָא םיא טפָא

 טציא ,ןייטשנעזָאר ןוא טרעיודעג טינ גנַאל טָאה סע .טליּפשעג

 "פרייא-עניטַאמ , רעד ןרָאװעג זיא ,לאומש טשינ ,לעומַאס ןיוש

 רעד ןרָאװעג זיא ןייטשנעזָאר ... .ן"ננילביל-נָאטימכָאנ רעד ,}

 ,טצונעגסיוא טינ סָאד טָאה רע ,טכעלשעג םענייש םעד ןופ גנילביל

 ענייז טימ טָאה ןייטשנעזָאר זַא ,ןגָאז וצ אמזונ םוש ןייק זיא סע
 ןעיירפ םעד ןגעוו ללכ םענעמונעגנָא םעד טקיטעטשַאב טינ ןטָאט

 ןעקנורטעג טינ ,טרעכיורעג טינ וליפַא טָאה רע ,ןרָאיטקַא ןופ ןבעל

 ןייק טריפעג טינ רע טלָאװ ןוא ,ןטרָאק ןיא טליּפשעג טינ ןוא

 רע טלָאװ ,רעשזדענעמ סלַא ךיז טבורּפעג טינ ןוא בוטש עכייר

 ."סנטצעל יוד ענַאל רעשימָאנָאקע רערעווש רעד וצ ןעמוקענ טינ

 ,רעטַאעט-"דנערג, סרעלדַא ןיא רעבירַא .ר זיא ןיקסװעשַאמָאט ןופ

 עמַארד רעד ןיא ןליּפש וצ רעמ ןעמוקעגסיוא ןיוש םיא זיא סע ואוו

 ןיא ןּפיט עטגערּפעגסיױא לעודיווידניא 2 ןפַאשעג רע טָאה ָאד ןוא

 .(*שורּפ רעד,) ?עיצילַאג תולג, ןוא (ירָאמ,,) *םייה ַא ןָא, סנידרָאג

 טָאה רע ואוו ,ןיקסװעשַאמָאט וצ רעבירַא קירוצ .ר זיא ןרעלדַא ןופ

 ןופ לָארטּפױה רעד ןיא ןטָארטעגפיוא ןוא ןענָאזעס 7-8 טליּפשעג

 ןעמַאזוצ ,.ר טָאה --- 1912-13 ."ןיורק עשידיי יד; סיקסװעשַאמָאט

 ןעמונעגרעביא ,קנַאלב ןָאעל ןוא ּפרַאק ַאזָאר ,גרעבדלָאג יאול טימ
 -קע טָאה רעטַאעט סָאד רעבָא ,סקנָארב ןיא רעטַאעט-"סקָאנעל, סָאד

 זיא ,עמוס ערעסערג ַא קידנרילרַאפ ןוא ,טייצ עצרוק ַא רָאנ טריטסיז

 ןיא גרעבדלָאג יאול-יקסװװעשַאמָאט וצ ןטָארטעגנײרַא קירוצ .ר

 "עג ןוא ןענָאזעס 2 טליּפשעג טָאה רע ואוו ,רעטַאעט-*לַאנָאשענ;

 סָאד , ןופ גנוריפפיוא סיקסנישמור ןיא קורדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמ

 ןיא ןענָאזעס 2 טליּפשעג .ר טָאה רעטעּפש ."עלעדיפ ענעכָארבעצ

 -ַאשענ, ןיא ןָאזעס ַא ךָאנרעד ,ןייטשלעדע ייב רעטַאעט-?סלּפיּפ,

 -"וינעווע דנָאקעס, ןיא ןייטשלעדע ייב רעדיוװ ןַאד ,רעטַאעט-*לַאנ

 ןיא גלָאפרעד ןסיורג ַא טַאהעג רעדיו טָאה רע ואוו ,רעטַאעט

 רעכלעוו רַאפ "ןוגינ סניבר םעד, עטערעּפָא סניקסנישמור-רעדַאב

 רעבירַא קירוצ ךָאנרעד זיא ןוא ?סקיריל, יד ןבירשעג ךיוא טָאה .ר
 ,רעטַאעט-?לַאנָאשענ ,, ןיא

 ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ,"קיזמ לאירוא, פ"א ןײטשּפע רעטלַא
 :(1917 ןיא)

 ןשטנעמ עטסשטנעבעג יד ןופ רענייא קפס ןָא זיא ןייטשנעזַאר ,

 .עלופטכַארּפ א זיא רוניפ ןייז ,ןייש זיא רע .עניב רעזדנוא ףיוא
 ַא ןיא עמיטש ןייז .טָאנ ןשיכירג ַא ןופ רוניפ יד טנַאמרעד יז

 סָאד שממ םיא ןעמ טָאה ביל .ןרעה וצ םענעגנא זיא סע .עטונ

 .ןָאט וצ טינ סָאד טָאה רעטַאעט טוג ןליּפש טימ רעבָא ,ןבעל
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 ןופ ןָאטיסקעל

 ןייטשנעזָאר . . . ,רָאיטקַא רעטשטנעבעג-טָאנ ןייק טשינ זיא רע ...

 ,ךעלרעסיוא .עניב רעזדנוא ףיוא הכאלמ-לעב רעטביאעג ַא ןזיא

 ,ןטכאד ךייא ךיז טעוװ ,ןובשח ןייק ןבענּפָא טינ ךיז טעוװ ריא ביוא

 -רַאפ ריא ןעוו רעבָא ,רָאיטקַא רעטוג ַא ךייא רַאפ טייטש ָאד זַא

 ױזַא יו ,ףיוא טערט רע רעכלעוו ןיא עלָאר רעד ןנעוו ךיז טכַארט

 ,סָאד טשינ ןיא סע זַא ,ריא טליפרעד ןַאד ,ףיוא סע טליּפש רע

 זיא סָאד לייוו ,ןדירפוצ טשינ טביילב ריא .םיא טלעפ סעּפע זַא

 ןענייטשנעזָאר ןבָאה רימ ... .טעברַא עשהכאלמ-לעב עטסָארּפ

 רעטסקרַאטש רעד טימ ךיז ןבָאה רימ .ןלָאר עליפ ןיא ןעזעג

 ,ןליּפש ןייז וצ טקוקענוצ טייצ עגנַאל ַא רַאפ טײקמַאזקרעמפיוא
 קידנעטש .,ןפַאש סעּפע ןעזעג טינ םיא רימ ןבָאה לָאמנייק רעבָא
 ,רָאיטקַא ןִא זיא רע ןַא ,ליפעג סָאד ןגָארטעגסױרַא רימ ןבָאה

 ."טפַאש סָאװ ,טסיטרַא ןייק טשינ רעבָא ,טליּפש סָאװ

 ןרעוװ (ּפרַאק ַאזָאר טימ ןעמַאזוצ) רעדיוו .ר טבורּפ --- 6

 םיוק טרָאד רעבָא טּפעלשרעד ,רעטַאעט-?סקָאנעל, ןיא רעשזדענעמ

 טליּפש רֶע ואוו ,עיפלעדַאליפ ןייק ּפָא ךָאנרעד טרָאפ ןוא ןָאזעס םעד

 ייב ןָאזעס םעד טקידנערַאפ ןוא יקסװעשַאמָאט קיימ ייב םישדח 2

 ןיא .ר טליּפש -- 1927-8 .רעטַאעט-"יטרעביל, ןיא רָאש לשנַא

 ָאגַאקיש ןיא -- 192879 .גרעבדלָאג יאול ייב רעטַאעט-?קילבָאּפ ,

 .ןליּפש ןייז ןסייררעביא זומ ןוא קנַארק .ר טרעוו ָאד ,ןַאמקילג ייב

 טרעוו רע .רעטַאעט-?קילבָאּפ, סליבעג ןיא רע טליּפש ---+ 0

 ןוא ןליּפש סָאד ןסייררעביא ףוסל זומ ןוא קנַארק טּפָא רעייז רעבָא

 .עינרָאפילַאק ןייק ןרָאפקעװַא

 : גייווצרעבליז ןמלז טביירש דָאירעּפ םעד ןגעוו

 ןיא ;רָאיטקַא םעד ןופ עידעגַארט יד ןָא ךיז טביוה ָאד ןוא,
 יד רעטניה ,דימ ןוא סַאלב ,רענעכָארבעצ ַא ,רעקנַארק ַא -- ןבעל
 רעדָא ןליּפ ךרוד טרעטנימרעד טּפָא ,ןכוסמ הלוח ַא -- ןסילוק

 ,רעכעליירפ א עניב רעד ףיוא ; ןטנעמַאקידעמ עשיניצידעמ ערעדנַא

 רעווש ַא ,רעקידנצנַאט ַא ,רעקידנעגניז ַא ,רערעטנומ ַא ,רעקיטסול ַא

 -נעזָאר ןוא ,המקנ עקידלַאב טרעדָאפ סָאװ ,ליּפש ַא ,ליּפש-טלּפָאד

 ןלעפסיוא ןביוהעגנָא טָאה רע .ןלָאצַאב וצ ןביוהעגנָא טָאה ןייטש
 ענייז ןיא ןטערטרַאפ ןביֹוהעגנָא םיא טָאה ןעמ .ןעגנולעטשרָאפ וצ
 ךאוושדוצ ןעוועג וליִפַא ןיוש שיזיפ זיא רע עכלעוו ,ןלָאר ,ןלָאר
 רַאפ טיידַאב סָאד סָאװ טליפעג טָאה ןייטשנעזָאר .ןענרעלוצסיוא

 זיא רע ןזַא ,טסייו סָאוו ,רעקנַארק רעד ןעוועג זיא רע .םיא

 טָאה רע .רעקנַארק ךָאנ םיא טכַאמ ןסיוו סָאד טָא ןוא ,קנַארק

 -יױטקָאד יד זיב ,ןכערבנעמַאזוצ טּפָא ןוא זעוורענ ןרעוו ןביוהעגנָא

 זומ רע זַא ,טנדרָארַאפ ןוא ןליּפש וצ טרעוורַאפ םיא ןבָאה םיר

 טינ רעמ טָאה ןענייטשנעזָאר .עינרָאפילַאק ןייק ןרָאפּפָא ףכית

 -ָאלּפַא יד ןופ ןוא ךעלּפמעל-עניב יד ןופ טייקמערַאװ יד טצונעג

 טיײקמערַאװ עתמא יד ןבָאה טזומ ענ ןיוש טָאה רע .ןטנעמסיד

 ."ןוז רעינרָאפילַאק רעד ןופ

 םיא ןעמ טמענ ןקנַארק טסנרע ןַא .רעגרע םיא טרעוו געוו ןפיוא

 ןיא 1920 רַאונַאי 20 םעד טברַאטש רע ואוו ,ָאגַאקיש ןיא ּפָארַא

 םלוע-תיב ןפיוא קרָאי-וינ ןיא ור רעקיבייא ןייז וצ טכַארבעג טרעוו
 רענייא ןעוועג זיא .ר עכלעוו ןופ סנעיילע לקירטַאעט עשידיי יד ןופ
 ,טנעדיזערּפ רעטשרע רעד ןוא רעדנירגטימ יד ןופ

 :ץ.ר ױזַא טריזירעטקַארַאכ יקסנישמור ףעזָאי

 וצ םוא ןעגנערטשנָא ליפ טפרַאדענ םינ ךיז טָאה ןייטשנעזָאר

 ליפ טפרַאדַאב טינ טָאה רע .עניב רעד ףיוא רעבָאהביל ַא ןליּפש
 ' טפרַאדעג טינ טָאה רע ,ןייש ןעזוצסיוא םוא םינּפ םעד ךיז ןרימירג
 ןטייב טפרַאדעג טינ טָאה רע .דלימ ןדייר וצ םוא עמיטש ןייז ןטייב

 סַאג רעד ןופ טנַאקעג טָאה רע .טנַאלַאנ ןייג וצ םוא גנַאג ןייז

 רע לייוו ,לָאר ןייז ןליּפש ןוא עניב רעד ףיוא ךיילג ןיינפױרַא
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 רעטַאעט ןשידיי
0 

 ןייז ,רעבָאהביל רעטלצניקעג ןייק ,רעטכַאמעג ןייק ןעוועג טינ זיא

 -- לכיימש ןייז ,קוק ןייז ,ךיז ןָאטנָא ןייז ,ןייג ןייז ,ןדייר טרַא

 זַא ,טקיטעטשַאב טָאה ,םיא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,ץלַא

 ןופ ָאלָאּפַא רעד ,רעבָאהביל רעד ,?לָאדייא-עניטַאמ" רעד טייג טָא

 ."רעטַאעט ןשידיי
 : ױזַא םיא טרעדליש םיובנעשריק בקעי ןוא

 רָאי 80 רעבירַא ןעוועג ןיוש זיא רענעברָאטשרַאפ רעד שטָאכ ,

 טָאה סע ןוא ,רעטנומ ןוא גנוי ןעוועג דימת רעבָא רע זיא ,טלַא

 רע זַא ,ןסענרַאפ ןצנַאנניא םיא ןיא טָאה טייצ יד זַא ,ןעזענסיוא

 ןעוועג זיא רע .שירפ ןוא גנוי ןטלַאה וצ ךיז דוס ַא סעּפע טָאה

 -ַאב רָאיטקַא ןַא סָאװ ,תולעמ עֶלַא טימ רוטַאנ רעד ןופ טשטנעבעג

 ,ענייש ,םינּפ טקָאטעג ,ןייש א ,רוניפ עקנַאלש ,ענייש ַא : ףרַאד

 ,ןגיוא עקידנענערב ,עסיורג רֶאּפ ַא ןוא רָאה עטלזיורקעג עצרַאוװש
 ןייז טרעהעג ןבָאה ייז רעדייא ךָאנ םלוע םוצ ןדייר ןגעלפ עכלעוו

 ,"ל?ָאדייא עניטַאמ , רעד ןעוועג זיא רע .עמיטש עמענעגנָא ,עסיז

 ןייז זַא ,טקרעמַאב טָאה רע . . . .ָאניטנעלַאװ ףלָאדור רעשידיי רעד

 ,רעטנוא טייג טנגוי ןופ ןוז ןייז זַא ,טעװעקַאילבענּפָא טרעוו ץנַאלג

 רעזעיצַארג ,רעננוי-קיבייא רעד ןביילב וצ ןעגנובערטש ענייז זַא ןוא

 ."עדנע וצ ןענייז עניב רעשידיי רעד ןופ רעגניז-רעבָאהביל

 -סקלָאפ עשידיי ןענייז -- רעזייל ןוא םהרבא -- רעדירב ס'.ר

 זיא -- רעלגיז ַאזָאר -- רעטסעווש ס'.ר ,רעליּפשיוש ןוא רעגניז

 -- החּפשמ-רעלגיז עצנַאג יד ןוא ,ןירעליּפשיש עשידיי ַא ןעוועג

 ,ןרָאיטקַא עשידיי

 .ע .מ
 .150 .ז ,װ ".טַאעט .דיא .שעג, -- ןירָאג .ב
 ,"גָאט, ,רעליּפשיוש עשידיא ערעזנוא ןופ עירעלַאג-רעדליב -- קיזמ לאירוא

 ,1917 רַאורבעפ 17 ,.י .ג
 -בעפ 12 ,.י .נ ,"רעגַאקירעמַא, ,ןײטשנעזָאר לעומעס --- םיובנעשריק בקעי

 ,1926 רַאור
 .עסערּפ רעשידיי רעקרָאי-וינ רעד ןיא ןגָאלַארקענ

 ןיז -- ןיײטשנעזָאר לעומעס רענעברָאטשרַאפ רעד -- גייווצרעבליז ןמלז
 -רעביא} 1920 רַאורבעפ 3 ,.י .נ ,".ורָאפ , ,ענהיב רעשידיא רעד ףיוא ערעירַאק
 ,ן93:101 .זז ,1936 ,א"ב ,"ןרוגיפ-רעטאעט ,, ךוב ןייז ןיא טקורדעג

 רעליּפשיוש ןופ רבק ןעשירפ םעד ףיוא רהערט ַא -- םיובנעשריק בקעי
 ,1930 רַאורבעפ 23 ,.י .ג ,"שײזָאמ , ,ןייטשנעזָאר לעומעס

 ןופ רעגניז רעבָאהביל רעד -- ןײטשנעזָאר לעומעס -- יקסנישמור ףעזָאי

 ,1930 רַאורבעפ 7 ,.י .נ ,".ורָאפ, ,רעטאעט ןעשידיא
 ,ןײטשנעזָאר לעוימעס רעליּפשיוש םענעברָאטשרַאפ ןופ געט עטצעל יד -- {-}

 | ,1930 ראורבעפ 7 ,טרָאד
 ,87 ,20 .זז ,1937 ,.י .נ ,"רעטאעט ןשידיי ןופ .םָאבלַא; --- גייווצרעבליז ןמלז

 סקַאמ ,לַאטנעזָאר

 ן1928 לירּפַא 4 .טשעג -- 186... .בעג)

 ןופ ןרָאא רעקיצכעז ףוס יד ןיא ןריובעג

 ןלױּפ ,שזדָאל ןיא טרעדנוהרָאי ןטנצניינ

 ןוא ריע-ןב ןייז טביירש םַאטשּפָא ןייז ןגעוו

 : גייווצרעבליז ןמלז ,בורק

 רעליּפשיוש עשידיי יד ןופ קינייוו רעייז,

 -ַאטשּפָא עירָאנעטַאק רעבלעז רעד וצ ןרעהענ

 רעטסערנ רעד .,לַאטנעזָאר סקַאמ יװ גנומ

 קינייו רעייז טימ ,עֶלַא טעמכ רעדָא ,לייט

 ,קלָאֿפ ןטושַּפ ןופ ּפִא ןעמַאטש ,ןעמאנסיוא

 -ולעב עמערָא ,טנעמעלע-"ךמע , ןופ טפָא

 גנואיצַאב עקילָאמַא יד .,טַאירַאטעלַארּפ-ןּפמול רָאנ רעדָא תוכאלמ
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 רעדעי זַא ,ַאזַא ןעוועג זיא רעליּפשיוש וצ ןוא רעטַאעט ןשידיי םוצ

 טָאה ,החּפשמ רעדובכב ַא ןופ ,עילימַאפ רעשיטייל ַא ןופ רענייא

 .ונימב דיחי ַא זיא לַאטנעזָאר .עיסעפָארּפ-רעטַאעט יד ןדימעגסיוא

 רע טמַאטש ,דצ סרעטומ ןייז ןופ ייס ,דצ סרעטָאפ ןייז ןופ ייס

 -ורפ ַא ןעווענ זיא רעטָאפ ןייז .הרוחס ןוא הרות :סוחי ןופ ּפֶא

 .םיבושח םישנא ןוא םינדמל תורוד-רוד ןֹופ ,ןדמל ַא ,דיי רעמ

 ןטסערג םוצ בורק רעטנָאנ ַא ןעווענ רע זיא דצ סרעטומ רעד ןופ

 -ליטסקעט ןטמיראב םוצ ,עּפָארייא-חרזמ ןיא רעלעירטסודניא ןשידיי

 ןעוועג טייצ עגנַאל א זיא סָאװ ,יקסנַאנזָאּפ .ק .י רעלעירטסודניא

 ,"ןליוּפ ןיא םוטנדיי ןופ ץלָאטש רעד

 ןוא ןבעגנָא טגעלפ רע יו רעטלע ןעוװעג זיא ,ר זַא ,טלַאה .ז

 -נָא ףרַאד'מ .ןגָאלָארקעג יד ןיא ןעוועג זיא'ס יו רעטלע ןוליפַא

 ,1866 רעדָא 1865 ךרעב ןרָאװעג ןריובעג זיא ,ר זַא ,ןעמענ

 ייב טקיטפעשַאב ןעוועג עילימַאפ ס',ר ךיוא זיא ,טביירש .ז יו

 ענייז ןופ טפַאשרעטערטרַאפ ַא ןבעגעג ייז טָאה רעכלעוו ,ןיקסנַאנזָאּפ

 ,הסנרּפ טוג ןבעגעג עילימַאפ רעד טָאה סָאד ןוא ,תורוחס-ליטסקעט

 זַא ,ױזַא

 ןעמוקַאב וצ טייקכעלנעמ עלעירעטַאמ יד טַָאהעג טָאה סקַאמ ,

 ייב טנרעלעג ךיוא רע טָאה ,רדח ןיא רעסיוא .גנואיצרעד עטונג ַא

 -נוא ןביוהעגנָא טָאה רע ןעוו ןוא ,רערעל ןוא םידמלמ עטַאווירּפ

 -טָאוװירּפ ַא ןיא ןבענענקעװוַא וליפַא םיא ןעמ טָאה ןסקַאוװוצרעט

 -נָאשַאב .שינעעשעג ץנַאג א ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא סָאװ ,לוש

 יו ןעננוזעג סקַאמ לגניי סָאד טָאה ,עמיטש רענייש ַא טימ ןעק

 טלָאמַאד טָאה ןעמ יו ,"עגָאנַאניס רעשטייד , רעד ןיא ררושמ ַא

 ."לּפמעט-םרָאפער םעד ןפורעג

 ןרָאװעג .ר זיא ,תילכת ַא ןגעוו ןטכַארט ןעמונעג ,ןרָאװעג רעטלע

 רעטפָא ןַא טרעוו רע .יקסנַאנזָאּפ עמריפ רעד ייב רעטלעטשעגנָא ןַא

 טריסערעטניארַאפ ױזַא טרעוו ןוא ,רעטַאעט ןשטייד ןיא רעכוזַאב

 -ַארעטיל-רעטַאעט טימ ןענעקַאב ןָא ךיז טבייה רע זַא ,רעטַאעט ןיא

 טרעוװו רעבָא ,גנולעטשרָאפ-רעטַאעט עשידיי ַא טכוזַאב רע .רוט

 ןפוא םעד ןוא עסעיּפ רעד ןופ טלַאהניא ןבילוצ טשיױטנַא רעייז

 לאירוא , ,גנולעטשרָאפ-רעטַאעט עשידיי עטייווצ ַא רָאנ ,ןליּפש ןופ

 רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא רעבָא .רערעמ ןיוש םיא טלעפעג ,*ַאטסָאקַא

 ןקידלַאװג ַא רע טעז ,גנוריפפיוא רעשטייד ַא ןיא עסעיּפ רעבלעז

 ןשידיי ןופ בצמ םעד ןרעסעברַאפ ןגעװו טכַארט ןוא ,גנַאגקירוצ

 ןָאט טשינ רעבָא סָאד רע ןָאק תוביס-עילימַאפ בילוצ .רעטַאעט

 ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןייק סא רע טרעדנַאו ,טָאטש-םייה ןייז ןיא

 טרעוו רע .רעטַאעט ןשידיי ןקיטרָאד םוצ ןעמוקוצוצ טכוז רע ואוו

 ןליּפש וצ זייווקיצנייא רע טגירק ,רעגייטש רעד יוװ ,ןוא ,טסירָאכ ַא

 ,רענדארג לארשי ,רעטַאעט ןופ רָאטקעריד םייב ןלָאר ערענעלק

 טשרע רעבָא ,ברקמ םיא זיא רעכלעוו ,רָאיטקַא רעטשרע טנדַאפדלָאג

 טבייח ,"הבושת לעב; סר"מש ןיא "לאפר, לָאר יד טליּפש רע ןעוו

 טימ רָאי בלַאה ַא ןליּפש ןכָאנ .ןלָאר ערעסערג ןעמוקַאב ןָא רע

 טליּפש ױזַא ןוא ,עּפורט סרעלדַא ןיא ןײרַא רע טערט ,ןרענדארג

 יו ,ץניװָארּפ רעשילגנע רעד ןיא ןוא ןָאדנַאל ןיא רָאי עקינייא רע

 ,זירַאּפ ןיא ךיוא

 ןָאזניקדַאר סקַאמ רָאיטקַא ןטימ טצעדניירפַאב רעייז טרעוו .ר

 -ןַאמ ןיא זומ'מ ןעוו ןוא ןסקרַאמ ףלָאדור סלַא טנַאקַאב רעטעּפשו

 ,"לענַאברַאבַא ףסוי ןָאד, עסעיּפ יד ןריפפיוא לענש ףיוא רעטסעשט

 טרידוטש ןוא ןרעמונ-:קיזומ עכעלטע ןָא טביירש ,ףליהוצ ,ר טמוק

 טליּפשעג טגעלפ סָאװ ,*ריציפָא, ןופ לָאר יד ןָאזניקדַאר טימ ןייא

 סלַא .עּפורט יד טזָאלרַאפ טָאה עכלעוו ,רענדארג ַאטענַא ןופ ןרעוו

 ,ןורכז ןופ ,טצעזרעביא רעטעּפש ןָאזניקדַאר טָאה רַאפרעד קנַאד

 ןזָארטַאמ| רָאליעס רעד; נ"א "יעווָארטס יהט; עסעיּפ עשילגנע יד
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 ,עבלעז סָאד , ךָאנרעד ןוא *רַאפעג ןיא םותי רעד; רעדָא *רַאפעג ןיא

 .יר עכלעוו ןיא ,"גינעק רעבליז רעד, עמַארדָאלעמ יד ,ןורכז ןופ

 ,טנכייצעגסיוא ױזַא ייז ןיא ךיז ןוא ןלָאר-טּפיױה יד טליּפשעג טָאה

 ,לרוג ןקידרעטייוו ןייז טמיטשַאב ןבָאה ייז זַא

 וצ שזַארוק רָאיטקַא רעד ןעמוקעג ןָאדנָאל ןיא זיא 1894 ןיא/

 טָאה רע עכלעוו יד ןשיווצ ןוא ,עקירעמַא רַאפ ןרָאיטקַא ןרישזַאגנַא

 טסוגיוא 17 םעד ,ףיוא טערט רעכלעוו ,,ר ןעוועג ךיוא זיא ,טכַארבעג

 -יווקניא סיורג רעד, עסעיּפ רעד ןיא רעטַאעט סרעלדַא ןיא ,4

 רעדָא "עטונק ששיסור יד; ןיא 1894 טסוגיױא 28 םעד ןוא ,*רָאטיז

 -עגעב עשירָאטסיה ענייא ,ווַאלקש סלַא וװָאקורָאגלָאד זַאינק רעד;

 ןופ טײברַאעב ,יקסווָאכיש זַאינק ןופ ענזישטנַאּפ רעד ןופ טייהנעב

 ."רעלדַא בקעי ןוא לַאטנעזָאר סקַאמ

 טבילַאב ןוא רעלוּפָאּפ .ר טרעוו טייצ רעצרוק רָאג ַא ןופ ךשמ ןיא

 -ַאקירעמַא רעד ףיוא רעליּפשיוש עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא סלַא

 גנַאל ןרָאי טליּפש רע .רעסישזער סלַא ךיוא יוװ ,עניב רעשידיי רענ

 ענעדישרַאפ ןיא ןַאמצַאק ןוא גרעבנרָאט ,שטיוװָאקשָאמ ,רעלדַא טימ

 קידנבָאה טינ ,קרָאי-וינ ןיא יו תויה רעבָא ,קרָאי-וינ ןיא סעּפורט

 רע טמענ ,רַאטס ןייק ןייז טשינ רע ןָאק ,רעטַאעט םענעגייא ןייק

 ,עיפלעדַאליפ ןיא סרעשזדענעמ יד ןופ גַאלשרָאפ םעד ןָא ןרעג

 רעטַאעט ןשידיי ןקיטרָאד ןיא טרָא שטשרע סָאד טמענרַאפ רע ואוו

 טשרע ןרעוו סָאװ ,ןסעיּפ לָאמ ןטשרע םוצ ףיוא טרָאד טריפ ןוא

 1897 ןיא ףיוא רע טריפ ױזַא .קרָאי-וינ ןיא טליּפשעג רעטעּפש

 -עּפש| *טעלמַאה רעשידיי רעד , סיקסוװערַאטָאלָאז עיפלעדַאליפ ןיא

 לָארטּפױה יד קידנליּפש ,ן"רוחב הבישי רעד, סלַא רעלוּפָאּפ רעט

 רעקרָאי-וינ ןיא רע טליּפש ןענָאעס ייר עצנַאג ַא .,"רודגיבא;

 -וג אלעב טימ ןעמַאזוצ) 1901702 ןָאזעס ןיא :"רעטַאעט-סלּפיּפ,

 לָארילטיט רעד ןיא (לעבָאל ַאניװלַאמ ןֹוא רעלדַא .ּפ בקעי ,יקסניד

 ַאטנָאמ ףַארג, סָאמויד ןופ עיצַאזיטַאמַארד סיקסווערַאטָאלָאז ןופ

 -יטַאמַארד סיקסוװערַאטָאלָאז ןופ לָאר-לטיט רעד ןיא ןוא "אטסירק

 ןופ ?ַאטעדנעװע ןַאמָאר ןשילגנע ןופ גנוצעזרעביא ןוא עיצַאז

 ןלָאר ייווצ עקיזָאד יד טימ .ַאנַאמָאר יבַאפ, נ"א ילערַאק ַאירַאמ

 -רעטַאעט רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןיא ןָא-ןביוא ןַא רע טניוװעג

 עקיזָאד יד ןיא ןכיילגרַאפ טינ םיא וצ ךיז ןָאק רענייק ןוא ,טלעוו

 -ַאזוצ ,"רעטַאעט סלּפיּפ , ןיא רע טליּפש 1902703 ןָאזעס ןיא .ןלָאר

 סיקסווערַאטָאלָאז ןיא לָאר-לטיט ַא ,יקסוועשַאמָאט סירָאב טימ ןעמ

 רעד, סלַא ףיוא .ר טערט 1904 ןיא ,"לבה ןוא ןיק רענרעדָאמ רעד;

 ןבלעז ןיא ,15'1914 ןָאזעס ןיא .װָאקַאר .נ ןופ ?רָאיטקַא רענירג

 ןיא ןלָאר :טּפיוה יד יקסװעשַאמָאט יסעב טימ ןעמַאזוצ ,רעטַאעט

 ."עביל ןופ זיירּפ רעד, סיקסווערַאטָאלָאז

 -"סלַּפיּפ, סיקסוװעשַאמָאט יסעב ןיא ףיוא .ר טריפ 1916 ןיא

 ,וָאקַאר .נ ןופ "טכורפ ענעטָאברַאפ , רעטַאעט
 -.טירטס שטרַא רעיפלעדַאליפ ןיא קידנליּפש ,,ר טָאה 1917 ןיא

 -ָאש םהרבא ןיא לָארטּפױה יד טליּפשעג ןוא טריפעגפיוא ,רעטַאעט

 -פיוא טשרע גלָאפרעד ןייז ךָאנ זיא סָאװ ,(עדָאמ יד) ?לייטס; סרעמ

 ךיז טָאה רעכלעוו ,ןרעלסעק ךרוד קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג טריפעג

 .עסעיּפ יד ןליּפש וצ טגָאזעגּפָא רעירפ

 רעטַאעט-"סלּפיּפ, ןיא ףיוא .ר טריפ 1920 רעבמעטּפעס 2 םעד

 1921 ץרעמ 11 םעד ."קילג םוצ ריט יד, -- עידעמָאק סווָאקַאר

 ,ףלָאװ ןוא ווָאקַאר ןופ *הּפוח עטרעטשעצ יד; ףיוא טרָאד רע טריפ

 -פיוא רעטַאעט-?סלּפיּפ , ןיא .ר טָאה 1921 רעבמעטּפעס 15 םעד ןוא

 סקידצ םעד, סרענײטַאל ןיא לָארטּפױה יד טליּפשעג ןוא טריפעג

 -עגפיוא רעטַאעט ןבלעז ןיא רע טָאה ןָאזעס ןבלעז ןיא ."החּפשמ

 רבחמ ןבלעז ןופ ןוא *טג ַא ןופ זירּפ רעד , סיקסווערַאטָאלָאז טריפ
 ,7? ןלייצרעד יורפ ַא ףרַאד ,
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 ןופ ןָאטיסטעל
 הויה

 סרענײטַאל רעטַאעט ןבלעז ןיא ףיוא רע טריפ 1923 רַאונַאי 12 םעד

 ."תיב םולש;

 ןיא יורפ ןייז טימ ףיוא רע טערט 1923 רעבמעווָאנ 20 םעד

 ,"ּפָאק-ץיה; סווָאקַאר ןיא רעטַאעט-?יטרעביל,

 ר"א ןוא רעטַאעט סיילּפ גניווריוא ןיא .ר טליּפש --- 67

 "ךלינק סלַא ףיוא רע טערט ןלעטסעמ בקעי ןוא} ימע ןב בקעי ןופ

 יד; סווָאניאערװעי ןיא ?רעקיזומ , סלַא ןוא *ּפַאש, סקיווייל ןיא

 -יוׂש ןוא רָאטקערידטימ רע טרעוו -- 1927-28 ."םיקידצ טימ ףיש

 ַאלעטס ןוא עליצ טימ) ףיוא טריפ ןוא רעטַאעט ןבלעז ןיא רעליּפש
 ןוא ,"ינָאמילַא; סיקסווערַאטָאלָאז (ןלָארטּפױה יד ןיא .ר ןוא רעלדַא

 "ןעיורפ-ןסַאג; סךאלמ .ל (עבלעז יד טימ) 1927 רעבמעצעד 1 םעד

 ןשידייא ןיא טליּפשעג .ר טָאה 1928729 ןָאזעס ןיא .ן"סוגרעביא,}

 -סָארּפ, רעסקנָארב ןיא טליּפשעג .ר טָאה 1932 ןיא .*רעטַאעט-טסנוק

 זיא ןוא ,קנַארק ןעוועג ןרָאי עטצעל יד זיא .ר .רעטַאעט-ײ*טקעּפ

 וצ ןעמוקעג ןוא קרָאי-וינ ןיא 1928 לירּפַא 4 םעד ןברָאטשעג

  .טנעיילע לקירטַאעט רעשידיי רעד ןופ ןורבח רה ןפיוא הרובק

 לַאטנעזָאר ַאניבַאס ןירעליּפשיוש עשידיי יד ןעוועג זיא יורפ ס'.ר

 ,(טַאלבנייװ)

 ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ,"קיזמ לאירוא, ּפ"א ןײטשּפע רעטלַא

 :(1917 ןיא)

 רעזדנוא ףיוא רָאיטקַא רעטסקידנגייוש רעד זיא סָאד . . .,

 טגעװַאב רע :ןטונימ עננַאל םיא ףיוא טקוק ריא .עניב רעשידיי

 םיא ןופ ריא טרעה ןטלעז ,טנייוש רע רעבָא ,סעּפע טוט רע ,ךיז

 םיוק ,ליטש ךיוא סָאד ןוא ,עזַארפ עטקַאהענּפָא ןַא ,םרָאװ ַא

 ןייק ףיוא רעבָא ,קינייו טדער רע .ףיוא סע טּפַאכ ריא סָאוו

 ,ריר רעדעי ןייז ,רעק רעדעי ןייז .טינ סָאד ריא טליפ םונימ

 ןדייר ןוא ,םיא רַאפ ןדייר ןּפיל יד ףיוא לכיימש רעקידגָאטייוו רעד

 טרעטיצ ריא זַא ,ךיז ריא טּפַאכ לָאמטפָא זַא ,ױזַא ,קרַאטש ,ךיוח

 .גנונערפיוא רַאפ

 עדמערפ ןייק טינ זיא ןליּפש טרַא ןייז טימ לַאטנעזָאר סקַאמ ....ן
 ,עדמערפ ןייק סיוא טינ טקירד רע .ןבעל רעזדנוא ןיא גנוניישרעד

 סע יו שידיי ןוא לַאנַאיצַאנ יױזַא ןיא רע .ןליפעג עשידיי-טינ

 עטסערג יד ןיא ןבָאה סָאוװ ,סעדייז ערעזדנוא שידיי ןעוועג ןענייז

 ,"רעטָאפ עטַאט ,םלוע ?לש ונובר ,ךַא, טצפיזעגסיוא רָאנ ןדייל
 ."טינ רעמ ןוא

 : טביירש גייווצרעבליז ןמלז

 טנכייצעגסיוא טשינ ךיז לַאטנעזָאר טָאה ,טגָאזעג תמא םעד,

 רעשידיי רעקיצנייא רעד ןעוועג רע זיא רעבָא רַאפרעד .עיצקיד ןיא

 -עג טונ ךיז טָאה סָאוו ,עקירעמַא ןיא רעליּפשיוש רעשיטַאמַארד

 ,עטנַאגעלע ןא ןעוועג דימת זיא גנוטלַאה ןייז .קַארפ ַא ןיא טליפ

 רַאפ קיסַאּפ ,ןטסָאמעג ןוא ןניואוועג ןעוועג ןענייז ןטסעשז ענייז

 ַא ןעוועג ןיא םינּפ ןייז ןוא ,טליּפשענ טָאה רע עכלעוו ,ןלָאר יד

 ,רעטקַארַאכ םעד ןיא גנורעדנע עטסנעלק עדעי .קימימ ןופ לַאווק

 ןיא ןקירדסיוא ףכית ךיז טנעלפ ,ןלעטשרָאפ טנעלפ רע ןכלעוו

 ראוטרעּפער-טלעװו ןופ ןעגננוריפפיוא ענייז .ןניצ-סטכיזעג ענייז

 ,רבד םש ַא ןרָאװענ ןענייז סעמַארדָאלעמ עשידיי עלענינירַא ןופ ןוא

 ייב טבורּפענסיוא רעירפ ןסעיּפ עסיוועג ןעמ טָאה טּפָא ץנַאנ זַא

 א ןעוועג ןענייז ייז יו םעדכַאנ טשרע ןוא עיפלעדַאליפ ןיא םיא

 .קרָאי-וינ ןיא טריּפָאקכָאנ ייז ןעמ טָאה ,םיא ייב גלָאפרעד

 ףיוא ןעוועג זיא עניב רעד ףיוא טירטפיוא רעטצעל סלַאטנעזָאר

 -ענ טָאה לַאפוצ רעד ןוא ,קרָאידוװינ ןיא טנווָא-ןרע םענענייא ןייז

 סָאד ןגָאלשרעד רעמ ךָאנ לָאז טנווָא-ןרע רעקיזָאד רעד זַא ,טלָאװ

 -עג טָאה רעכלעוו ,לַאטנעזָאר ,ןלַאטנעזָאר ןופ טימעג ענעגָאלשרעד
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 רעטַאעט ןשידיי

 -נָא ךיז טָאה ,טייקכעלריטַאנ ןוא תמא ןרַאפ שוח ןפרַאש ַא טַאה

 ןקילָאמַא ןייז ןופ זַא ,טייקכעלקריוו רעטעקַאנ רעד טימ ןסיוטשעג
 עקילָאמַא ןייז זַא ,םייריש עניילק זיולב ןבילבעג ןענייז ץנַאלג
 ןינע ןַא ןרָאװעג זיא ,רעזייה עלופ ןגיוצעג טָאה סָאװ ,טײקטמירַאב

 ןעמָאנ רעד זיא םוקילבוּפ ןקיטנייה ןרַאפ רעבָא ,עטכישעג רַאפ

 עשידיי תורוד עטשרע יד רַאפ סָאװ ,רעד טשינ רעמ לַאטנעזָאר
 ."ןטנַארנימיא

 :טביירש דמלמ .מ רעיפלעדַאליפ רעד
 טוג רעדנוזַאב ןעוועג לַאטנעזָאר סקַאמ ןיא עיפלעדַאליפ ןיא,

 ןיא רַאטס-טּפיוה סלַא טליּפשעג לֶאמ ךס ַא ָאד טָאה רע .טנַאקַאב

 רע טנעלפ םעדרעסיוא ןוא ,רעטַאעט טירטס שטרַא .םענעזעוועג םעד

 ודנוא ןופ ךס ַא .ןעגנולעטשרָאפ-טסַאג ףיוא רעהַא ןעמוק טּפָא

 ןטערטפיוא ָאד טגעלפ רע ןעוו טייצ רעד ןופ ךָאנ םיא ןעקנעדעגנ

 ךיז סרעדנוזַאב טָאה רע .ץטַאק .מ רעזדנוא ןופ ןסעיּפ יד ןיא

 -רַאפ רעכלעוו ,ןשטנעמ ּפיט םעד ןלעטשרָאפ ןיא טנכייצעגסיוא

 זיא רע .ןעמאזוצ טנעמיטנעס ןוא טייקטרַאה ךיז ןיא טרעּפרעק

 טָאה זָאנ עגנַאל ןייז ;"ןיושרַאּפ , ןייק טגָאז'מ יוװ ,ןעוועג טינ

 ,טליּפשעג טָאה רע ןעוו רעבָא ,ןניוא יד ןיא ןפרָאוװעג ליפוצ ךיז

 -וצ םעד ןריסערעטניארַאפ וצ יױזַא טייקיאעפ יד טַָאהעג רע טָאה

 ןסענרַאפ טָאה רע זַא ,סערעטניא ןייז ןּפַאכרַאפ וצ ױזַא ,רעיוש

 ,ךיז טייטשרַאפ סע ... .טָאה לאטנעזָאר סקַאמ םינּפ ַא רַאפ סָאװ

 עטוג טבעלעגכרוד ,טייצ ןייז ןופ רעליּפשיוש ךס ַא יוװ ,טָאה רע זַא

 ליפיוזא ףיוא זיולב ןעוועג זיא סָאד רעבָא ,ןטייצ עטכעלש ןוא

 -עלטסניק ענייז רעבָא ךייש סָאװ .ענונ זיא הסנרּפ ןינע םעד לפיוו

 וצ ךיז סָאװ טאהעג טינ ?ַאטנעזָאר טָאה ,ןעננוכיירנרעד עשיר

 םענייא סלַא טנעקרענָא לָאמעלַא םיא טָאה קיטירק יד .,ןנָאלקַאב

 ןייז .טימ ... .עניב רעשידיי רעד ןופ ןלייז עטסקיטכיוו יד ןופ

 -כיוו ַא ןרָאלרַאפ עקירעמַא ןיא עניב עשידיי יד טָאה ןברַאטשּפָא

 ךיז טימ טָאה לַאטנעזַאר סָאוו ,טפַארק יד שטָאכ ,טפַארק עקיט

 .רעירפ רָאי עכעלטע ןופ טיוט ןעוועג ןיוש זיא ,טלעטשענרָאפ

 עכלעוו ,רעליּפשיוש עּפורג רענעי וצ טרעהענ רעבָא טָאה ?ַאטנעזָאר

 ."עקירעמַא ןיא ָאד רעטַאעט עשידיי סָאד טעטלַאטשעג ןבָאה

 :טגָאזעג טרעוװ *לַאנרושז ןעגרָאמ/, ןיא גָאלָארקענ ןיא

 סָאװ םעדצָארט ,טליּפשענ טינ טייצ ערעננעל ַא ןיוש טָאה רע,

 -ָאלעמ רעד ןיא רעקיטנַאמָאר רעד סלַא טנאקאב ןעווענ זיא רע

 ,סנירבָאק ןיא ןּפיט טימ לָאצ עסיורג ַא ןפַאשענ טָאה ןוא עמַארד

 ןייז ,ןסעיּפ סיקסוװערַאטַאלַאז ןיא רעטעּפש ןוא ,סרעמָאש ,סניביל

 -טלעוו ןופ ןעננוצעזרעביא ןיא טכַאמענ אקווד רע טָאה נלָאפרעד

 יד ןיא טכַאמענ טמירַאב עקירעמַא ןיא ךיז טָאה רע ,ןסעיּפ עכעל

 ָאטנָאמ ףַארג, ,"נינעק רעבליז רעד , ,"ינַאמָאר ָאיבאפ , ןסעיּפ

 טליּפשעג טָאה רע ואוו ,"רעבעוו יד , סנַאמטּפיוה ןיא ןוא "ָאטסירק

 זיא לַאטנעזַאר ... .עיצולָאװער וצ טפור רעכלעוו ,רעבעוו סלא

 ןוא עטסנייפ עמאס יד ןופ רענייא סלַא טכַארטַאב ןעוועג דימת

 -רַאפ וצ טכוזעג סָאד טָאה רע .עניב רעד ןופ ןרָאיטקַא עטסטרַאצ

 עכלעוו ןיא ןעמַארדָאלעמ עסיורג ךרוד עניב עשידיי יד ןרענעש
 קידנעטש טָאה רעכלעוו ,ןח ןשיפיצעּפס ןייז ןגָארטעגניײרַא טָאה רע

 -יזומ רעדנילב רעד , סנירבָאק ,? ןיא .רעיושוצ יד ףיוא טקריוועג

 קיבייא טעוװ רעכלעוו ,ּפיט ַא ןפַאשעג לַאטנעזַאר טָאה ?טנַאק

 יו טקנוּפ ,ןעזעג םיא ןבָאה עכלעוו ,ענעי ןופ ןורכז ןיא ןכיילב

 -םירק ָאטנָאמ ףַארנ , ,"גינעק רעבליז , םעד ןסענרַאפ טינ ןָאק ןעמ

 ."עלעמילב , סרענײטַאל ןיא "ץענייש עלערעב , ןייז רעדָא ,?ָאט

 ןיא רעדָא "סעמַאמ ייווצ , ,/לּפירק רעד , סניביל ןיא ןלָאר ענייז

 טצירקעגנייא ףיט ךיז ןבָאה ,"דניז ןופ זיירּפ רעד , סיקסווערָאטַאלַאז

 טנבייצעגסיוא ךיז טָאה רע . .. .רעבָאהביל-רעטַאעט ןופ ןורכז ןיא
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 -םיוא טָאה רע ,רעסישזער סלַא ךיוא רָאנ ,רָאיטקַא סלַא רָאנ טינ

 ןופ .., ."לייטס , סרעמָאש ייז ןשיוװצ ,ןסעיּפ עקינייא טריפעג

 ןשיווצ עפאק ןיא ןזיװַאב ?ָאטנעזָאר סקַאמ ךיז טָאה טייצ וצ טייצ

 ,"שיטעטסעיַאמ , ןטלאהעג קידנעטש ךיז טָאה רע .,ןגעלָאס ענייז

 ןגעװ .טדייללקעג טנאנעלע ןוא רעביוז ןעװעג זיא ןוא קיטכיצ

 רענעי ןופ עטנַאקַאב עטלַא טימ ןיולב ןדייר רע טנעלפ רעטַאעט

 יד ןופ רענייא ןעוועג ןיא רע רעכלעוו ןיא ?עכָאּפע ענעדלָאג,
 ."ןלייז עקיטכיוו

 .ע .מ

 .151 ,126 ,48 .זז ,װ ,"רעטַאעט שידיא .שעג, -- ןירַאג .ב

 ,"גָאט, ,רעליּפשיױש עשידיא ערעזנוא ןופ עירעלַאג-רעדליב -- קיזמ לאירוא
 ,1917 רַאונַאי 20 ,י .נ

 ,1925 .טפעס 23 ,"גָאט, -- (תונורכז) שילַאק אטרעב

 טשרַאקַא םעד ןעגעװ ןעטייהלעצנייא עטנאסערעטניא --- גייווצרעבליז .ז

 טקורדעגרעביא} 1920 יַאמ 8 ,י .נ ,",װרָאפ, ,סקרַאמ ףלָאדור םענעברָאטשעג
 ,ן109-117 .זז ,19236 ,א"ב ,"ןרוגיפ-רעטאעט ,, טגייווצרעבליז ןיא

 .87 ,20 .וז ,1927 ,.י .ג ,"רעטאעט ןשידיי ןופ םָאבלַא ,, --- גייווצרעבליז ןמלז
7, 46, 49, 51, 103, 105, 108, 109, 

 עשידיא יד ,, ,לַאטנעזַאר סקאמ םענעברָאטשרַאפ טשרע םעד ןעגעוו -- דמלמ .מ
 ,1938 לירּפַא 8 ,,אליפ ,"טלצוו

 24 ,שזדָאל ,"טַאלבסקלָאפ רעיינ, ,לאטנעזָאר סקאמ --- גייווצרעבליז ןמלז
 ,1938 לירּפַא

 ,18724 .וז ,1941 ,קרָאי-וינ ,"קיאַאזָאמ-רעטאעט , -- גייווצרעבליז ןמלז

 4267 ,144 ,72 .וז ,1959 ,קרָאיוינ ,"טלייצרעד רעלדַא יליצ , -- רעלדַא עליצ
6, 655, | 

 לכימ םהרבא ,יקסנַאקרַאש
 |1907 ינוי 27 .טשעג -- 1869/?} .בעג|}

 .טּפעס 8 --- ןעזייר ןמלז טיול --- ןריובעג

 ,1860 -- רעטומ ס'.ש ןופ תועידי טיול ,9

 1852 -- תועידי עטפַאהלפייווצ ערעדנַא טיול

 -ַאװלַאק ןבענ ,עווָאבויל ןיא ,1867 רָאג רעדָא

 -סחוימ ַא ןיא ,ןליוּפ ,טנגעג רעקלַאוווס ,עיר
 ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז .עילימַאפ רעקיד

 ,רעכעלגעמרַאפ רעייז א ןוא ןדמל רעסיורג

 יד טיובעגפיוא טלעג ןגייא ןייז רַאפ טָאה ןוא

 ןבילבעג רָאי 12711 וצ .עווָאבויל ןיא זיולק

 טגָארט עילימַאפ יד ןוא ,רעטָאפ ןכָאנ םותי ַא

 -ַאב ךיוא ךיז ןוא רדח ןיא טנרעלעג .עירַאװלַאק ןייק רעבירַא ךיז

 ,הבישי רענווָאק רעד ןיא טנרעלעג .שטייד ןוא ש"סור טימ טנעק

 רעטנוא ןוא םינוצח םירפס וצ טירטוצ ַא ןעמוקַאב טָאה רע ואוו

 טעמדיוועג םיא ,רָאי 15 וצ ,וּפַאמ םהרבא רַאפ גנורעטסייגַאב רעד

 -עג .ש :טָאה "הקירמאב לארשי ימכח, סטָאטשנעזײיא טיול .,ריש ַא

 ןטייוצ םוצ טָאה רעטומ יד ןעוו .עוװַאביליןיא הבישי ןיא טנרעל

 טָאה ןַאמקרַאטש השמ טיול) רחוס-האובת רעגיר ַא טימ הנותח לָאמ

 רעד רָאג סָאד זיא טַאטשנעזײא טיול ,רעקרַאש לרעב ןסייהעג רע

 .עװַאביל ןייק ייז וצ רעבירַא .ש ךיז טגָארט ,(רעטָאפ ס'.ש ןופ ןעמָאנ

 רעליטש ַא עבטב ןוא ,שיסור ןוא שטייד קיסיילפ רע טרידוטש ָאד

 ןענעייל םייב ןיילַא לייטנטסרעמ רע טגנערברַאפ ,רעקידוועמעש ַא ןוא

 ,לדיימ-ןסַאג ןזעוועג ַא טימ ךיז רע טנעקַאב 1890 ,ןריצַאּפש ןוא

 רע טָאה ,ןרעטלע ענייז ןופ ןליוו ןגעק ןוא ריא ןיא ךיז טבילרַאפ

 ןצעזַאב ייז ואוו ,עקירעמַא ןייק ןרירגימע ייז ןוא הנותח ריא טימ
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 א טימ 1891 רַאורבעפ 6 םעד רע טריטויבעד ָאד .ָאגַאקיש ןיא ךיז

 "רעירוק רעשידיא; ןיא "עלעפעש סָאד, עמעָאּפ

 זיא .ש .סעכעלקילגמוא ןַא זיא יורפ ןייז טימ ןבעלנעמַאזוצ סָאד
 ןוא ,רעביירש-רעדיל רענעגיוצעגקירוצ ,רעטמולחרַאפ ,רעליטש ַא

 ןוא םוטכייר וצ קשח ןסיורג ַא טימ עקיטסולסנבעל ַא -- יורפ ןייז

 רעד .סנגינעגרַאפ עכעלשטנעמ עלַא ןכַאמוצטימ ןליוו ןקרַאטש ַא

 ױזַא טקריוו גנוריסַאּפ יד ןוא ,םיא טזָאלרַאפ יז זַא ,זיא טַאטלוזער

 טסילשַאב רע .טכיוועגכיילג ןייז טרילרַאפ רע זַא ,םיא ףיוא קרַאטש

 "וינ ןייק ּפָא רע טרָאפ עידעגַארט ןייז ןיא ןסעגרַאפ ךיז ןבורּפ וצ

 -ָאירעּפ רעד ןיא ןקורד ןָא טבייה ןוא ,םייה ןייז טכַאמ רע ואוו קרָאי

 ענייפ ןוא רעדיל ערענעלק ןוא ערעסערג עסערּפ רעשידיי רעשיד

 -ָאמוה ,ןציקס ךיוא יו ,עיזעָאּפ-טלעװ רעד ןופ ןעגנוטכידרעביא

 -ַאב .ש טָאה גנוציטשרעטנוא עקרַאטש .ןענָאטעילעּפ ןוא סעקסער

 ַא ןגָארטעג טָאה רעכלעוו ,דלעפנעזָאר סירָאמ רעטכיד ןופ ןעמוק

 ןופ ןוא ,םיא וצ םַאנסיוא ןטימ ,רעביירש ערעדנַא עלַא וצ האנק ַא

 טָאה רעכלעוו ,ץנַארק פיליפ רָאטקַאדער ןוא רעביירש ןקיטלָאמַאד

 לַאנרושז-שדוח םעד 1893 ןיא ןבעגעגסױרַא םיא טימ ןעמַאזוצ וליפַא

 טימ ןעמַאזוצ ,סױרַא .ש טיג 1894 ןיא ."רעגייצנא-טדָאטש רעד,

 "יאדמשא רעד, טַאלבנכָאװ עשיריטַאס סָאד ,דלעפנעזָאר סירָאמ

 עיינ יד, טפירשטַאנָאמ ַא ןבעגעגסױרַא ןילַא רע טָאה 1897 ןיא

 ,ןדלעפנזָאר טימ ןעמַאזוצ ,.ש טָאה 1900 לירּפַא ןיא ןוא ,"טלעוו

 ,"סקנּפ רעד, לַאנרושז ןקירָאי-לטרעפ ַא ןבעגעגסױרַא

 -ּפָא .ש טָאה (1897 ,קרָאי-וינ) *ענהיב עשידיא יד, ךובלמַאז ןיא

 : "ןגָאז ןָאק ןעדַאפדלָאג םהרבא סָאװע דיל סָאד טקורדעג

 -- עניב ַא ןדיי רַאפ טעדנירגעג בָאה ךיא

 ,הנידמ רעדעי ןיא טגנילק ,"תימלוש , ,"אבכוכ רב;

 .ןעוועג טעברַא ןיימ זיא ךיוא *ןַאמלעזָאי יבר,

 ןעזעג ןיוש דיי רעכעלטיא טָאה "הפשכמה,

 ,ןעק ךיא זַא זײװַאב ַא ךיוא זיא *רשוי ץילמ;

 ,ןעּפ ןיימ ןופ קרעװ סָאד זיא "ןדע ןג ןוא םונהיג ;

 -- קיטש עשידיי-טכע ןַא עניימ זיא ?שורושחא;

 .קיטנַא ןַא טגָאז ןעמ ,ןבירשעג ךיא בָאה רעדיל

 ,עניימ עדייב ןענייז *לקינייא ןטימ עבָאב יד ,

 ,ענייפ ַא קיטש ַא ךיוא זיא ?קישטַאירדָאֿפ,

 ,ןלָאמעגסיױא ךיא בָאה "לעמעל ינוק, ַא ,"קירעדנעמש, ַא

 ,ןלָאצַאב וצ טינ זיא "אדאסאמלא רָאטקָאד ,

 ,לדיל סעדעי סיז ױזַא טגנילק טרָאד -- "קחצי תדקע ;

 ,,,לדירי ןיימ ןופ ףוס רעד זיא ?וקירעקוק עינ ,עמ עינ ,עב עינ;

 גנולמַאז עטשרע ןייז קרָאי-וינ ןיא ןבעגעגסױרַא 1895 ןיא טָאה .ש

 -םירוּפ ַא ןופ לעצטיּפש ַא; 1899 ןיא ,"םינוגינ עשידיא, רעדיל

 -מַאז עטייווצ ַא 1905 ןיא ןוא ,ןלג"דא ,ןטָאדקענַא ,ןציוו} *רעליּפש

 זיב 1899 ןופ ןעדַאלַאב ןוא רעדליב ,רעדיל) ?רעדיל-תולג, גנול
5), 

 -שידיי יד רַאפ ןענַאמָאר ןבירשעג ךיוא רע טָאה ןעזייר ןמלז טיול

 גנישילבָאּפ ורביה, רעד רַאפ סרעדנוזַאב ,רעגעלרַאפ רענַאקירעמַא

 -קַארַאכ ןעזייר ןוא ."רעלדנעהנעיורפ רעד, לשמל יװ ,"ינַאּפמָאק
 : וזַא םיא טריזירעט

 טעז'מ ואוו ,רעדיל ענייז סיוא ךיז ןענעכייצ רעבָא סרעדנוזַאב,

 םטיר םענעטלַאהעגסיוא ןַא ןיא ןבירשעג ,טנַאלַאט ןשיריל תמא ןייז

 רענעט עשיטעֶאּפ טכע ייז ןופ עכנַאמ ןגָאמרַאפ ,?יטס ןטכייל ַא ןוא
 ,רָאמוה ןקיצרַאה ןעמענעגנַא ןַא טימ ןעננורדעגכרוד ןענייז ןוא

 סירָאמ ןופ העּפשה יד זייוולייט ךיז טליפ םרָאפ רעייז ףיוא םגה

 ."דלעפנעזָאר
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 ןופ ןָאקיסקעל

 זַא ,טלַאה ןַאמקרַאטש השמ

 ךיז טָאה ערעירַאק רעשירַארעטיל ןייז ןופ בייהנָא ןיא ךיילג

 ןופ ךס ַא ןופ רעכעה ?יפ טייטש יקסנַאקרַאש זַא ,ןזיװעגסױרַא

 -ָאמֹוה ןוא עלַאנָאיצַאנ ,עשיריל ענייז .רעטכיד םירבח-טייצ ענייז

 רעד ןופ יירפ ןצנַאנניא ט ע מ כ ןעוועג ןענייז רעדיל עשיטסיר

 -רעגריב טָאהעג ןרָאי ענעי ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןעמזירעמשטייד עסַאמ

 יד .עסעיּפ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי-שינַאקירעמַא רעד ןיא טכער

 -ָאטעילעפ ןוא ןעגנולייצרעד ענייז טַאהעג ךיוא ןבָאה הלעמ עבלעז

 ןוא ןקידנרעק ,ןקיטפַאז ַא ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז עכלעוו ,ןענ

 -עזָארּפ ענייז ןיא ייס ןוא רעדיל ענייז ןיא ייס .שידיי ןכעלמיטסקלָאפ

 -ראש .גורפ .ש ןופ סולפנייא רעד קרַאטש ךיז טקרעמ ןעגנוּפַאש
 ענעי ןיא רעטכיד-םירבח ענייז ןופ םַאנסיוא ןַא ךיוא זיא יקסנַאק

 -עברַא ןייק ןבירשעג טשינ יו טעמכ טָאה רע סָאװ ,טימרעד ןרָאי
 ןפַאשעג ןענייז קרעוו עשיטעַאּפ ענייז ןופ בור סָאד ,רעדיל-רעט

 ."ןוויטָאמ עכעלמיטסקלָאפ ןוא עלַאנָאיצַאנ ףיוא

 : ןַאמקרַאטש השמ טביירש ,רעטַאעט ןשידיי םוצ ןעמוקוצ ןייז ןגעוו

 ןייק ןעמ טָאה ןלַאנרושז ןריטקַאדער ןוא רעדיל ןביירש ןופ,

 רעבירעד טָאה יקסנַאקרַאש .ןבָאה טנַאקעג טינ ןטסנידרַאפ עסיורג

 זיא רעפרעדַאב רעקידלַאװג ןייק שטָאכ ,תוקחד סיורג ןיא טבעלעג

 -ַאמַארד ןפיוא תוחוכ ענייז ןבורּפ ןעמונעג טָאה רע .ןעוועג טינ רע

 טָאה יקסנַאקרַאש .ןבעגעננייא םיא ךיז טָאה סע ןוא טיבעג ןשיט

 "ףקות הנתנו, ןעמָאנ ןרעטנוא עמַארד עשירָאטסיה ַא ןבירשעגנָא

 יז ןוא ,(הליפת רעטמירַאב רעד ןופ רבחמ ,ןונמא יבר ןגעוו)

 ןופ רָאטקעריד ןוא רַאטס רעד ,רעלסעק דוד וצ ןנָארטעגקעװַא

 ןריפוצפיוא טכוזעג קידנעטש טָאה רעלסעק ."רעטַאעט ַאילַאט ,

 טרעפילעג סיילפ סיורג טימ ןבָאה סע סָאוו ,יד יו ןעמַארד ערעסעב

 -ייטַאל ףסוי ןוא ץיווָארָאה רָאסעּפָארּפ "ןרָאטיוא , עטריטנעטַאּפ יד

 ןוא טסַאהעג קרַאטש ױזַא טָאה ,רעלסעק ,רע עכלעוו ,ןשטנעמ ,רענ
 קרַאטש םיא ייב טָאה עמַארד סיקסנַאקרַאש .טפמעקַאב רעטיב
 "ףקֹות הנתנו, זיא 1899 רעבמעווָאנ ןיא ןוא ןעוועג ןח אשונ
 -רעסיוא ןַא טַאהעג טָאה עמַארד עקיזָאד יד .ןרָאװעג טריפעגפיוא

 -עג טרידנעמָאקער םערַאװ רעייז זיא יז ןוא גלָאפרעד ןכעלנייוועג

 -רַאש טָאה ןרַארָאנָאה} "?סיטלַאיִאר , יד .קיטירק רעד ןופ ןרָאװ

 טָאה רע רָאנ ,ןכַאז עקידהזה-םלוע רַאפ ןבעגעגסיוא טינ יקסנַאק
 עשידיי, ןעמָאנ ןרעטנוא רעדיל ענייז ןופ גנולמַאז ַא טקורדעגּפָא

 : | "."םינוגינ

 רעלסעק דוד זַא ,תונורכז עריא ןיא טלייצרעד שילַאק ַאטרעב ךיוא
 ,ש ןיא גרוטַאמַארד םעד *טקעדטנַא; טָאה

 .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא "ףקות הנתנוק עסעיּפ יד

 טניפעג (ןטקַא 4 ןיא) "ףקות הנתנו לעב ןונמא יברק די-בתכ ַא

 ,"ָאוװיי; ןופ וויכרַא ןיא ךיז

 -ָאטסיה רעד טביירש ,.ש ןופ לָאר יד ןוא דָאירעּפ םענעי ןגעוו

 : ןירָאג .ב רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקיר

 ןזייוו וצ רעביירש עיינ רַאפ רשוכה תעש א ןעוועג זיא טייצ יד ,
 ,טעָאּפ רעגנוי ַא ,יקסנַאקרַאש ?כימ םהרבא .עניב רעד ףיוא ךיז

 הנתנו, ןייז טימ ןטָארטעגסױרַא זיא ,דנַאל ןיא רָאי רֶאּפ ַא טשרע

 ףכית ןוא ,גלָאפרעד ןסיורג ַא טָאהעג טָאה קיטש סָאד ןוא ,"ףקות

 "ירדנ לכ, קיטש ןטייוצ ןטימ ןעמוקעגסיורַא רע זיא םעדכָאנ

 ןופ קיזומ ,"דירדַאמ ןיא ןדיי עמייהעג יד , ,רעדָא ,"ירדנ לכ,}

 -"ַאילַאט , ןיא 1896 רַאורבעפ 28 םעד טריפענפיוא ,לעזדירפ

 יד ןיא שילאק ַאטרעב ןוא םיא טימ ,רעלסעק דוד ךרוד רעטַאעט

 יד .רעכוזַאבררעטַאעט םעד ןעגנַאפעג טָאה סָאװ ,ן|ןלָארטּפיױה

 ייז סָאװ ,טימרעד טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה רעקיטש ייווצ עקיזָאד
 םעד ןיא ךיוא רָאנ ,ןעמָאנ ןיא רָאנ טשינ עשידיי ןעוועג ןענייז
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 רעטַאעט ןשידיי

 ַא ןוא ןטימ ַא ,בייהנָא ןַא טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ןוא ,טלַאהניא

 עקיזָאד יד ,ןבעל קינייו ןזיוועג ןבָאה ןענָאזרעּפ יד םנה ,ףוס

 -טינשכרוד רעד ןופ טקורעגנקעװַא טייוו טינ ןעוועג ןענייז רעקיטש

 ףיוא ןעעזעג רעירפ טָאה ןעמ סָאװ ,עטערעּפָא רעשירָאטסיה רעכעל

 רעקיבלעז רעד ,קיטסַאבמָאב עבלעז יד ןעוועג זיא ָאד ; עניב רעד

 -יבלעז רעד ןיא רָאנ ,ןברַאפ עטכידענ עקיבלעז יד ,טקעפע רעקיליב

 רעד ןוא עדמערפ ןייק טינ ןעוועג גנולדנַאה יד זיא טייצ רעק

 ףיוא ,רעטיירדרַאפ ןייק טינ ןוא רעטרעטנָאלּפרַאפ ןייק טינ טעשזוס

 סָאוװ ,םעדָאפ םעד טפינקרַאפ קירוצ יקסנַאקרַאש טָאה ןפוא ַאזַא

 ךיז טָאה ןוא הפגמ רעשיסַאלק רעד ייב ןסירעגרעביא ךיז טָאה

 רעטנַאקַאב רעד ןופ געוו םענעטָארטעגנסיױוא םעד טימ ןייגנ טזָאלענ

 -לעז יד ןיא ןעגנַאנעג טינ זיא רע רעבָא ,עטערעּפָא רעשירָאטסיה

 רעקיטש ענייז ןיא .ןרָאטיוא עטריטנעטַאּפ יד ןופ טירט עקיב

 טינ ךיז טָאה גנולדנַאה יד ןוא טבעלקענ רעטרעוו יד ךיז ןבָאה

 ."ןסירעגרעביא

 "יֵרְדַנ לב. ןייז וצ , : תונורכז עריא ןיא טלייצרעד שילַאק ַאטרעב

 ןפיול ןדיי יו טקנוּפ עקַאט טָא ,ןעגנַאגעג טינ ,ןּפָאלעג ןעמ זיא

 .ףיירַא לוש ןיא רוּפכ םוי ברע "*ירדנ לכ; וצ

 :רעטומלרעּפ םולש טביירש עכָאּפע רענעי ןגעוו

 טייצ רענעי ןיא ןעגנַאגעגנָא ןיא עיצולָאװער עליטש ַא . .. ,

 ןוא טריטלָאװער טייהרעליטש ןבָאה עכלעוו ,ןרָאיטקַא יד ןשיווצ

 טלָאמַאד ןבָאה ןוא ,ןגרוטַאמַארד עטריטנעטַאּפ יד ןופ טכַאמעג קזוח

 -טלעוו םעד ןופ ןעמַארד עטסעכ יד ףיוא ןָאטעג ףרָאוו א ךיז

 סקיטנוז ןוא תבש ,קיטיירפ יד ןופ ןָאנביוא םעד .רַאוטרעּפער

 אעמָאר , ,"ָאלעטָא , ,"טעלמַאה , ןעמונרַאפ טייצ רענעי ןיא ןבָאה |

 -יור יד , ,"רעטירד רעד דרַאשטיר , ,?"טעבקַאמ , ,"טעילושזד ןוא

 "ייה יד , ,"רַאזעצ סוילוי, ,"טדרַאוטס ַאירַאמ , ,"טסוָאפ , ,"רעב

 -רַאפ טינ ןבָאה ןסעיּפ עשיסַאלק יד רעבָא .... .ערעדנַא ןוא "טָאמ

 סָאד ןוא עיזַאטנַאפ יד ןעגנַאפ וצ ןטנעמעלע עקיטיינ יד טגָאמ

 ןופ ןעמענ עסיורג יד ; רעכוזַאב-רעטַאעט ןטסָארּפ םעד ןופ ץרַאה

 םלוע ןטסָארּפ םעד ןבָאה ןַאמרעדוז ןוא עטעג ,רעליש ,ריּפסקעש

 יּמִא זייווכעלסיב ךיז טָאה םלוע רעד ןוא ,ןעננולקעג רמערפ רעייז

 ךיז טָאה ... םייצ רענעי ןיא ... ,רעטַאעט ןשידיי ןופ טרעקעג

 הנתנו, ֹוצ ןפָאלעג זיא םלוע רעד . . . ,יקסנַאקרַאש ... ןזיוװַאב

 ןיא יו רעמ ליפ ןירַא רעטַאעט ןיא "ירדנ לכ , וצ ןוא "ףקות

 ."ןיירַא לוש
 ןיא טביירש טרעפייז .מ רעביירש-ןסעיּפ רעד ןוא טסינַאמָאר רעד

 :ןינע ןבלעז ןגעוו 7
 רַאטַאק-ןגָאמ ןקרַאטש ַא ןיוש טָאה םוקילבוּפ עשידיי סָאד זַא,

 רעד טזייװַאב ,ןסעיּפןָאלבַאש יד ןופ ךיוא יוװ עשיסַאלק יד ןופ

 יז טייהנדירפוצ רעכלעוו טימ ןוא סומזַאיזוטנע ןכלעוו טימ טקַאפ

 ןסעיּפ ייוצ סיקסנַאקרַאש ,מ .א טייצ רעטצעל רעד ןיא טָאה

 טיירפרעד ךיז טָאה יז .ןעמונעגנָא "ירדנ ?כ , דנוא "ףקות הנתנו,

 גנולדנַאה עשידיי ַא רעדיוװ ,ןרָאי ןופ ייר עננַאל ַא ךָאנ ,ךעלדנע

 ןופ גלָאפרע םעד .ןעז וצ עניב רעד ףיוא ןרעטקַארַאכ עשידיי דנוא

 וצ דנַאטשמוא םעד רָאנ יקסנַאקרַאש .מ .א טָאה ןסעיּפ ייווצ עזיד

 ןַאמרעה ןָא עלייוו ַא ףיוא טָאה רעלסעק .ד 'ה סָאד ןעקנַאדרַאפ

 רעשידיי ַא זיא רע זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה דנוא ןסעגרַאפ ןַאמרעדוז

 ."םוקילבוּפ ןשידיי ַא רַאפ רָאנ טליּפש רע סָאד דנוא רעליּפשיוש

 רעביא ןרָאװעג טליּפשעג רעטעּפש זיא *ירדנ לכ, עסעיּפ יד

 רעייז ןרָאװעג ןעזעג זיא ןוא טלעוו רעד ןופ סרעטַאעט עשידיי עלַא

 -ןטערעּפָא עשידיי ךס ַא .סרעטַאעט-ןטערעּפָא עשידיי יד ןיא טּפָא

 ןופ ןלָאר יד ןעקנַאדרַאפ וצ גלָאפרעד רעייז טַאהעג ןבָאה רעגניז

 ."אלעטראב; רעדָא *ַאריוװלע,
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 ןרָאװעג טקורדעג ,רבחמ ןופ ןסיוװ ןָא ,זיא *ירדנ לכ, עסעיּפ יד

 עשירָאטסיה ,ירדנ לכ, :רבחמ ןופ ןעמָאנ ןָא ןליּפַא ,עשרַאװ ןיא

 -רעטַאעהט עשידוי ,1907 ,ַאשרַאװ .שי .מ ןופ ןעטקַא 4 ןיא ַאטטערעּפָא

 יד ,רעדָא ,ירדנ לכ; די-בתכ ַא ,16' .זז 401 *2 יונ ,קעטָאילביב

 ,"ָאוװייא ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג ,"דירדַאמ ןיא ןעדוי עמייהעג

 רעטסעפ ַא יו טרעגריבעגנייא טינ ךיז .ש טָאה טרָאפ רעבָא

 זיא עניב עשידיי יד ןעוו ,טייצ רענעי ןיא וליפַא גרוטַאמַארד

 ,טלייצרעד ןירָאג .ב יו .ןסעיּפ עיינ ךָאנ טרעגנוהעגסיוא ױזַא ןעוועג

 : סָאד ןעוועג הביס יד זיא

 נעװ םענעטָארטעגפיױא םעד ןיא ןעגנַאנעג רע זיא טגנָאזעגנ יו,

 םיא טָאה סָאד ןוא ,עטערעּפָא רעשירָאטסיה רעטנַאקַאב רעד ןופ

 רע ןמז לכ .,ןרָאיטקַא יד ןופ ןניוא יד ןיא ןבעגענוצ טינ ןח ןייק

 ןיא טלעג טכַארבעג ןבָאה סָאו ,רעקיטש עכלעזַא ןפַאשעג טָאה

 עסאק יד יוו ךינ ױזַא רָאנ .ןניוושעג ןרָאיטקַא יד ןבָאה ,עסַאק רעד

 קרַאטש רע זיא ,ןבעג טנָאקעג טינ עיצַאדנעמַאקער ןייק םיא טָאה

 ןופ ןרָאװעג טרעטייוורעד ןצנַאגניא זיא רע זיב ,זיירּפ ןיא ןלַאפענ

 לכ , :רעקיטש ףניפ ַא ןבירשעגנַאלכה ךפ טָאה רע ,רעטַאעט םעד

 תלצבח, ,"הדוהי הנחמ ?נד רעדָא ?חר, ,"ףקות הנתנו, ,"ירדנ

 ,יירד עטשרע יד רָאנ ןבָאה ןעמונעגנסיוא ."בויא , ןוא "?ןורשה

 ,"ןלַאפעגכרוד ןענייז ערעדנַא יד ןוא

 : טכיירטשרעטנוא ןַאמקרַאטש השמ

 עטשרע ןייז יו ןעמונעגסיוא רעמ ךָאנ טָאה "ירדנ ?כ,...,

 קרַאטש יו ןלעטשוצרָאפ ךיז ידכ .עניב רעשידיי רעד רַאפ גנופַאש

 -ַאד םייב ןעמונעגסיוא ןבָאה סעמַארד עטשרע ייווצ סיקסנַאקרַאש

 זַא ,טקַאפ ןפיוא ןזייוווצנא גונעג זיא ,םוקילבוּפ-רעטַאעט ןקיטלָאמ

 טרעייפעג רעטַאעט-אילַאט ןיא טָאה ןעמ תעב ,1896 לירּפַא 1 םעד

 ,רעטַאעט ןשידיי םענרעדָאמ םעד ןופ ייליבוי ןקירָאי-קיצנַאװצ םעד

 םעד טריפעגפיוא ,"תימלוש , סנעדַאפדלָאג םהרבא ץוח א ןעמ טָאה

 הנתנו, ןופ רעדיל יד ןעננוזעג ןוא ?ירדנ לכ , ןופ טקַא ןטירד

 | ."ףקות

 טָאה רעלדַא .ּפ בקעי ןעוו זַא ,ןַאמקרַאטש השמ טלייצרעד רעטייוו

 "בויא, עמַארד יד טפיוקעג םיא ייב רע טָאה ,גלָאפרעד ס'.ש ןעזעג

 םעד טריפעגפיוא יז ןוא ן"וניבר השמ ןופ ַאמַארד עכעלטעג סָאד ,|

 טשרע טנכייצרַאפ גנוריפפיוא יד טרעוװ ןירָאג ייב| 1896 לירּפַא 7

 טעמכ טַאהעג "בויא, טָאה,, ,טביירש ןַאמקרַאטש יװ ןוא ,11904 ןיא

 ןוא ,ןעמַארד עקידרעירפ סיקסנַאקרַאש סָאװ גלָאפרעד ןבלעז םעד

 עשידיא יד, ןיא) לודג ףקז ןטנעזנעצער-רעטַאעט עקיטלָאמָאד יד

 ("טַאלבד דנעבָא, ןשיטסילַאיצַאס ןיא) ץנַארק פיליפ ןוא (ןטעזַאג

 ."ןפורעגּפָא םערַאװ רעייז "בויא;, ןגעוו ךיז ןבָאה

 ןוא ןרָאװעג טליּפשעג טינ רעמ רעטעּפש זיא "בויא;ק עסעיּפ יד

 : .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק ךיוא זיא

 טנפעעג ךיז רעטַאעט-"רָאזדניוװ, סָאד טָאה 1896 טסוגיוא 29 םעד

 ,"ןלױּפ ןופ ףַארג רעד, רעדָא ,"ןנחלא קחצי בר, עסעיּפ ס'.ש טימ

 : ןַאמקרַאטש .מ טביירש םעד ןגעוו .ןטקַא 4 ןיא דליבסנבשל

 רעד ןעוועג זיא רענײטַאל ףסוי ואוו ,רעטַאעט-"רָאזדניװ , רעד,

 טימ קילג ןייז ןבורּפ טלָאװעג ךיוא טָאה ,"רָאטיוא  רעֶלעיציפָא

 ןופ גנוריזיטַאמַארד ַא ןעווענ זיא סָאד . . . עמַארד ַא סיקסנַאקרַאש

 ןעוועג ךָאנ זיא רע תעב ןּבעל סננחלא קחצי יבר ןיא לַאפ ןסיוועג ַא

 -ּפָארַא ךיילג זיא "דליבסנבעל , עקיזָאד סָאד .,קָאדירָאװַאנ ןיא בר

 םנופ דלוש יד ןעוועג סָאד זיא יצ .עניב רעד ןופ ןרָאוװעג ןעמונענ

 רעטַאעט-"רָאזדניוװ , ןופ רעסַאּפרַאפ רעֶלעיציּפָא רעד רעדָא ,רבחמ

 -- ןרעוו טליּפשעג רעטייוו לָאז עמַארד יד זַא ,טזָאלרעד טינ טָאה

 ןענייז "ןנחלא קחצי יבר, ןנעוו סעיזנעצער ןייק .טנַאקַאב טינ זיא

 ."ןרָאװעג טקורדעג טינ גנוטייצ םוש ןייק ןיא
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 -נייק ךיוא זיא יז ןוא ןרָאװעג טליּפשעג טינ רעמ זיא עסעיּפ יד

 .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמ

 רעטנוא רעטַאעט-*ַאילַאט , ןיא זיא 1898 ןָאזעס-רעטַאעט בײהנָא

 לגד, רעדָא ,"?חר, ס'.ש ןרָאװעג טריפעגפיוא ישזער סרעלסעק דוד

 עטשרע ענייז ייב יו ךעלנע ,גלָאפרעד ןסיורג ַא טימ "הדוהי הנחמ

 ךיז טָאה -- ןַאמקרַאטש .מ טביירש --- רעליּפשיױש יד ןופ, .ןסעיּפ

 -לטיט רעד ןיא שילַאק אטרעב םַאדַאמ טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב

 יד טָא ןרָאװעג טליּפשעג זיא רָאי סָאד טנוװָא-ךרע ריא וצ .,לָאר

 רעטומלרעּפ םולש ךיוא ."עסעיּפ ענערָאװעג טבילַאב-קרַאטש

 סיקסנַאקרַאש; טָאה עסעיּפ רעד טָא טימ זַא ,ףיורעד ּפָא ךיז טלעטש

 טליּפשעג ןבָאה עסעיּפ רעד ןיא .ןענייש ןביוהעגנָא רעדיוו ןעמָאנ

 עסעיּפ רעד וצ טָאה ידיורב ףסוי .שילַאק ַאטרעב ןוא רעלסעק דוד

 ןפלָאהעג טָאה ץלַא סָאד ןוא ,קיזומ עשידיי ענייש רעייז ןפַאשעג

 ,"גלָאפרעד םעיינ סיקסנַאקרַאש וצ

 ןופ רַאוטרעּפער-טלעװ ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא זיא עסעיּפ יד

 עּפָאריײא ןיא ןרָאװעג טליּפשעג טפָא רעייז זיא ןוא רעטַאעט ןשידיי

 ןֶָא ןרָאװעג טקורדעג זיא ןוא ,"סחנּפ ןוא ינפח/, ןעמָאנ ןרעטנוא

 רעדָא *סחנּפ ןוא ינפח, נ"א םינָאנַא ןצנַאגניא ןוא רבחמ ןופ ןסיוו

 1907 .ַאשרַאװ ,ןעטקַא 4 ןיא ַאמַארדָאלעמ ,"הדוהי הנחמ לגד;

 ,"ָאויי, ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג די-בתכ ַא ,116' .זז 1

 -ָאטסיה ַא ,"טּפשמ רעד , ס'.ש ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא 1901 ןיא

 ןסיורג ַא טימ ,רעביא טיג רעטומלרעּפ .ש יװ ,ןוא ,ערעּפָא עשיר

 ךיוא זיא ןוא ןרָאװעג טליּפשעג טינ רעמ זיא עסעיּפ יד .,לַאפכרוד

 | .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק

 טריפעגפיוא רעטַאעט-"רָאזדניװ, ןיא זיא 1904 רַאורבעפ 12 םעד

 קיזומ ,ןטקַא 4 ןיא עטערעּפָא ,רוכזי, ס'.ש ,גלָאּפרעד ןָא ,ןרָאװעג

 -עג טליּפשעג טינ רעמ זיא עסעיּפ יד ."להָאוװו ןוא רעטומלרעּפ ןופ

 די-בתכ ַא .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק ךיוא זיא ןוא ןרָאװ

 ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג ,"ןטקַא 4 ןיא עמַארדָאלעמ ,רוכזי,

 ."ָאוװיי

 גנוריפפיוא ןַא טנכייצרַאפ ךיוא ןענייז רעטומלרעּפ ןוא ןירָאג ייב

 טינ רעמ זיא סָאװ ,"תוכלמב דרומ; עסעיּפ ַא ס'.ש ןופ 1904 ןיא

 ןַא ןוא ,ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא ןוא ןרָאװעג טליּפשעג

 ןטנצניינ ןופ ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא רעטומלרעּפ טיול) גנוריפפיוא

 עסעיּפ ס'.ש (1904 ןיא טשרע ןירָאג .ב טיול ןוא ,טרעדנוהרָאי

 ןיירַא טינ ךיוא זיא עכלעוו ,(ןורש ןופ זיור יד) "ןורשה תלצבח,

 .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא ןוא רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןיא

 ,עטקורדעג ַא ס'.ש ךיז טניפעג קעטָאילביב סגייווצרעבליז ןמלז ןיא

 זיא הרות ,רעדָא ,עלעמלעז 'ר, עסעיּפ ,עטנָאמרעד טינ ץעגרע ןיא

 ?יקסנַאקרַאש .מ .א ןופ ןעטקַא 4 ןיא עידעמָאק ,הרוחס עטסעב איד

 .ןעטַאד ַא ןָא ,16' .זז 234)

 -רַאפ רעד טביירש ,עסעיּפ רעטקורדעג רעד וצ המדקה רעד ןיא
 : רעסַאפ

 עזעל ןרַאפ טצעי ביג ךיא עכלעוו ,"עלעמלעז 'ר , קיטש סעזיד,

 ןעידעמָאק ןוא ןעמַארד עירעס ַא ןופ עטשרע יד זיא ,םוקילבוּפ

 -רושז ןכעלרעי לטרעפ םעד ןיא ןכעלטנפעראפ טצעי יינ ךיא עכלעוו

 רעזעל רעד עכלעוו ,"עלעמלעז 'ר, ךָאנ .|ן1900| "סקנּפ , לַאנ

 עמַארד ַא עניימ ןקורדּפָא ךיא יינ ,ןניוא ענייז רַאפ טצעי טלַאה

 ,"עזָאר עדליוו איד, ןעמָאנ ןטימ ןבעל ןשידיי ן}ן תמ א ןופ

 טצעי זיב ןבָאה עכלעוו ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעכוזַאב יד ןוא

 טייצ ןרןעצנַאג |רעד}| יד ןיא ןנערפ וצ טייהניואוועג יד טַאהעג

 םייב טסואווענ ןטלעז ןבָאה ןוא ,"טליּפש ןעמ סָאװ , ןליּפש ןופ

 טניירפ רעטַאעט עזיד ,טלדנַאהעג ךיז טָאה סע סָאװ םוא ןײגסױרַא

 ,קרעוו סָאד ןפַאשרַאפ וצ ךיז טייהננעלעג יד ןבָאה טצעי ןלעוו
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 ןופ ןָאטיסקעל

 ןיא סע ןעעז ייז רעדייא ךָאנ טלעטשעגרָאפ ייז רַאפ טרעוו סָאװ

 .רעטַאעט

 ,עמַארד עדעי .ױזַא גנַאל ןיוש סע ןיא םלועה תומוא יד ייב

 יד ןוא םרָאפ-ךוב ןיא טקורדענּפָא זיא ,ןבירשעג טונ רָאנ זיא סָאװ

 זיא ןדיי זדנוא ייב .ןליײטרואַאב ןוא ןזעל סע ןָאק טלעוו עצנַאנ

 רעד ןייז וצ טסנידרַאפ םעד רָאנ בָאה ךיא ןֹוא ,סעיינ א רעבָא סע

 עליפ רימ ןלעוו דלַאב זַא ,ךיוא ביולנ ךיא ,רעגנַאפנָא |?} רעטשרע

 זדנוא ייב ןרעמ ךיז ןלעוו ױזַא ןוא ,זיא רענייטש רעד יו ,ןָאטכָאנ

 ."!וברי ןכ .ןטפירש ןוא רעביירש

 ןרָאװעג טליּפשעג טינ לָאמנייק זיא "*עזָאר עדליוװ יד, עסעיּפ יד

 -נָא לָאז ןעמ ןדייס ,ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק ךיוא זיא ןוא

 עקַאט ןזיא יז זַא ,ןוא ,"ןורש ןופ זיור יד , זיא סָאד זַא ,ןעמענ

 ,1904 ןיא טשרע ןרָאװעג טליּפשעג

 ,רעדיל טכעלטנפערַאפ ,ש טָאה ,ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא

 -ַאב ןוא *טַאלבעגַאט,, ןיא ןעגנולייצרעד ערענעלק ןוא ןענָאטעילעפ

 -עילעפ יד ןבירשעג טָאה רע ואוו ,*לַאנרושז ןעגרָאמ , ןיא סרעדנוז

 ,"למערק םימשב יד, לטיט ןרעטנוא עירעס-ןענָאט

 ; טביירש רעטומלרעּפ םולש

 ,מ .א טָאה ןגלָאפרעד עשירַארעטיל ענייז עלַא ןופ ךשמ ןיא,

 ױזַא טָאה רע עכלעוו ,יורפ ןייז ןסענרַאפ טנָאקעג טינ יקסנַאקרַאש

 עטייוצ ַא טבעלענרעביא רעטעפש טָאה רע .טַאהענ ביל קרַאטש

 ,רעטשרע רעד וצ ךעלנע םיטרּפ עסיוועג ןיא ,עידענַארט עכעלנעזרעּפ

 .רעירפ יוװ שילָאכנַאלעמ רעמ ךָאנ ןרָאװעג ןוא

 רָאּפ א יקסנַאקרַאש טָאה ,ןוורענ עטפיורשעצ טימ ,רעקנַארק ַא

 ,טיהעג םיא ןבָאה טניירפ עטוג ,דרָאמטסבלעז ןייגַאב טבורּפעג לָאמ

 ָאטינ זיא געווסיוא רעדנַא ןייק זַא ,ןרָאװענ רָאלק דלַאב זיא'ס ןוא

 ןעמ .עקנַארק-קיטסיײג רַאפ לָאטיּפש ַא ןיא םיא ןבעגניירַא רָאנ יו

 -נַאמ , ןיא טריפענקעווַא גרוטַאמַארד ןוא רעטכיד ןקנַארק םעד טָאה

 ,דנַאלייא גנָאל ,ּפילסייא לַארטנעס ןופ "לַאטיּפסָאה טיעטס ןטעה
 םעד זיא ןוא טליקרַאפ ךיז ריצַאּפש ןכעלנעט ןפיוא טָאה רע ואוו

 -ןטיוט עדייב}| גנודניצנָא-ןגנול ןופ ןברָאטשעג 1907 ינוי 4

 1907 ינוי 19 ןוא ןעזייר ןמלז טיול 1907 .ווָאנ 20 :סעטַאד

 רבקמ םיא טָאה ןעמ .|ןקיטכיר טינ ןענייז ,ןַאמקרַאטש השמ טיול

 רעד ףיוא ,דנַאלייא ןטעטס ןיא םלוע תיב קיעלרעווליס ןפיוא ןעוועג

 ""תמא לש דסח םיחא תדונא , הרבח רעד ןופ עקרק

 : ןענייז ןסעיּפ עטקורדעג ס'.ש

 עלעמלעז 'ר ן|ו

 רעדָא

 הרוחס עטסעב איד זיא הרות

 יקסנַאקרַאש .מ .א ןופ ןעטקַא 4 ןיא עידעמָאק

 ן16' .זז 34 ,1900 ,קרָאי וינְו

 ירדנ לכ {2}

 .ש .מ ןופ ןעטקַא 4 ןיא ַאטטערעּפָא עשירָאטסיה

 ן16" .זז 40} 1907 .,עשרַאװ

 ,3 יונ "קעטָאילביב רעטַאעהט עשידוי;

 סחנּפ ןוא ינפח ןב}

 רעדָא

 הדוהי הנחמ לגד

 ןעטקַא 4 ןיא ַאמַארדָאלעמ
 .|ן16' .זז 48} 1907 ,ַאשרַאװ

 ,5007504 .וז ,וצ ,"רוטַארעטיל .שידיי .סקעל, -- ןעזייר ןמלז
 .215-16 ,131 ,130 .זז ,װ ,"רעטַאעט שידיא עטכישעג, --- ןירָאג .ב
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 רעטַאעט ןשידיי

 ,סרעטאעהט עשידיא יײרד איד ןיא ןעסעיּפ עיינ יירד --- |ןילַאמרעהו .א .מ
 ,1895 .װָאנ 29 ,.י .1 ,"גנוטייצ רעטײברַא איד,

 ,1897 ,קרָאי וינ ,"ענהיב עשידיא יד , ןיא טרעפייז .מ
 ,1904 רַאורבעפ 20 ,.י .נ ,"שיאפ ,, ,"רוכזי, -- .ל

 6 .נ ,"ענהיב עשידיא איד, ,רעטאעהט סרעניימ ןיא -- רעקעהטָאּפא .ר
 ,1910 רַאונַאא 1

 .1925 רעבָאטקָא 17 ,.י .נ ,"גָאט רעד, ,(תונורכז) -- שילַאק אטרעב

 ,"שז"ָאמ, ,רעביירש רענעסעגרַאפ א --יקפנַאקרַאש ,מ .א -- ןַאמקרַאטש השמ
 ,1929 טסוגיוא 18 ,י .נ

 ,"ץקירעמַא ןיא רוטארעטיל רעשידי רעד ןופ עטכישעג, -- ןַאמלוש והילא

 ,238 ,1577164 .זז ,1943 ,.י .נ
 "ןינ ,"סרָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט ןוא ןגרוטַאמַארד עשידיי, -- רעטומלרעּפ םולש

 ,161'157 .זז ,1952 ,קרָאי
 -כעלגעזרעּפ עשידיא עטסואוװַאב ןופ ןטערטרָאּפ , --- סילעשטאב-רעמָאש עזָאר

 ,13716 .זז ,1955 ,סעלעשזדנא סָאל ,"ןטייק

 .נ ,ווָאקַאר

 זהימחנ ,םוחנ)

 ן1927 .צעד 29 .טשעג -- 1866 .רבעפ 20 ןריובעג)

 -שילוּפ ,טנגעג רענליוו ,ַאנַאימשִא ןיא 1866 רַאורבעפ 20 ןריובעג

 הרובד ןיא רעטלַאהכוב-טּפיױה ןעוועג זיא ,יבצ-דוד ,רעטָאפ .עטיל

 לוש-זיירק עשיסור יד טכַאמעגכרוד .ענליוו ןיא יירעקורד סמָאר

 לוש עשינכעט יד רָאי ַא טכוזַאב רעטעּפש רע טָאה ,ַאנַאימשָא ןיא

 וצ םיא רַאפ ןעוועג זיא טרָאד טעברַא יד רעבָא ,גושטנעמערק ןיא

 ןט5 ןיא ןעמַאזקע ןבעגוצּפָא קלַאוװאוס ןייק קעוװַא זיא רע ןוא רעווש

 1885 ןיא טזָאלרַאפ םימעט עשיטילָאּפ בילוצ .,עיזַאנמיג סַאלק

 ןיא ךָאנרעד ,דנַאלשטיײיד ןיא טייצ עצרוק ַא טבעלעג ,דנַאלסור

 ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןיא ןעמוקעג 1887 ןיא ןוא ןעגַאהנעּפָאק

 -לרעּפ םולש טביירש ,רעטַאעט ןשידיי םוצ ןעמוקוצ ןייז ןגעוו

 : רעטומ

 -עגנָא וָאקַאר םוחניטָאה רעטַאעט ןשידיי םייב ערעירַאק ןייז ,

 טימ טנעקַאב ךיז |ןָאדנָאל ןיא}| טרָאד . .. .רעלפוס א יװ ןביוה

 רעטעּפש ,סקרַאמ ףלָאדור ןוא לַאטנעזָאר סקַאמ רעליּפשיוש יד

 םייב ןיא טייצ רענעי ןיא יוװ יױזַא .רעלדַא .ּפ בקעי טימ ךיוא

 ןענעייל ןענָאק ןלָאז עכלעוו ,טיילעגנוי ןיא לגנַאמ א ןעוועג רעטַאעט

 .רעלפוס ַא ןרָאװעג ווָאקַאר םוחנ רשוכה-תעש ַא ןיא זיא ,שידיי

 טָאה ,גלָאפרעד ןסיורג ןייק טאהעג טינ רע טָאה רעלפוס סלַא יו ױזַא

 רעד רַאפ ןסעיּפ .ןעּפ רעד טימ לזמ ןייז ןבורּפ ןביוהעגנָא רע

 ןעוו ןוא ,טלעפעגסיוא קרַאטש טייצ רענעי ןיא ןבָאה עניב רעשיריי

 טָאה ,ךַארּפש עשילננע יד טּפַאכעגפיױא ?סיבַא ןיוש טָאה ווָאקַאר

 ןיא ןכוזַאב ןביוהעגנָא ןוא סקרַאמ ףלָאדור ןָאטכָאנ ןעמונעג רע

 ווָאקַאר סָאוו עסעיּפ עטשרע יד ... .סרעטַאעט עשילננע יד ןָאדנָאל

 זיא ,ןרָאי רעקיצכַא יד ןופ ףוס ןיא ,ןָאדנָאל ןיא ןבירשעגנָא טָאה

 -עג ןענייז םעדכָאנ דלַאב ןוא ,"ןָאדנָאל ןיא רענירנ רעד , ןעוועג

 .רעדליב 6 ,ןטקַא 4 ןיא עטערעּפָא עשינַארט| "קדצ רנ רעד , ןעמוק

 "לַאגוטרָאּפ תורזנ , ,(א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג די-בתכ ַא

 -ָאלעמ עשירָאטסיה ,"לַאנוטרָאּפ ןופ הרזנ יד, טּפירקסונַאמ ַאְו

 ןופ ויכרַא ןיא ךיז טניפעג ,גָאלָארּפ ַא טימ ןטקַא 5 ןיא עמַארד

 8 ןיא ,גנוטעברַאַאב ַא| "?ןָאדנָאל ןיא קיירטס רעד, ,ןא"וויי

 ןַאטיּפַאק , ןוא |א"ווי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפענ די-בתכ ַא .ןטקַא

 ."ןסעיּפ-טייצ ןעוועג ץלַא ןענייז סָאד ."ַאלָאז לימע ,רעדָא ,סופיירד

 :עסעיּפ רעטצעל רעד ןגעוו טקרעמַאב ןעזייר ןמלז

 .טָאה סעצָארּפ-סופיירד םעד תעשב קיטש םעד ןופ גלָאפרעד רעד,

2407 

 ןבעלוצפיוא טייקכעלנעמ יד ןבענעג ןַאמסקַאװ סירָאמ טפיטרַא םעד

 ןופ ךשמ ןיא םיא ןטלַאהנָא ןוא ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט ןשידיי םעד

 ."רָאי עכעלטע
 עטשרע סָאד זַא ,עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא טלייצרעד ןײלַא .ר

 זיא יז ןוא שילױּפ ןופ עסעיּפ ַא טריטּפָאדַא ןָאדנָאל ןיא רע טָאה
 א ןעװעג זיא רע .1887 רעמוז ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא טרָאד

 טימ ןוא סעּפורט-ןרָאטַאמַא ןלעטשפיונוצ טפָא טגעלפ ןוא רעלפוס

 .ןלַאז} סלָאה ןיא ןליּפש ייז

 רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד טביירש דָאירעּפ םעד ןגעוו

 ; ןירָאג .ב

 -םור ןיא ןרָאװעג ןטָאברַאפ זיא רעטאעט טייצ ,טָאה ןָאדנָאל,

 ןָאדנָאל .סעסירעטקַא ןוא ןרָאיטקַא עשידיי עטסעב יד טַאהעג ,דנַאל

 ייס ןגיוצעגנ ךיז ןבָאה'ס ןכלעוו וצ טקנוּפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא

 טָאה ץְלַא ןופ רעמ ךָאנ .ןּפורט עצנַאג ייס ןוא רעליּפש ענלצנייא

 םעד ןיא ןזיוועגסיורַא קידנעטשטסבלעז ןייז וצ גנובערטש יד ךיז

 .ןסעיּפ ענעגייא רַאוטרעּפער םעניילק ַא טגָאמרַאפ טָאה ןָאדנָאל סָאװ

 לָאז ווָאקַאר םוחנ זַא ,רָאי סָאד רעבירַא טינ טעמכ זיא 1887 ןופ

 ."קיטש עיינ 8 ןרעפיל טשינ

 יד טצעזרעביא טָאה .ר זַא ,רעביא טיג ביוטש .פ רעקיזומ רעד

 ןרָאא עטשרע יד ןיא זיא סָאװ ,"*ַאקלַאה, עסעיּפ עשילױּפ עטמירַאב

 טימ ןרָאװעג טליּפשעג טרָאד ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ

 יד טָאה ,ןרעמונ:קיזומ עלעניגירָא יירד רעסיוא .רענדארג ַאטענַא

 ,ביוטש דנַאנידרעפ טסַאפרַאפ עקירביא

 ןעמוקעג .ר זיא ן1906 ןיא ןָא טיג ןעזייר יו טינ} 1902 ןיא

 .רעביירש-ןסעיּפ ַא יו ןצעזוצטרָאפ ןסָאלשַאב ָאד ןוא עקירעמַא ןיא

 ןיא זיא ווָאקַאר ןעוו -- רעטומלרעּפ .ש טביירש -- רעבָא

 -טייצ עלַא יד ןיוש ןענייז ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג ן1902) 0

 .םירבחמ ערעדנַא ןופ טליּפשענּפָא ןוא טצונעגסיוא ןעוועג סעמעט

 -ןָאק וצ רעווש ןייז םיא טעוו ָאד זַא ,טליפרעד דלַאב טָאה רע ..;

 ןידרָאנ בקעי טימ טרפב ,ןגרוטַאמַארד עקיטלָאמַאד יד טימ ןרירוק

 ןוא רענײטַאל ףסוי טימ יצ ... ,ןיביל .ז ןוא ןירבָאק ןָאעל . .,

 יד ןטלַאהעג, טלָאמַאד ןבָאה עכלעוו ,יקסוװערַאטָאלָאז רָאדיזיא

 -ַארדָאלעמ עקרַאטש ערעייז טימ רעטַאעט ןקיליב ןפיוא "?עדנערַא

 ענעפורעגיוזַא יד) ןטעשזוס עקידנּפַאכרַאפ-םעטָא ןוא עשיטַאמ

 -רעביא ייז ױזַא יו ןגעוו ןכוז ןביוהעגנָא רע טָאה ,(ןסעיּפ-דנוש

 ןשיטסידנוש רעמ ַא ךָאנ טימ ,טיבעג ןקיזָאד ןפיוא ןנייטשוצ

 עטשרע ןייז טריפענפיוא 1902 ןיא רע טָאה ױזַא ןוא ,גנַאגוצ

 רעקרָאידינ ןיא עּפורט רעטנַאקַאבמוא ןַא טימ עקירעמַא ןיא עסעיּפ

 ןדליוו ןיא, עמַארדָאלעמ יד ,סַאג רעט-129 רעד ףיוא רעטַאעט

 ווָאקַאר ךיז טָאה ,ןעמונעגסיוא טינ טָאה עסעיּפ יד ןעוו ,"דנַאלפור

 טכַאמעג ןוא "טעלושזד ןוא ַאעמָאר , סריּפסקעש וצ ןָאטעג םענ ַא

 ןרָאװעג טריפענפיוא טשרעוצ זיא עכלעוו ,עטערעּפָא ןַא ןופרעד

 "וינ ןיא ץניווָארּפ רעד ןיא ךָאנרעד ,ןָאטסָאב ןיא 1908 רָאי ןיא

 1907 לירּפַא 10 םעד ןוא} גלָאפרעד ןּפַאנק ַא טימ ךיוא דנַאלגנע

 עשידיא יד ,רעדָא ,הרות רפס םייב העובש יד , רעטַאעט-סלּפיּפ ןיא

 טרינעצס ,קַאוויּפס ןוא ָאקסעלונָאמ ןופ קיזומ ,"ַאילוי ןוא ַאעמָאר

 רעטעּפש ןרָאי טימ ןוא |יקסוװעשַאמָאט סירָאב ןופ טריפעגפיוא ןוא

 -וינ ןיא ןייטשנעזָאר לעוימעס ןופ ןרָאוװעג טליּפשעג עסעיּפ יד זיא

 ."רעטאעט לַאנָאשענ רעקרָאי

 טריפעגפיוא רעטַאעט-"ַאילַאט, ןיא זיא 1902 לירּפַא 10 םעד

 ;לַאנָאסרעּפ ןקידנעגלָאפ טימ "ןלטב רעד; עסעיּפ ס'.ר ןרָאװעג

 | ;לעזיימ ןַאמייה --- ?םולביימ םהרבא;
 ;שילַאק ַאטרעב -- ?ַאינָאס;
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 ; רעליוואוי ןמלק -- ?ןלטב רעד;

 ; שטיװָאקשָאמ סירָאמ --- ?ןינורב;

 ;ןַאמנייפ טנומגיז -- ?חמצ;
 ; יקסלָאדַאנ ַאינָאס -- ?עדלעז}

 :ןַאמצַאק בקעי -- "סעטַאלז רעטלַא
 ;יקסנַאל ףלָאדַא --- ?לעטָאמ;
 ,יקסנעליוו ירעמ --- ?עקייכ;

 ,ןַאמנייפ ענייד ןופ ןרָאװעג טרילבוד ךיוא זיא *ַאינָאס, לָאר יד

 רעד ןיא ןטָארטעגפיוא רעלסעק דוד זיא 1902 לירּפַא 17 םעד ןוא

 ,(ידיורב ןופ קיזומ) *ןלטב;, לָאר

 ,טקורדעג ,*םכח דימלת רעד, יװ טנַאקַאב ךָאנ רעמ ,עסעיּפ יד טָא

 רעּפ טײצכָאה רעדָא ןלטב רעד .ווָאקַאר .נ, ,רבחמ ןופ ןסיוװ ןָא

 טע טױרקמַא ןופ גַאלרעפ .ןעטקַא 4 ןיא דליבסנעבעל ,ססַאּפש

 ענייא ןרָאװעג רעטעּפש זיא ,/16' .זז 63 ,1909 ,עזרוגדָאּפ ,דניורפ

 זיא ןוא רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןשידיי ןיא ןסעיּפ עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ

 -יוש ןרעלוּפָאּפ ןדעי ןופ טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןרָאװעג טליּפשעג

 ,ןּפורג-רעבָאהביל ךס ַא ןופ ךיוא ןוא רעליּפש

 ,עקירעמַא ןופ קירוצ ןעמוקעג זיא רעלדַא סוילוי תעב ,1907 ןיא

 ,עּפָאריײא ןיא עסעיּפ יד טריפעגפיוא ןוא טכַארבעגטימ ךיוא רע טָאה

 רָאיטקַא ןופ שיסור ןיא ןרָאװעג טעברַאַאב ךיוא זיא עסעיּפ עבלעז יד

 םיא ןופ זיא ,"ןטקַא 4 ןיא עמַארד ,ןָאסרעיײנש לדנעמ, נ"א ןילוי .י

 עשיסור ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג ןוא ענליוו ןיא ןרָאװעג .טקורדעגּפָא

 ןרָאװעג טעברַאַאב יירפ 1938 ןיא זיא עסעיּפ עבלעז יד .ןרָאיטקַא

 -עג זיא ןוא *ןתח רעוועשטידרעב רעד, נ"א גרעבנעזָאר לארשי .ןופ

 רעד ןיא ץַאז גיוודול טימ רעטַאעט:קילבָאּפ ןיא ןרָאװעג .טליּפש
 ,לָאר-לטיט

 :רעטומלרעּפ םולש טביירש ,עסעיּפ רעלעניגירָא רעד ןגעוו
 םלוע-רעטַאעט ןשידִיי םייב ןנלָאפרעד עטסערג יד ןופ רענייא,

 יד ."רוחב הבישי , סיקסווערַאטָאלָאז ןעוועג זיא טייצ רענעי ןופ

 ץנַאנ רעביא נלָאפרעד ןטסערג ןטימ ןרָאװעג טליּפשענ זיא עסעיּפ

 -ַאטָאלַאז ןיא ןעוװעג אנקתמ רעדיוו ךיז ווָאקַאר טָאה ,עקירעמַא

 רעד , עסעיּפ ןייז ןבירשעגנָא 1903 רָאי ןיא טָאה ןוא ןיקסווער

 -ענפיוא זיא עכלעוו ,("םכח דימלת רעד , ןפורעג רעטעּפש) "ןלטב

 עסעיּפ יד .רעטַאעט-ַאילַאט ןיא רעלסעק דוד ךרוד ןרָאוװעג טריפ

 טנפעענ ןווָאקַאר רַאפ טָאה סָאד ןוא ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה

 ,"סרעטַאעט עשידיי ערעדנַא עֶלַא ןופ ןריט יד

 -פיוא *רעטַאעט-רָאזדניװ, ןיא זיא 1902 רעבמעטּפעס 18 םעד

 ןופ קיזומ ,"ןויצ ןיא הכולמ עיינ יד, עסעיּפ ס'.ר ןרָאװעג טריפעג

 ,להָאװ ןוא רעטומלרעּפ

 יד טימ ןסעיּפ ייר עצנַאג ַא ןסַאפרַאפ ןָא .ר טבייה ךָאנרעד דלַאב

 :רעטומלרעּפ םולש טביירש םעד ןגעוו ןוא ,"ענירג, ןעמענ

 רעשידיי רעסיורנ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד ,

 ןופ ןפיש ןבָאה גָאט ןדעי ןעוו עקירעמַא ןיא גנורעדנַאװגניײא

 -יא עיינ -- ?ענירנ, רעטרעדנוה טכַארבעגנירַא םי טייז רענעי

 "ענירג ?טניב , םעד וצ ןָאטעג םענ ַא ךיז טָאה ווָאקַאר ,ןטנַארגימ

 םענירג , םעד ןופ קעּפ עצנַאג ןעגנערבניירַא ןביוהעגנָא טָאה ןוא

 ןעוועג זיא יקסוװװעשַאמָאט סירָאב .ןסעיּפ ענייז ןיא ?טנעמעלע

 ןווָאקַאר ייב טָאה רע ןוא הרוחס רעד טָא ףיוא ןלעב רעטשרע רעד

 ,טכַארבעג םיא טָאה רע סָאװ ,"ענירנ ?קעּפ , עצנַאג סָאד טפיוקענּפָא

 ןשיפַא יד ףיוא ןוא ןעגנוטייצ יד ןיא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה דלַאב ןוא

 ענירג יד , ,"רוחב רענירג רעד, ןסעיּפ סווָאקַאר ןופ ןעמענ יד

 טעטייברַאעגרעביא ,ןטקַא 4 ןיא עמַארדָאלעמ , די-בתכ ַא| "דיומ

 ענירג סָאד , ,ןא"ויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג ,"ןשילגנע ןָאפ
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 ןופ ןָאקיסקעל

 רעמ סָאװ ."רעדניק ענירנ יד , ,"עטַאט רענירג רעד , ,"?בייוו

 ךיז טָאה רעסעב ץלַא ,דנַאל ןיא ןעמוקענניירַא ןענייז'ס ענידג

 לטניב , ןיא ןָאטעגנירַא ױזַא ןרָאװעג זיא רע .טבעלעג ןווָאקַאר

 רַאפ טצעזרעביא רעטעּפש ןרָאי טימ טָאה רע ןעוו זַא ,"םנירג

 עסעיּפ יד רע טָאה ,"ןעיק, סַאמויד רעדנַאסקעלַא ןלַאטנעזָאר סקַאמ
 ,?רָאיטקַא רענירג רעד, ןפורעג

 יד; ס'.ר ןרָאװעג טריפעגפיוא 1904 ןיא ןזיא ןירָאג .ב טיול

 רָאי ןבלעז ןיא ןוא "ווענעשעק ןופ רישזַאסַאּפ ַא רעדָא ,דיומ ענירג

 זיא סָאװ ,*רָאיטקַא רענירג רעד , ס'.ר ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא זיא

 .עּפָאריײא ןיא ןרָאװעג טליּפשעג רעטעּפש ךיוא

 -ַאמָאט ןופ ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא 1905 רַאורבעפ 17 םעד

 -ָאק עלַאקָאל ,רוחב רענירג רעד, רעטַאעט-"סלּפיּפ , ןיא ןיקסוועש

 ןופ קיזומ ,וָאקַאר ןופ טעשזוס ,יקסװעשַאמָאט סירָאב ןופ עידעמ

 ,"?עזדירפ

 ןרָאװעג טריפעגפיוא ןיקסװעשַאמָאט ךרוד זיא 1905 יַאמ ןיא

 ןָאיצולָאװער יד, ןטקַא 4 ןיא דליבטייצ ס',ר רעטַאעט-"סלּפיּפ , ןיא

 ,יקסװעשַאמָאט .ב ןופ טעברַאַאב ,*דנַאלסור ןיא

 ןיא יקסװעשַאמָאט יסעב ךיוא טלייצרעד הפגמ רענירג רעד ןגעוו

 : ןעגנורעניארעד עריא

 {"ןטנַארנימיא , סר"מש ןופ נלאפרעד ןקיזיר םעד ךָאנ}| ןַאד,

 סלּפיּפ סָאװ רעטניוו רעד טסייה סָאד ,"ןָאזעס רענירג , רעד טמוק

 "ריומ ענירג יד , : "סנירג , עלָאג ןיא ןרָאבעג ךיז טָאה רעטַאעט

 ,(?ןייטשרלָאג ?שטייר , עמַארדָאלעמ רעשילגנע ןַא ןופ טכַאמעג)
 יקנעי רעשידיי רעד ,רעדָא ,?בייוו ענירג סָאד , ,"רעדניק ענירג יד;
 ןוא ("יקנעי רעד ?קעי, עלעווַאנ סנַאהַאק .בא ןופ ןעילטנַא) "לדוד

 ענירג ךס ַא טימ ןָאזיס רענירג ַא -- ץרוק ,"רוחב רענירג רעד ,

 ."טנזיוט קילדנעצ יד ןיא סרַאלָאד

 סעידעמָאק ס'.ר ןרָאװעג טליּפשעג 1907 ןיא ןענייז ןירָאג .ב טיול

 ענירג סָאד, 1910 ןיא ,"עלעקרעס, ןוא ?ןרעטשנעגרָאמ רעד;

 זיא ן1905 ןיא ןָא טיג ןירָאג יו טינ} 1911 לירּפַא ןיא ."לבייוו

 -ַאמָאט ןופ טעברַאַאב ,"לדיײמספרָאד סָאד, ס',ר ןרָאװעג טליּפשעג

 .ז ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא זיא ןעמָאנ ןבלעז ןרעטנוא} יקסוועש

 ."רעטָאפ רעדליו רעד, עסעיּפ סניביל

 "רעטַאעטיַאילַאט סרעלדַא; ןיא זיא 1910 רעבמעצעד 2 םעד

 רַאורבעפ 24 םעד ןוא "ךאלמ ַא שטנעמ ַא, ס',ר ןרָאװעג טריפעגפיוא

 רעד ןיא ןיצּפיל ינעק טימ *עטבנג יד , *רעטַאעט-ןיצּפיל, ןיא 1

 ןיא ךיז טניפעג ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד , די-בתכ ַא| לָאר-לטיט

 | 1 - ,ןאיוויי ןופ וויכרַא

 ."ןיורק עשידיי יד, ס'.ר טריפעגפיוא ןירָאג .ב טול טרעוו 1912 ןיא
 -םיוא סלַא טנכייצרַאפ ןענירָאג ייב ךיוא טרעוו עסעיּפ עבלעז יד

 טליּפשעג רעירפ זיא יז תעב ,1912 ןיא "םוחר לא; נ"א טריפעג

 -עג טעברַאַאב רעטעּפש טשרע ןוא ןעמָאנ םעד רעטנוא ןרָאװעג

 ךיוא זיא ןוא ,"ןיורק עשידיי יד, סלַא ןיקסװעשַאמָאט ןופ ןרָאװ

 ןיא עמַארד ,םוחר לא, די-בתכ ַאְ| עּפָאריײא ןיא ןרָאװעג טליּפשעג

 | ,ןא"וויי ןופ*וויכרַא ןיא ךיז טניפעג ,"ןטקַא 4

 ינעק טימ רעטַאעט ןיצּפיל ןיא טרעוו 1912 רעבָאטקָא 25 םעד

 ,"רעטסגנעג רעד, עסעיפ ס'.ר טריפעגפיוא ןיצּפיל
 עשטנַאח ,, עידעמָאק עשילַאקיזומ ס'.ר טריפעגפיוא טרעוו 1913 ןיא

 יקסוװעשַאמָאט יסעב טימ (יקסנישמֹור ףסוי ןופ קיזומ) ?עקירעמַא ןיא

 גנַאל ןרָאי רעטעּפש זיא עסעיּפ עקיזָאד יד .לָארטּפױה רעד ןיא

 רעד רעביא סרעטַאעט עשידיי עלַא ןיא רעגָאלש-טּפיױה רעד ןעוועג

 עסעיּפ יד ,לָאר-לטיט רעד ןיא גנָאי ַארַאלק טימ סרעדנוזַאב ,טלעוו

 גַאלרעּפ , : עשרַאװ ןיא 1914 ןיא ןענישרעד ,רבחמ ןופ ןסיוו ןָא ,זיא
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 רעטַאעט ןשידיי

 4 ןיא עטערעּפָא .אקירעמַא ןיא עשט'הנח ."קעטָאילביב-רעטַאעט;

 57 .ד"ערת .אשראוו .,יקסנישמור ןופ קיזומ .ווָאקַאר .נ ןופ ןטקַא
 ,"16" .זז

 ךרוד ,ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא עסעיּפ יד יא ןעזייר ןמלז טיול

 ,שיסור ןיא ,ןרָאיטקַא עשידיי

 -עגפיוא *רעטַאעט-ידעמָאק, סליבעג ןיא טרעוו 1913 רַאורבעפ

 סעשטיוועקשוי ןָאימעס ןופ גנוצעזרעביא ס'.ר ליבעג סקַאמ ןופ טריפ

 ךיז טניפעג די-בתכ ַא| (ליבעג ןופ טעברַאַאב) "תויח ןוא ןשטנעמ,

 ,ןא"וויי ןופ וויכרַא ןיא

 טריפעגפיוא רעטַאעט סרעלדַא ןיא טרעװ 1912 רעבמעווָאנ ןיא

 -סקָאנעל ןיא טרעוו 1912 רעבמעצעד 5 םעד ןוא "ןדייל עליטש, ס'.ר

 ןופ קיזומ) *עדניירפ, ס'.ר קנַאלב ןָאעל ןופ טריפעגפיוא רעטַאעט

 ןופ ויכרַא ןיא ךיז טניפעג ,*ןטקַא 4 ןיא; די-בתכ ַא| (לעזדירפ

 .ןא"וויי

 ןרָאװעג טריפעגפיוא ,1913 ,רָאי ןבלעז ןיא ןענייז ןירָאג .ב טיול

 -ַאגיב רעד, ,"הכולמ עשידיי יד, :ןסעיּפ ס'.ר עקידנעגלָאפ ךָאנ

 ,רבחמ ןופ ןסיוו ןָא ,זיא עסעיּפ יד) "לארשי ןופ המשנ יד, ,"טסימ

 יד) קלָאפ ןיימ ןופ המשנ יד, :עשרַאװ ןיא 1926 ןיא ןענישרעד

 גַאלרעּפ ,וָאקַאר .נ ןופ ןעטקַא 4 ןיא עטערעּפָא (לארשי ןופ המשנ

 ךיוא ןרָאװעג טליּפשעג ךס ַא זיא ןוא ,16' .זז 40 .?ברַאפדלָאג .מ

 -ירעצ, ,"דנַאליײא ינוק ןיא עצנירּפש , עידעמָאק יד ,(עּפָארייא ןיא

 עלעסיב ַא ,רעדָא ,ןעשיטילָאּפ רעד, עמַארדָאלעמ יד ,"ענורטס ענעס

 ,"ּפָארטנַאליפ רעד; ןוא "קילג

 רעטַאעט סלּפיּפ סרעלדַא ןיא זיא 1914 רעבמעטּפעס 19 םעד

 ס',ר ,ּפרַאק ַאזָאר ןוא יקסװעשַאמָאט יסעב טימ ,ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ףסוי ןופ קיזומ) "הכולמ עשירעבייו יד, עידעמָאק עשילַאקיזומ

 ךיז טניפעג ,"ןטקַא 4 ןיא סרַאפ-לקיזוימ ,, די-בתכ ַא| (יקסנישמור

 ,ןאיוויי ןופ וויכרַא ןיא

 וינעווע דנָאקעס, סרעלסעק ןיא זיא 1915 רעבמעווָאנ 5 םעד

 ןופ לגיּפש רעד, רעלסעק דוד ןופ ןרָאװעג טריפעגפיוא *רעטַאעט

 -לַאק ןופ ,גָאליּפע ןוא גָאלָארּפ ַא טימ ןטקַא 4 ןיא עמַארד ,"ןבעל

 טליּפשעג רעירפ לסיב ַא זיא עסעיּפ יד| וװָאקַאר ןוא שטיװָאנַאמ

 ,ן"רַאלָאד רעטצעל ןייז  נ"א *רעטַאעט-קיריל, ןיא ןרָאװעג

 ,ןטקַא 4 ןיא דליבסנבעל ,"ןבעל ןופ לגיּפש רעד , נ"א די-בתכ ַא)

 ן.א"וויי ןופ ויכרַא ןיא ךיז טניפעג ,גָאליּפע ןוא גָאלָארּפ

 ס'.ר ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא רָאי ןבלעז ןיא ןענייז ןירָאג .ב טיול

 .?עמַאמ ַא ןָא , ןוא *סָאה ןוא עביל,

 -סלּפיּפ  סיקסװעשַאמָאט יסעב ןיא זיא 1916 לירּפַא 14 םעד

 -רַאפ, ס'.ר לַאטנעזָאר סקַאמ ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא *רעטַאעט

 ןופ לייטנָא ןטימ ,יקסנישמור ףסוי ןופ קיזומ ,"טכורפ ענעטָאב

 טָאה 1916 לירּפַא 24 םעד ןוא ,יקסוװעשַאמָאט יסעב ןוא רעלסעק דוד

 "רעטַאעט לַאנָאשענ, ןייז ןיא טריפעגפיוא יקסװעשַאמָאט סירָאב

 -לרעּפ ןופ קיזומ ,עידעמָאק עשילַאקיזומ ַא ,קרָאי וינ וָאללעה, ס',ר

 .*להָאו ןוא רעטומ

 טריפעגפיוא ןייז ךיוא 1916 רָאי םעד ןיא ןלָאז ןירָאג .ב טיול

 -עמַא ןיא; ןוא "הנתמ סטָאג,, ,*? יז זיא רעוװ, : ןסעיּפ ס',ר ןרָאװעג

 ?ןדרַאג ףור לַאנָאשענ, ןיא 1917 ינוי 14 םעד טליּפשעג| "עקיר

 ,ןידוָארב ןופ קיזומ ,דָארליג ןופ סקיריל

 -ַאעט לַאנָאשענ, סיקסװעשַאמָאט ןיא זיא 1917 רַאונַאי 26 םעד

 ןוא סווָאקַאר יקסוװעשַאמָאט סירָאב ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא *רעט

 ַא "תולכ המחלמ עשידייג ןדנַאלוװילק ןופ רעלימ ןַאמייה| סרעלימ

 ,ןטקַא 4 ןיא דליב-טייצ

 : עסעיּפ רעד ןגעוו קיסייב רעייז זיא ,רעגייטש ןייז יו ,רידֲאנ השמ

 -ייוש קיטש ַא --- רָאנ ,קיטש ןייק טשינ זיא "תולכ המחלמ ,
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 ןבָאה םירבחמ יד לייוו ,זָאלטנעלַאט טשינ וליפא זיא סע ,יירעג

 ןרָאװעג עסעיּפ יד ןזיא טליּפשעג . . . .וצרעד טנעלַאט גונעג טשינ

 ."קיטש-רעטַאעט ךעליישבא ַאזַא רַאפ טסַאּפ סע יװ טכעלש ױזַא
 טריפעגפיוא *רעטַאעט-קיריל, ןיא זיא 1917 רַאורבעפ 2 םעד

 ןיא ."לעגיס ןוא וָאקַאר ןופ "ןבעל ַא רַאפ ןבעלק ַא ןרָאװעג

 ,?קרָאי-וינ ןופ ןפַאלקש עסייוו, נ"א טליּפשעג רעטַאעט-?סקָאנעל;

 -עגפיוא *רעטַאעט-קיריל, ןיא זיא 1917 רעבמעטּפעס 28 םעד

 .ןטקַא 4 ןיא "ןבעל ןופ סנטָאש; ס'.ר ןרָאװעג טריפ

 טריפעגפיוא *רעטַאעט-קירילג ןיא זיא 1918 רעבמעטּפעס 27 םעד

 רָאי ןבלעז ןיא ןוא ,ןטקַא 4 ןיא "טנגוי עקיניזטכייל, ס'.ר ןרָאװעג

 -ַאעט וינעווע דנַאקעס; ןיא ךָאנרעד ןוא *רעטַאעט-סקָאנעל, ןיא זיא

 שַאטָאּפ , ןופ גנוטעברַאַאב עשידיי ס'.ר ןרָאװעג טריפעגפיוא *רעט

 עסעיּפ ס'.ר ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא זיא'ס ןוא ,"רעטומלרעּפ ןוא

 ."עביל ןופ תונברק,

 טריפעגפיוא *רעטַאעט:-סקָאנעל , ןיא זיא 1918 רעבמעווָאנ 1 םעד

 -יזומ ,"טייל עכייר עמירָא יד , גרעבדלָאג ןַאטײג ךרוד ןרָאװעג

 ,"םיריבג עמערָא יד, די-בתכ ַא| .ווָאקַאר .נ ןופ עידעמָאק עשילַאק

 .ןא"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג ,ןטקַא 4 ןיא עידעמָאק

 טריפעגפיוא "רעטַאעט סליבעג, ןיא זיא 1919 רַאונַאי 10 םעד

 4 ןיא עידעמָאק עשילַאקיזומ ,"ידייק ףיוא ךיז טזָאלרַאפ, ןרָאװעג

 ,ןעיליל רָאדיזיא ןופ סקיריל ,ליבעג סקַאמ ןוא ווָאקַאר .נ ןופ ןטקַא

 ."רעטומלרעּפ דלָאנרַא ןופ קיזומ

 ס'.ר ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא 1919 ןיא זיא ןירָאג .ב טיול

 ."ןביל רענעמ יו,

 טריפעגפיוא "רעטַאעט סליבעג, ןיא זיא 1920 רַאונַאי 20 םעד

 ,"ןרעטלע ןופ דניז, עמַארד ס'.ר ליבעג סקַאמ ןופ ןרָאװעג

 טריפעגפיוא *רעטַאעט סלּפיּפ, ןיא זיא 1920 רעבמעטּפעס 2 םעד

 עמַארד-עידעמָאק ,"קילג םוצ ריט יד, לַאטנעזָאר סקַאמ ךרוד ןרָאװעג

 ."ידיורב ףעזָאי ןופ קיזומ ,ווָאקַאר .נ ןופ גָאליּפע ןוא גָאלָארּפ ַא טימ

 ןיא טריפעגפיוא לַאטנעזָאר סקַאמ טָאה 1921 ץרעמ 11 םעד

 ןטקַא 4 ןיא עמַארדָאלעמ ,*הּפוח עטרעטשעצ יד, *רעטַאעט סלּפיּפ ,

 ,?ףלואוו ןָאמייס ןוא ווָאקַאר .נ ןופ

 "רעטַאעט וינעווע דנַאקעס סרעלסעק ןיא זיא 1921 לירּפַא 23 םעד

 3 ןיא עידעמָאק עשילַאקיזומ ,"הנותח טָאה;, ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ,"יקסנישמור .י --- קיזומ ,ווָאקַאר םוחנ ןופ גָאלָארּפ ַא טימ ןטקַא

 טריפעגפיוא *רעטַאעט:ןָאסניקּפָאה , ןיא זיא 1923 רַאונַאי 19 םעד

 .,"וָאקַאר .נ ןופ ,ןטקַא 4 ןיא ,"םימותי תיב ןופ לדיימ סָאד, ןרָאװעג

 טריפעגפיוא *רעטַאעט-סקָאנעל , ןיא זיא 1923 רעבָאטקָא 5 םעד

 ,"דניק דמערפ ַא; עמַארדָאלעמ ס'.ר גרעבדלָאג ןַאטיינ ןופ ןרָאװעג

 טריפעגפיוא רעדנעלָאה רָאדיזיא טָאה 1923 רעבָאטקָא 19 םעד

 -רַאפ ַא ןופ תודוס, עמַארד-לַארָאמ יד "רעטַאעט:ןָאסניקּפָאה, ןיא

 ."ווָאקַאר .נ ןופ *יורפ עטַאריײה

 לַאטנעזָאר ַאניבַאס ןוא סקַאמ ןבָאה 1923 רעבמעווָאנ 20 םעד

 4 ןיא ,"ּפָאק-ץיה רעד , טימ "רעטַאעט-יטרעביל, ןיא טרילָארטסַאג

 ."ווָאקַאר .נ ןופ ןטקַא

 -פיוא ןייטשנעזָאר ןוא וועדעבעל ךרוד זיא 1924 ץרעמ 28 םעד

 לדנעמ, עטערעּפָא ס'.ר *רעטַאעט-לַאנָאשענ; ןיא ןרָאװעג טריפעג

 טעברַאַאב זיא עסעיּפ יד ."רעלדנַאס ץרּפ ןופ קיזומ ,"ןַאּפַאי ןיא

 1 .גרעבנעזָאר לארשי ןופ ןרָאװעג

 "רעטַאעט קיריל סנעיליל, ןיא זיא 1924 רעבמעטּפעס 12 םעד

 ,"עגירטניא עסיורג יד, רענָארק סירָאמ ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא

 1 ,"ָאקַאר .נ ןופ גָאלָארּפ ַא טימ ןטקַא 3 ןיא עמַארדָאלעמ

 "רעטַאעט סיעלּפ גניווריוא, ןיא טרעוו 1925 רעבמעצעד 4 םעד

 עידעמָאק ,תורצ ףיוא רענָאילימ ַא, ץַאז גיוודול ןופ טריפעגפיוא
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 ?ץַאז גיוודול ןופ קיזומ ןוא סקיריל ,ווָאקַאר .נ ןופ ןטקַא 4 ןיא

 -ניקּפָאה; ןיא ןַאמרעג עשימ ףיוא טריפ 1925 רעבמעצעד 25 םעד

 ,"טכַאנ-הנותח ריא, עמַארד-עידעמָאק ס'.ר *רעטַאעט-ןָאס

 וינעווע דנָאקעס , ןיא ךילַאק בקעי ףיוא טריפ 1926 ץרעמ 28 םעד

 ,י --  קיזומ ,ווָאקַאר .נ ןופ ןעמונטנַא טעשזוס ,ַאקניטַאק, *רעטַאעט

 ."לַאטנעזָאר סירָאב ןוא ןָאקיּפ ילַאמ -- סקיריל ,יקסנישמור

 סנוז ַאק עסעיּפ ס'.ר טליּפשעג ןָאדנָאל ןיא טרעוו 1927 ינוי ןיא

 סלּפיּפ סליבעגע ןיא טרעוװו 1929 רַאונַאי 18 םעד ןוא ,?רעפּפָא

 ןײטשדלָאג ינעשזד ןוא ליבעג סקַאמ טימ טריפעגפיוא *רעטַאעט

 ןופ ןטקַא 4 ןיא ,סעמַאמ ייווצ ןופ דניק ַא; ןלָאר-טּפױה יד ןיא

 ."וָאקַאר .נ ןופ עעדיא ,ליבעג סקַאמ

 ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,וויכרַא-רעטַאעט סיקסווָאּפיל םוחנ ןיא

 -וינ ןיא ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא זיא ןוא ,"ָאוװייא רענליוו רעד ןיא

 רעד; : ןסעיּפ ס'.ר ןופ ןטּפירקסונַאמ עקידנגלָאפ ךיז ןעניפעג ,קרָאי

 עשידיי יד, ,יןטקַא 4 ןיא עמַארד ,עקילייה יד ,רעדָא ,טסימַאגיב

 ,ײןטקַא 4 ןיא עידעמָאק-סרַאפ ,דנַאליײא ינוק ןיא עצנירּפש, ,"ןיורק

 ,עטבנג יד, ,?סרעניײטַאל רָאג ךיז טכַאד| "הללק סקידצ םעד;

 ,?ןטקַא 4 ןיא עמַארד ,לארשי קלָאפ ןיימ , ,"ןטקַא 4 ןיא עמַארד

 -ונַאמ עקידנגלָאפ ךיוא ךיז ןעניפעג ?ָאוװיי, רעד ייב וויכרַא ןיא

 -וצנָא זיא ,ןעמענ יד טיול ,עכלעוו ןופ ןעמָאנ ס'.ר ףיוא ןטּפירקס

 "דניז ןופ סנטָאש; :ערעדנַא וצ רָאג ןרעהעג ייז ןופ ךס ַא זַא ,ןעמענ

 ידע ןטקַא 4 ןיא עידעמָאק ,"םיריבג עמערָא יד, ,(ןטקַא 4 ןיא)
 "קילג עלעסיב ַא; ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד עלעניגירָא ,ענעסיוטשרַאפ

 ןיא קסעלרוב רעשילַאקיזומ ,*קינדעלסַאנ סיײאלָאקינ, ,(ןטקַא 4 ןיא)

 עשילַאקיזמ ַא ,"םיורט רעסיז סעבילא ,1906 טליּפשעג ,טקַא 1

 -רַא ןוא לַאטיּפַאק, ןטקַא 3 ןיא ליּפשרָאפ ַא טימ עידעמָאק-סרַאפ
 רעד , ,רעדָא ,"ךלמה לעקצח, ,"בלַאק ענעדלָאג סָאד ,רעדָא ,טעב
 -סגנעג רעד; ,טקַא 1 ןיא עגנעזעג טימ קסעלרוב ַא ,"קַאז ןיא גינעק

 4 ןיא דליבסנבעל ,"דניק עיירט סָאד , ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד ,"רעט

 4 ןיא עמַארדָאלעמ ,"ןעטייצ עגיהורנוא יד, ,*יז זיא רעוו, ,ןטקַא

 -סוש םעד, ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד-עידעמָאק ,"רערעדנַא רעד , ,ןטקַא

 טימ עידעמָאק ,"טלעג, ,ןטקַא 4 ןיא עמַארדָאלעמ ,*רעטכָאט סרעט

 4 ןיא עמַארד:-עילימַאפ ,"עביל עכעלטעג, ,ןטקַא 4 ןיא עגנעזעג

 עסיורג יד, ,ןטקַא 4 ןיא עמַארדָאלעמ ,"הּפוח עטרעטשעצ יד, ,ןטקַא

 טפַארק יד , ,גָאלָארּפ ַא טימ ןטקַא 3 ןיא עמַארדָאלעמ ,"עגירטניא

 4 ןיא עידעמָאק ,"ןרעטשנעגרָאמ רעד, ,(ןטקַא 4 ןיא) *לַאזקיש ןופ

 -סיה ,"לבב ןופ ןרעסַאװ יד ייב, ,(ןטקַא 4 ןיא) "בנג סטָאג, ,ןטקַא

 "ןקילג רענַאקירעמַא יד; ,ןטקַא 4 ןיא עגנעזעג טימ עמַארד עשירָאט

 ןטקַא 4 ןיא עמַארד ,*רעטעכרַא רעד, ןנ"א עסעיּפ עבלעז יד|

 4 ןיא דליבסנבעל ,*גנוכַאװרע יד, ,רעדָא ,*טלָאצַאב ןוא טפיוקעג;

 ,*דנַאלסור ןדליוו ןיא, ,ןטקַא 4 ןיא עטצערעּפָא ,"שַאמ-שימ, ,ןטקַא

 -ייבראַאב ,עצנעט ןוא עגנעזעג טימ רעדליכ 5 ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד

 ענירג, ,ןטקַא 3 ןיא עמַארד ,*רעטכָאט ןוא רעטומ, ,ןשילגנע ןופ טעט

 עלערעס, ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד ,"ידראּפ ןפיוא, ,(ןטקַא 4 ןיא) "רעבייוו

 דנוא טיוט ,גנונפָאה, ,ןטקַא 4 ןיא עידעמָאק ,"ןירעקיעמטריוש יד

 4 ןיא עמַארד ,"ןַאמ ריא, ,ןטקַא 4 ןיא עדנעגעל עשיגַארט ,"עביל
 ַא ןָא, ןטקַא 4 ןיא עמַארד-עידעמָאק ,"ןבעל ןופ סנטָאש; ,ןטקַא
 ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד ,*רעפּפָא סנוז ַא; ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד ,"עמַאמ

 עי יד; ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד-עידעמָאק ,"טכורפ ענעטָאברַאפ;

 ןטקַא 3 ןיא דליבסנבעל ,"יורפ ַא רָאנ, ,ןטקַא 3 ןיא עמַארד ,?טלעוו
 ,גרעבדלָאג .מ ןופ ןשילגנע םעד ןופ טצעזרעביא ,גָאליּפע ןַא טימ

 -עידעמָאק ,"רעטכעט ערעייא טיה , ,ווָאקַאר .נ ןופ טעטעבראַָאב יירפ

 טּפירקסונַאמ ַא ךיוא יװ ,לעגיס ןוא ווָאקַאר ןופ ןטקַא 4 ןיא עמַארד

 ,ןטקַא 4 ןיא דליבסנבעל ,"ןיד רעשידיי רעד רעדָא ,ןלטב רעד; ןופ
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 ןופ ןָאקיסטעל

 :רעטומלרעּפ םולש טביירש ןרָאי עטצעל ס';ר ןגעוו

 ןיא טניואוועג ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד טָאה ווָאקַאר .ג,

 -נייק םיא טָאה החּפשמ-רעטַאעט רעד ןופ רענייק .ןָאנריױאוו טנוָאמ

 רעכלעוו ,יקסווערַאטָאלָאז רָאדיזיא לָאמַא ץוח א ,טכוזַאב טינ לָאמ

 זַא ,ןעמ טָאה טסואווענ רעבָא .ןכש א רענייז ןעוועג טרָאד זיא

 ,ןָאדנָאל ןיא ךָאנ טאהעג הנותח טָאה רע רעכלעוו טימ ,יורפ ןייז

 ץוח ַא .טפַאשלעזעג טנייפ טָאה יז ןוא ,עשידיי ןייק טשינ זיא

 װָאקַאר סָאװ ,טניה עסיורג ייווצ יד רַאפ טיהעג ךיז ןעמ טָאה םעד

 רענייק טָאה ױזַא ןוא ,זיוה ןיא ךיז ייב ןטלַאהעגנ קידנעטש טָאה

 ןעו טשינ ךיוא ןוא ןרָאװעג קנַארק זיא רע ןעוו טסואוועג טשינ

 -ָאלַָאז ןכש רעטסטנָאנ ןייז טשינ ןליפַא --- ןברָאטשענ זיא רע

 ןעוועג ן?|ןטשינ ולימא זיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ,יקסווערַאט

 ןייז ואו |?|ןטשינ טסייוו רענייק ןוא טיוט ןייז ךָאנ ץיטָאנ ןייק

 , ."ךיֹו טניפענ רכק
 "סטרעוװרָאפ, ןיא לייו ,טינ טמיטש עיצַאמרָאפניא עטצעל יד

 -מעצעד 29 םעד ןברָאטשעג זיא .ר זַא ,ץיטָאנ ערעסערג ַא ןַארַאפ זיא-

 םלוע תיב ןפיוא ור רעקיבייא ןייז וצ ןעמוקעג זיא ןוא ,1927 רעב

 .ןורבח רה ןפיוא סנעיילע לקירטַאעט עשידיי יד ןופ

 : רעטומלרעּפ םולש טלַאה גרוטַאמַארד סלַא .ר ןגעוו
 רעד טימ םולשב טבעלעג טשינ לָאמנייק טָאה ווָאקַאר םוחנ,

 ַא יו ןטסנידרַאפ ענייז זַא ,טליפענ טָאה רע .,עיסעפָארּפ-דרעטַאעט

 וצ טינ רעכיז טרעהעג רע ןוא עניילק רעייז ןענייז גרוטַאמַארד

 -ורסח םיא ןיא ןכוז עלַא ; ןמיס ַא -- ןגרוטַאמַארד עטנעקרענָא יד

 ,קינעטרעטנוא ןדעי ןעוועג רַאפרעד רע זיא .םיא ןריקיטירק ,תונ

 ,רַאטס םעד ןיוש אטישּפ ַא ,רעליּפשיוש םעד יו רעשזדענעמ םעד

 ףיוא תוניבמ ןיא טרָאװ עטצעל סָאד טַאהעג דימת טָאה רעכלעוו

 ןיא טביולגעג טשינ ןיילַא טָאה רע סָאװ םעד טימ ןוא .עסעיּפ ַא

 טרעוו םענעגייא ןייז טרענעלקרַאפ לָאמ ךס א װָאקַאר טָאה ,ךיז

 י ר .גרוטַאמַארד ַא יוװ

 ןייז רַאפ ןפמעק קראטש טזומעג ווָאקַאר טָאה טייצ עטשרע יד

 סעמַארדָאלעמ ענייז ןבָאה רעטעּפש רעבָא .רעטַאעט ןיא עיציזָאּפ

 םיא ןיא טָאה יקסווערַאטָאלָאז ןוא ,םלוע םעד ןלעפעג ןביוהעגנָא

 -ָאלַאז קידנכַאמכָאנ .טנערוקנָאק ןקידהשק-טשינ ץנַאנ ַא ןעמוקַאב

 רַאפ לַאירעטַאמ םעד ןעמונעג וװָאקַאר ךיוא טָאה ,ןיקסווערַאט

 טָאה רע .ןבעל ןשידיי רענַאקירעמַא םעד ןופ סעמַארדָאלעמ ענייז

 -ענ ַא טימ רעבָא ,טנַאלַאט קינייוו טימ רשפא -- טעברַאַאב סע

 ןבָאה ױזַא ןוא ,ןיקסװערַאטַאלַאז ןופ טּפַאכעג ,קינכעט רעסיוו

 -ארד ערעייז טימ םלוע ןפיוא טקריוועג לָאמ ךס ַא ןסעיּפ ענייז

 -עג רעבָא טָאה ווָאקַאר . . . ,סעיצַאוטיס ןוא ןטקילפנָאק עשיטַאמ

 -עּפֶא ענייז ןליפַא ,טרָאס ןטסנייפ ןופ טשינ סעמַארדָאלעמ ןבירש

 טָאה שיטקַאפ לייוו ,שיטַאמַארדָאלעמ קרַאטש ןעוועג ןענייז סעטער

 סעמַארדָאלעמ ענייז .ןבירשעג טשינ לָאמנייק סעטערעּפָא ןייק רע

 ןסעיּפ סווָאקַאר . . . ,סעטערעּפָא ףיוא ןרעוו טכַאמעגרעביא ןגעלפ

 טָאה ךָאד ןוא ,סיקסוװערַאטָאלָאז ןופ רעכַאוװש ךס א ןעוועג ןענייז

 -ַאטָאלַאז יו עמַארדָאלעמ ַא ןפיוקרַאפ רעכיג טנָאקעג ווָאקַאר
 עבט ַא טַאהעג טָאה ,רעלפוס רענעזעוועג ַא סלַא ,ווָאקַאר .,יקסווער

 עשיטַאמַארד עלַא ןליּפשוצסיוא ,עמַארדָאלעמ ַא סנייז ןענעייל םייב

 ,ןענייוועצ ױזַא ךיז רע טגעלפ סענעצס עסיוועג ייב ןוא ,סעיצַאוטיס

 .ןענייווטימ םיא טימ תונמחר סיוא טנעלפ עּפורט עצנַאגנ יד זַא

 םעד ןוא רַאטס םעד ןרָאנניירַא ןרערט ענייז טימ רע טגעלפ ױזַא

 טשרע .טפיוקעג עסעיּפ יד םיא םייב טָאה ןעמ ןוא ,רעשזדענעמ
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןוא ןסעיּפ עדמערפ ןביירשרעביא ןזיולב רעדָא ןטעברַאַאב טנעלפ

 ןעוועג זיא ױזַא .ענייז ןענייז ייז זַא ,ןדיירנייא ןייֵלַא ךיז ךָאנרעד
 ןוא ןשטנעמ , ןוא ?קנַאלג אנימ , םעשטיוועקשוי טימ לַאפ רעד

 ןיימ טימ ,"ןבעל ןופ לניּפש , סעשטיווָאנַאמלַאק ירעה טימ ,"תויח

 סָאד .ערעדנַא ךס ַא ןוא "הלכ עטמעשרַאפ יד , עסעיּפ רענענייא

 זיא ווָאקַאר רעבָא ,סחרות-ןיד ןוא תקולחמ וצ טכַארבעג טפָא טָאה

 ."טייהניואוועג ןייז ייב ןבילבעג ץלַא

 :ןעזייר ןמלז סיוא טקירד גנוניימ ערעדנַא ץנַאג ַא

 רעכעה ןענַאטשעג .ר זיא סעטערעּפָא ןוא סעמַארדָאלעמ ענייז ןיא;

 ןופ עכנַאמ ןוא ,ןגרוטַאמַארד-דנוש עשידיי טינשכרוד םעד ןופ

 ןופ גנַאגרעביא סלַא ןרעוו טכַארטַאב ןענָאק קיטש-רעטַאעט ענייז

 ןענייז ןסעיּפ ענייז ,רַאוטרעּפער-ןידרָאנ םעד וצ דנוש-רענייטַאל םעד

 -נָאְל ןיא ךיוא רעבָא ,קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג טליּפשענ טּפיוהרעד

 רעטשרע} רעד תעשב ,וו .ַא .א עקירפַא-םורד ,דנַאלסור ,ןליוּפ ,ןָאד

 דנַאלסור ןיא ןענייז שידיי ןיא ןעגנוריפפיוא ןעוו ,המחלמ |-טלעוו

 .א רעקוצ ,קיזונ יוװ ,ןרָאיטקַא עשידיי יד ןבָאה ,ןטָאברַאפ ןעוועג

 עשטנַאכ , ןוא "ןלטב רעד , ןסעיּפ ס'.ר ךיוא ַא"צ טריפענפיוא ,דנַא

 .ננוצעזרעביא רעשיסור ןיא ?עקירעמַא ןיא

 שיסור טשרעהַאב טונ ,ץנענילעטניא עסיוועג ַא ןסעזַאב טָאה .ר

 ַא רעבָא ,שטנעמ רענעדיישאב ,רעליטש ַא ןעוועג ,שילגנע ןוא

 רעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג רע זיא 192/  .רוכיש רעכעלקערש

 ןרָאפעגקירוצ ןַאד ,עקירעמַא ןיא עגיל-ןגרוטַאמַארד| רעשידייו

 -טפול ןשילגנע ןיא ןיז ייווצ טַאהעג טָאה רע ואוו ,ןָאדנָאל ןייק

 ,ןָאדנָאל ןיא טַאהעג הנותח טָאה רע רעכלעוו טימ ,יורפ ןייז .טָאלפ

 טזָאלעג טינ םיא יז טָאה טיוט ןייז ךָאנ ןוא ,ןיטסירק ַא ןעוועג זיא

 ."טריפענסיוא טינ סע רעבָא ,ןימלע תיב ןשידיי ןפיוא ןקידרעַאב

 ;טגָאזעג טרעוו *סטרעוורָאפ, ןופ גָאלָארקענ ןיא

 -יזיא ןופ ןגרוטַאמארד ערעטלע יד וצ טרעהעג ווָאקַאר םוחנ ,

 ןעמונרַאפ טייצ ןייז ןיא טָאה סָאװ ,עלוש סיקסווערַאטָאלָאז רָאד

 ,לַארעביא -- עניב רעשיטַאמַארדָאלעמ רעד ףיוא טרָא ןסיורג ַא

 ןסעיּפ ענייז ןיא . ... .ןרָאװעג טליּפשעג זיא רעטַאעט סעשידיי ואוו

 םוחנ ... .סרַאטס עשידיי עטסערג יד טנכייצענסיוא ךיז ןבָאה

 .ןסעיּפ ערעסעב ןביירש וצ ןכוזרַאפ עליפ טכַאמעג טָאה ווָאקַאר

 .ּפ בקעי רענעברָאטשרַאפ רעד טריפעגפיוא טָאה ייז ןופ ענייא

 זיא סע ,"םייה עטרעטשעצ יד , ןסייהעג טָאה עמַארד יד ...ררעלדַא

 עקינייא ."ָאטַאנָאס רעציירק , סנידֹרָאג ןופ גנוכַאמכָאנ טרָאס ַא

 ןרעוו ללכב ןוא ,לַאטנעזָאר סקַאמ טריפעגפיוא טָאה ענייז ןסעיּפ

 עטסרעמ ענייז .סרעטַאעט עשידיי עלא ןיא טליּפשענ רעקיטש ענייז

 ןבָאה ייז .םלוע םייב סיוא ןעמענ ןוא סרַאפ טרָאפ א ןענייז ןסעיּפ

 ,"לבשה רסומ ַא קידנעטש

 : ןענייז ןסעיּפ עטקורדעג ס';ר

 .וָאקַאר .נ {
 ססַאּפש רעּפ טיײצכָאה רעדָא ,ןלטב רעד
 ןעטקַא 4 ןיא דליבסנבעל

 דניירפ טע טיורקמא ןָאפ גַאלרעּפ ,לשימעשּפ
 |.16' .זז 6ג| 9

 ."קעטָאילביב-רעטַאעט, גַאלרעפ ן1

 אקירעמַא ןיא עשט'הנח

 ןעטקַא 4 ןיא עטערעּפָא
 יקסנישמור ןופ קיזומ .ווָאקַאר .נ ןופ

 ן,.16' .זז 57| ,ד"ערת עשרַאוװ
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 קלָאפ ןיימ ןופ המשנ יד ןב}

 (לארשי ןופ המשנ יד)

 .וָאקַאר .נ ןופ ןעטקַא 4 ןיא עטערעּפָא
 ,לז ,1 זיירּפ

 ,ן16' .וז 401 1926 .,עשרַאװ ,ברַאפדלָאג ,מ גַאלרעּפ

 6116 תפ 111660008מ
 קגתאג םיס 4-א 3101 1(). 4. סט 42

 (16) חעה'פ)
 1316 28דסקג, םעחמס

 .} ,ש

 .ביוטש דנאנידרעפ ןופ .9 .מ

 ,243:47 .וז ,וש "רוטארעטיל עשידיי ןַאקיסקעל, -- ןעזייר ןמלז
 ,282 ,274 ,151-152 .זז ,ו ,"רעטאעט שידיא עטכישעג , --- ןירָאג .

 ,1903 לירּפַא 12 ,.י .נ ,".וורָאפ , ,ןלטב רעד -- ןיטנע

 .1910 ץרעמ 11 ,"ש"אפ ,רעטַאעהט ןיא -- ןיקסװָאנַאי .שְו .ב
 ,1911 לירּפא 22 ,טרָאד ,רעטאעהט ןיא -- .ב

 ,1913 .װָאנ 15 ,טרָאד ,רעטאעהט ןיא -- .ב
 .1914 .טקָא 24 ,טרַאד ,רעטאעהט ןיא -- .ב

 ,1915 .װָאנ 27 ,טרָאד ,רעטאעהט ןיא -- .ב
 .1917 ראורבעפ 17 ,טרָאד ,רעטַאעהט ןיא -- .ב

 .1919 רַאונַאי 25 ,טרָאד ,רעטאעהט ןיא -- .ב .ד
 .1918 .טקָא 8 ,.י .ג ,".ורָאפ, ,ערעטאעהט עשידיא יײװצ ןיא --- ףָאגָאר ללה

 9 ,י .ג ,"שז"ָאמ; ,ענהיב רעשידיא רעד ףיוא רעקיטש עיינ -- ןירָאג .ב

 ,1918 ,טקָא

 ,1920 רַאורבעפ 21 ,.י .נ ,"ש"אפ ,רעטַאעט ןיא --- ןןיקמורפז ן--פ .א
 9396 .וז ,"טולב סָאד ןסָאגרַאפ ןבָאה טנעה עניימ ,, -- רידאנ .מ

 ,1924 לירּפַא 4 ,.י .נ ,"שזיָאמ,, ,ןַאּפַאי ןיא לעדנעמ --- ינודקומ .א .רד
 ,י .1 ,"גָאט, ,רעטַאעט ןעשילגנע ןוא ןעשידיא ןיא -- ןײטשדלַאג .י .ב

 ,1924 לירּפַא 4

 ,י .ג ,"טלב"גטיײ, ,לַאנָאשעג ןיא "ןַאּפָאי ןיא לעדנעמ , --- יקנעי רעד לארשי

 ,1924 לירּפַא 4

 ,1924 לירּפַא 8 ,.י .נ ,",װרָאפ , ,ןעציטָאנ רעטאעהט --- ןַאהַאק .בא

 ,"טייהיירפ, ,גנושטייטסיוא רעשידיא ןַא ןיא גנאזעג רעשיזענַאּפאי -- ט--ל

 ,1924 לירּפא 11 ,.י נ

 ,1925 .צעד 11 ,.י .ג ,"טלב"גטדיי, ,"תורצ ףיוא רענָאילימ ַא, --- רענסעק .ל

 ,יי .ג ,"גָאט, ,עידעמָאק עשיגַארט א ןוא עמַארד ידעמָאק א --- ןײטשדלַאג .י .ב

 ,1925 .צעד 1

 .1926 לירּפַא 30 ,.י .נ ,".װרָאפ , ,ןעציטָאנ רעטַאעט עכילטע -- ןאהאק .בא

 .1927 ינוי 27 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד, ,רעפּפָא סןהוז ַא --- סוקיטירק

 .1927 .צעד 30 ,.י.ג ,"סטרעװרָאפ , ןיא גָאלָארקענ

 .35'133 .זז ,עשרַאװ ,"ןבעל ןוא ליּפש, -- רעקידעבעל רעד

 "וינ ,*סרָאטיזָאּפמָאק-רעטאעט ןוא ןגרוטַאמַארד עשידיי, --- רעטומלרעּפ םולש

 .184:188 .זז ,1952 ,קרָאי

 ,33 י21 .וז ,1954 ,.י .ג ,"רַאוטרעּפער-רעטַאעט רָאי 70, -- לטסעמ בקעי

0, 57, 88-93, 95, 97, 109, 

 *+ יז }4 ז} 4 -+ '*+ ןז

 םלָאװ ,שַארמַאק
 |ן?} .טשעג -- 1822 .בעג}

 -לַארענעג םוצ טקישעגוצ טָאה .ק סָאװ טפירש-טיב ַא טול

 "עג ןריובעג זיא רע זַא ,רע טלייצרעד ,וועיק ןיא רָאטַאנרעבוג

 ןופ ןוז ַא סלַא ,עניאַארקוא ,וועשטידרעב ןיא 1822 ןיא ןרָאװ

 -ָאטישז רעד ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע .תיבה-לעב ןשיטָאטש ַא
 יד ןעװ רָאי ןיא ,1847 רבַאיָאנ 17 םעד לוש-רעניבַאר רערימ
 -נעס 12 םעד טקידנערַאפ יז טָאה ןוא ,טנפעעג ךיז טָאה לוש
 .עידנעּפיטס עשהכולמ ַא ןעמוקַאב רע טָאה רָאי 8 .,1856 רבַאיט
 לעטש רעד ףיוא ןעמוקוצנָא ןטעבעג רע טָאה טפירש-טיב ןייז ןיא
 טָאה רָאטַאנרעבוג-לַארענעג רעוועיק רעד ."ןדיי ןטנרעלעג ַא; ןופ
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 דמושמ םעד ,רָאזנעצ םעד ןעמיטשַאב טלָאװעג לעטש רעד ףיוא

 זַא ,ןזיוועגנָא טָאה םוירעטסינימ-ןרעניא סָאד ןעוו רעבָא ,וװָארָאדָאיפ

 רָאטַאנרעבוג-לַארענעג רעד טָאה ,דיי ַא ןעמענרַאפ רָאנ ןָאק טמַא ַאזַא

 טינ טמַא םעד רענייק רעסעב לָאז דיי ַא רעדייא זַא ,ןסָאלשַאב

 ,ןעמענרַאפ

 ןיא .רערעל ןשידיי ַא ןופ לעטש יד ןעמונעגנָא טלָאמַאד טָאה .ק

 ןיא לוש רעשידיי רעשיניורק ַא ןיא רערעל ןרָאװעג רע זיא 4

 -יגיורק רערעכעה רעד ןופ רעטלַאװרַאפ רע זיא 1865 ,ווָאקרעצאלעב

 -ָאדָאּפ .זעוועג) וועשטיטעל ןיא (דַארג רעטשרע) לוש רעשידיי רעש

 רָאטַאנרעבוג-לַארענעג םייב עיסימָאק עלעיצעּפס ַא .(עינרעבוג רעל

 עשיניורק יד ןגעוו עגַארפ יד ןעלדנַאהַאב וצ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא

 -ליב רעשידיי ןגעוו ןוא ןלוש-רעניבַאר ,ןלוש עשידיי (*ענָאיזַאק;)

 ,יד ןשיווצ .עטעקנַא ןַא םעד ןגעוו טקישעגסױרַא ןוא ,ללכב גנוד

 זיא רעפטנע ןייז) .ק ןעוועג ךיוא זיא ,טרעפטנעעג ןבָאה עכלעוו

 ."ךוב-רטַאעט;, ןיא לקיטרַא ספיטש ןיא ןבעגעגנָא

 | : טקרעמַאב ףיטש
 וצרעד ,רערעל רעשיטקַארּפ סלַא זַא ,ןלעטשרָאפ ךיז ןָאק'מ ... ,

 -ננוריגער}| "ָאװטסלַאשטַאנ, רַאפ קינעטרעטנוא טיונ רעביא ךָאנ

 יירפ ןוא ןפָא ןקילײטַאב טנָאקעגנ טינ ךיז רע טָאה ,|רעייטשרָאפ

 רע רעבָא ,טנַאקַאבמוא ןבילבעג רע זיא ,קיטסיצילבוּפ רעד ןיא

 זיא סָאד) טנַאלַאט ןשירארעטיל ןוא קוק ןרָאלק ַא טגָאמרַאפ טָאה

 טניימעג ךעלרע סָאד טָאה רע ןוא ,(םודנַארָאמעמ ןייז ןופ ןעז וצ

 ףיוא ןייש ַא סָאד טפרַאו טקערידמוא .טעברַא-רעלקפיוא טימ

 עמארד ןייז ףיוא ןוא 1884 רָאי |ןיא} סָאד בורּפ-רעטַאעט ןייז

 טָאה רע ,ןעגנַאגעג ןלַאפרַאפ רעדייל זיא סָאװ ,"לטעטש ןיא להק,

 . ."ןרעוו טנָאמרעד לָאז רע ,טנידרַאפ

 -ישז רעד ןופ רעליש רענעזעוועג ַא ,(סעדָא ןופ) תילגרמ השנמ

 לקיטרַא ןַא ןיא טלייצרעד ,היאר-דע ןַא יו לוש-רעניבַאר רערימָאט

 -ָאטישז רעד ןופ רעליש ייווצ זַא ,(1896 ינויייַאמ) *דָאכסָאװ; ןיא

 סָאװ ,ןעמענ יד ייב ןָא טינ טפור רע עכלעוו ,לוש-רעניבַאר רערימ

 ןבָאה ,ןלַארטַאעט עטנערברַאפ רַאפ טנַאקַאב ןעוועג גנַאל ןופ ןענייז

 טלעטשעג המחלמ רעמירק רעד ןופ רָאי ןיא טייצ רעיירפ רעד ןיא

 ןופ שידיי ףיוא לקַאטקעּפס ַא רעטַאעט-טָאטש רעוועשטידרעב ןיא

 יז ,טרירוזנעצ ןעוועג טינ זיא עסעיפ יד .להק ןשידיי ןופ ןבעל

 םעד| "ישטינדָארָאג, ןופ שינעבילרעד ַא ןעמוקַאב רעבָא ןבָאה

 סיוארָאפ ןיא ןבָאה ייז לייוו ,ןאקעמארג ןָאימעט רָאיעמ ןלַארעביל

 -עה יד ןוא ,ןטַאדלָאס עטעדנואוורַאפ יד רַאפ הסנכה יד טמיטשַאב

 -ָארּפ רעבירעד ןבָאה ןָאזינרַאג רעוועשטידרעב ןופ ןריציפָא ערעכ

 ןריציפָא ןעוועג ןענייז לקַאטקעּפס ןפיוא .וטפיוא םעד טרישזעט

 ,ןעמונעגסיוא רעייז גנולעטשרָאפ יד טָאה עטשרע יד ייב .,ןדיי ןוא

 ןרָאיטקַא עגנוי יד .ןענַאטשרַאפ טינ ךַארּפש יד ןבָאה ייז שטָאכ

 עשידיי עקיטרָא ןופ ןּפיט עטנַאקַאב עניב רעד ףיוא ןבעגעג ןבָאה

 קרַאטש טָאה עסעיּפ רעד ןופ טלַאהניא רעד רעבָא .רעריפ-להק

 ןוא טלעטשעג-זיולב ןעזרעד ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי יד ןסָארדרַאפ

 ךיז טָאה ,ןירעּפלַאה ףסוי בקעי ,ףיקת רעסיוועג רעד .טקידײלַאב

 ןופ ןעגנוריפפיוא עקידרעטייוו יד ןזָאלרעד וצ טינ טשימעגניירַא

 ןריציפָא יד לייוו ,ןבעגעגנייא טינ רעבָא םיא ךיז טָאה'ס .עסעיּפ רעד

 ןעמ טָאה עסעיּפ יד ןוא ,רעקרַאטש רַאפ טלעטשעגסױרַא ךיז ןבָאה

 -עגפיוא ךָאנרעד ןבָאה רעליש עבלעז יד .לָאמ עכעלטע טליּפשעג

 זיא רעטעּפש .עסעיּפ עשיסור ַא ןוא עשיניאַארקוא ןַא ךָאנ טריפ

 -טָאעט יד קנַאד ?*רעטסכעהלַא;? ןַא ןעמוקעגנָא לוש-רעניבַאר רעד ןיא

 .עטעדנואוורַאפ יד תבוטל ןעלקַאטקעּפס ערעייז רַאפ ןלַאר

 טשינ ,לַאװק ןבלעז ןטימ ךיוא ךיז טצונַאב רעכלעוו ,ןירָאג .ב

 -יבַאר רעד ןופ םידימלת ייווצ יד זַא ,טלייצרעד ,םיא קידנענָאמרעד
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 ןופ ןָאקסיסקעל
 ,,::-::55,55אאט רער

 ערעייז ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ךיז וצ ןגיוצעגוצ ןבָאה לוש-רענ

 -סיוא קינייװ עדייב ךיז ייז ןבָאה לוש ןופ םידומל יד ןיא .םירבח

 ןופ גייוצ ןייא טימ ןבעגעגּפָא ךיז ןבָאה עדייב רָאנ ,טנכייצעג

 רעייז וצ ןעגנַאגעג טשינרָאג זיא סָאװ ,טייקיטעט רעשירַארעטיל

 ןיא ןירַא ךיז טזָאל ןירָאג ןוא ,םינבר ןוא רערעל סלַא ףורַאב

 | :עטכישעג רעקידנגלָאפ
 -ירעד ייז טָאה ןעמ .עניב יד ןעוועג זיא טעטילַאיצעּפס סנדייב ,

 גנַאל ןיוש ןגעלפ םידימלת עלַא ןעוו .ןגרוטַאמַארד ןפורעג רעב

 יו ןרעה ןעמ טנעלפ זייוונטייצ .טעברַאעג ךָאנ ייז ןבָאה ,ןפָאלש

 בור סָאד ,סערעּפָא ענעדישרַאפ ןוֿפ ןעידָאלעמ ןעגנוזעג ןבָאה ייז

 ַא ןופ סעּפע ןענעייל ןטייווצ ןרַאפ טגעלפ רענייא .,"ַאמרָאנ , ןופ

 .תודוס דוסב ןרָאװעג ןָאטעג ץלַא ןיא סָאד רָאנ ,טּפירקסונַאמ

 ןסיוטשנָא טנָאקעג טינ ןפוא םושב ךיז ןבָאה םידימלת ערעדנַא יד

 -עגנָא רָאנ ךיז טָאה ןעמ .ןעוט ייז סָאװ ןוא ןענעייל ייז סָאװ

 ,ךאז עכעלנייווענמוא ןַא סעּפע ןָאט וצ ךיז ןביילק ייז זַא ,ןסיוטש

 "רַאֿפ ךיז טָאה ןעמ ... גנומענרעטנוא עטרעהרעדמוא ןַא סעּפע

 -עג ץַאלּפ ןטשרע ןפיוא ןטרָאד ןעמ טָאה ,עפַאש רעייז וצ ןבילק

 סרעליש ,שיסורָאלַאמ ןיא טצעזרעביא ,אדיאענע סליגריוו ןענופ

 -ונַאמ ךיוא יו ,ןכיילג סָאד ןוא סעטענ ןוא קרעוו עשיטַאמַארד

 רעדיל ענעדישרַאֿפ ,שיסורָאלַאמ ןוא ש י ד י י ןיא ןטּפירקס

 ןעמ זַא ,ןעמעלא רַאפ רָאלק ןרָאװעג זיא סע .סנכיילג סָאד ןוא

 ןעוועג רָאנ זיא ענַארפ יד .עניב רעד רַאפ סעּפע ןריפפיוא ךיז טיירג

 -םיױרַא רעגָאזרסומ ןוא םינבר עקיטפנוקוצ סָאד ןלעוו ױזַא יו

 ךיז ןבָאה טייצ לקינַאק ןיא לָאמנייא ... .עניב ַא ףיוא ןטערט

 ךס א ןעוועג ןענייז סע ואוו ,וועשטידרעב ןייק טזָאלעגקעװַא עדייב

 ייז ןבָאה ןטרָאד .עניילק ןוא עסיורגנ ,לוש-רעניבַאר ןופ םידימלת

 טייטשרַאפ סע ,םירבח ןופ עּפורט ַא טלעטשעגנעמַאזוצ ךינ רעד ןיא

 ערענעש יד .טקילײטַאב טינ ןירעד ךיז ןבָאה ןעיורפ ןייק זַא ,ךיז

 ןיא .... .ןלָאר-ןעיורפ ןליּפש וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז ןבָאה םידימלת

 |ברעמ-םורד| םענרעטסעוו דיז םעד ןיא ןעמ טָאה טייצ רענעי

 ךעלסילשסיוא טליּפשעג ,רעטַאעט ַא ןעוועג זיא סע רָאנ ואוו ,ןָאיַאר

 ,טכוזַאב טינ ןבָאה |ןשטנעמ} עשיסור יד עכלעוו ,ןסעיּפ עשיליוּפ

 טכַאמעג רעבירעד טָאה םינבר עקיטפנוקוצ יד ןופ גנומענרעטנוא יד

 םעוו ןעמ ןַא ,ןרָאװעג טזָאלעגסױרַא ןענייז תועדומ ןעוו םשוד ַא

 עסעיּפ עטשרע יד .ןסעיּפ עשידיי ןוא עשיסורָאלַאמ ,עשיסור ןלעטש

 ןעוועג זיא עמעט יד .שידיי ןיא טריפענפיוא ,עשידיי ַא ןעוועג זיא

 טינ טרעוו ,ןעווענ זיא גנולדנַאה יד סָאו רָאנ ,להק ןשידיי ןופ

 עמַארדָאלעמ ַא סלַא טנכיײצרַאפ רָאנ טרעוו עסעיּפ יד .ןבעגעננָא

 ןעמענ יד ןרָאװעג ןבעגעגנָא ןענייז רעסַאפרַאפ סלַא .רעדיל טימ

 טָאה להקה שאר ןופ עלָאר יד .ב ןוא .א ןנרוטַאמַארד עדייב ןופ

 רעד רַאפ טנַאלַאט ןזיוװעגסױרַא ייברעד טָאה רע ןוא ,.ב טליּפשעג

 טָאה ,עלָאר-ןעיורפ יד טליּפשעג טָאה סָאװ ,רעניבַאר רעד .עניב

 ןענַאטשַאב זיא םוקילבוּפ סָאד .רעטַאעט סָאד טגיילעגסיוא טושּפ

 טביולעג קרַאטש ןבָאה ןריציפָא יד .ןדיי ןוא ןטַאדלָאס ,ןריציפָא ןופ

 ןלעטשוצסיורַא טומ םעד רַאפ רעניבַאר עקיטפנוקוצ עווַארב יד

 ןופרעד ןבָאה ןדיי יד רָאנ .להק ןופ םיעותעת םישעמ יד ןּפָא

 ןרָאװעג טלעטשענ זיא עסעיּפ עשידיי יד ... .טַאהעג תתנ קינייוו

 טימ ןרָאװעג ןעמונענפיוא יז זןיא לָאמ סעדעי ןוא ּלָאמ עכעלטע

 עשיסורָאלַאמ א טלעטשעג ןעמ טָאה םעדכָאנ .גנורעטסייגַאב סיורג
 ךיז ןבָאה ןלוקינַאק יד ןעוו ... .עשיסור ַא םעדכָאנ ןוא עסעיּפ

 ןבָאה עֶלַא ןוא רעטַאעט סיוא ,עּפורט סיוא ןרָאװעג זיא ,טקידנעעג

 ."לוש ןיא טרעקעגקירוצ ךיז

 ןליּפש ֹוצ בורּפ רעד טקידנערַאפ טינ ךיז טָאה טימרעד רעבָא

 ,שידיי ףיוא רעטַאעט
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 רעטַאעט ןשידיי

 'ונ ןוא (1854) 26 יונ ,ןטנעמוקָאד ייווצ ןיא טרעוו ףיטש .נ טיול

 ,לושירעניבַאר רערימָאטישז רעד ןופ וויכרַא ןיא (1854-55) 23

 רעד ןופ רעליש 9 ןבָאה 1854 רבַאיָאנ ןט5 םעד זַא ,טלייצרעד
 (סַאלק ןט7 םענופ) שַארמַאק ףלָאװ :לוש-רעניבַאר רערימָאטישז

 תהק ,ןָאסלעטפעש השמ ,יקסוװַאלסוהָאב דוד ,שטיװָאניבַאר ןימינב

 רעב ןוא גרעבמָארב םייח ,גרעבנירג השמ ,טפַאט בקעי ,ןַאיסָארּפ

 ַא ,(יקסלַאװַאק) רָאטקעריד רעייז וצ טעדנעװעג ךיז ןייטשנערָאה

 ,ועשטידרעב ןיא קידנעייז ,רבַאיטקָא 9 םעד ןבָאה ייז יוו תויה

 ןטַאדלָאס עטעדנואוורַאפ יד תבוטל לקַאטקעּפס ַא טרָאד טלעטשעג

 עקירעהעג ַא טימ ,(המחלמ רעמירק רעד ןופ רָאי ןיא ןעוועג זיא'ס)

 -עהעג ןיא ןלבור 1001 הסנכה יד טקישענּפָא ןבָאה ןוא שינביולרעד

 וצ םלוע ןצנַאג ןופ גנואיצַאב עטוג יד ייז טגעװַאב ,ץַאלּפ ןקיד

 ַא ןליּפש ןביולרעד טייצ רעיירפ רעד ןיא ייז לָאז ןעמ זַא ,ןטעב

 .קעווצ ןבלעז ןרַאּפ רעטַאעט רערימָאטישז ןיא לקַאטקעּפס
 םזיטָאירטַאּפ םעד ןופ טרירעג רעייז ןרָאװעג זיא רָאטקעריד רעד

 ַא ןגעוו וועיק ןיא רָאטַאנרעבוג-לַארענעג םוצ טעדנעוװעג ךיז ןוא

 רעד .שיסור ןוא שידיי ןיא ןסעיּפ עכעלטע ןליּפש וצ שינביולרעד

 טביולרעד רע זַא ,טרעפטנעעג ףיורעד טָאה רָאטַאנרעבוג:לַארענעג

 רָאנ רעטַאעט רערימָאטישז ןיא ןליּפש ןזָאל וצ ייז רָאטקעריד םעד

 םיא לָאז'מ רעבָא ,ןסעיּפ עשידיי ןוא עשיסור ןופ לקַאטקעּפס ןייא

 .ןקיליװַאב וצ ןסעיּפ יד ןלעטשוצ רעירפ

 -קעריד םעד טלעטשעגוצ רבַאקעד 29 םעד טָאה שַארמַאק ףלָאוװ |

 ַא ןיא להק; נ"א שידיי ףיוא ןטקַא 3 ןיא עמַארד ַא ענייז רָאט

 ןשיסור ןטױל ןָא .ש טיג עסעיּפ רעד ןופ ןעמָאנ םעד| "לטעטש

 רָאטַאנרעבוג-לַארענעג ןופ רעפטנע רעד .ןןטנעמוקָאד יד ןיא ןעמָאנ

 עסעיּפ יד זיא טקנוּפדנַאטש-רוזנעצ ןופ זַא ,ןעוועג ךָאנרעד זיא

 ןלעטש וצ יז טרעוורַאפ ןיטולחל זיא'ס ןוא ךעלרעפעג

 -ָאדָאיּפ רימידַאלו דמושמ רעד| רָאזנעצ ןופ ןעגנוקרעמַאב יד ןיא

 ןגעוו ןפירגַאב יד , זַא ,טגָאזעג טרעוו {םיובנירג יבצ : רעירפ ,ווָאר

 טָאה שַארמַאק סָאװ ןעגנואיצַאב עכעלטפַאשלעזעג ןוא עכעלנעזרעּפ

 ןגָארקעג ןבָאה לָאז רע זַא ,טינ ןזייװַאב עמַארד ןייז ןיא טקירדעגסיוא

 ןכַאמ םַאזקרעמפיוא ףרַאד'מ ."גנוטכיר עטוג, ַא גנודליב ןייז ןיא

 רע זַא ,ןמיובנעכייא (לוש-רעניבַאו רעד ןיא) רָאטקעּפסניא םעד

 םיא לָאז'מ ןוא ,םיטרּפ עלַא ןיא ןשַארמַאק ףיוא ןבעג גנוטכַא לָאז

 (שַארמַאק) רע סָאװ ןכַאז יד ןגעוו *ןפירגַאב עקיטכיר, יד ןבעג

 ,?ןבירשעג ייז ןגעוו טָאה

 :ףיטש טקרעמַאב םעד וצ

 שַארמַאק ףלָאוו סָאוװ לקַאטקעּפס רעד זַא ,ןעז וצ .תישאר זיא'ס,

 ןַא ןעוועג זיא ,וועשטידרעב ןיא טליּפשעג ןבָאה םירבח ענייז ןוא

 רעטַאעט ַא ןיא טליּפשעג יו ןטקַאפ ענױזַא .ר ע כ על ט נפ עי
 יו .טָאטש ַאזַא ןיא טייצ רענעי ּרַאפ) לבור 100 טזײלענּפָא ןוא

 ָאד .תודע עטסעב יד ןענייז (! ףערטַאב רעשביה ַא ,וועשטידרעב
 רעוועשטידרעב םעד ןופ ךַארּפש רעד ןנעװ טגָאזעג טינרָאג זיא

 ןבָאה ייז זַא ,ןגָאז רעכיז ןָאק'מ זַא ,רעבָא ןיימ ךיא .?קַאטקעּפס

 ,ןופרעד לכ םדוק ןעזוצסיורַא זיא סָאד .ש י ד יי ףיוא טליּפשענ

 וצ .שידיי ףיוא רימָאטישז ןיא ןליּפש טלָאװעג ןבָאה ייז סָאװ

 ןבָאה ייז ביוא רימָאטישז ןיא ןָאטענ סניױזַא ייז ןטלָאוו סָאװ

 רוּפס םעד ןֹופ ... ?וועשטידרעב ןיא ןָאטעג םינ רעידפ סָאד

 עמַארד ןייז טלעטשענוצ טָאה שַארמַאק זַא ,ןעז וצ זיא השעמה
 ַא זַא ,ןלעטשוצרָאֿפ רעווש ךיז זיא'ס .טייצ שדוח ַא ןיא ךרעב
 ריפ ענרַאק ןיא לָאז ... ?וש-רעניבַאר רעד ןיא ןעמונרַאפ ,רעליש

 ךיוא זיא'ס .ןטקַא יירד ןיא עמַארד עיינ שירפ ַא ןביירשנָא ןכָאװ

 לַאפ ןדעי ףיֹוא סעמַארד ןביירש לָאז רע זַא ,ארבס עּפַאנק ַא

 (טייצ ענעי) גנונפָאה ןייק ןבָאה וצ טינ ,ןײרַא טלעוו רעד ןיא םתס'
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 ,ןביולג וצ רעכיג רעבירעד זיא'ס .ןקורד וצ רעדָא ןלעטש וצ סָאד

 ןרָאטעגי טליפשעג ןיוש זיא סָטװ ,עדנַארד עבלעז יד דיא סָאד זַא

 ןבירשעג ןוא) טעשטידרעב שא רבַאיטסַא ןןטפ} 19 םעד רעירפ

 טייצ עצרוק יד .(טייצ-רעמוז רעיירפ רעד ןיא אמתסמ ןרָאװעג

 ןפיילש ,ןלייפ וצ ףיוא ןבָאה טפרַאדעג ןוא טנַָאקעג שַארמַאק טָאה

 בתכ םענייפ םעד ףיוא ןביירשרעביא יז טושּפ וליּפַא ,עסעיּפ יד

 רעכיז טָאה "?טעטש ןיא להק , עמעט יד ."ָאװטסלַאשטַאנ , רַאֿפ

 ןכינניא טרָאד ןופ טָאה עלעדנעמ סָאוװ ,וועשטידרעב רַאפ טסַאּפעג

 יד, רענייטש ַא) ןעניױשרַאּפ ןוא לַאירעטַאמ ליפוזַא טּפַאצעג

 טשינ שידיי ןופ ןטלַאהעג טינ רעכיז טָאה שַארמַאק . . . ("עסקַאט

 זיא ... ןטנעגילעטניא עטריציפיסור-בלַאה עשידיי ערעדנַא יו רעמ

 טָאה ָאד .םעד ןיא ן ג ע 9 ע ג יז ןיא סעּפע ןַא ,ןמיס ַא סָאד

 -םיוא ץנעדנעט עשיטסידנַאנַאּפָארּפ-שיליכשמ יד טקעטשעג רעכיז

 רעגייטשסנבעל ןטסיוװ ןייז םלוע ןשידיי םעד ןרעלקוצ

 -ריב ןוא גנודליב | קי ד ע ר פ ,טרפב גנוריפ עשלהק יד ,ללכב

 אזא ןיא ןוא טייצ ענעי ךָאנ טרפב ,םלוע םעד דעבָא .טכילפ-רעג

 ןענַאטשרַאפ ןבָאה שיסור ואוו ,וועשטידרעב יװ טָאטש רעמורפ

 טימ רָאנ ןעמענ טנָאקעג ןעמ טָאה ,ןדיי עכעלטע עטלייצ עג

 ."שירדיי

 : ףיטש ,נ טביירש ,עסעיּפ רעד ןופ טלַאהניא םעד עגונב

 זדנוא זיא עמַארד "?עכעלרעפענ , סשַארמַאק ןופ טלַאהניא רעד,

 ,טעטימַאק-רוזנעצ רעוועיק ןופ וויכרַא ןיא ;טנַאקַאבמוא ןבילבעג

 ,(לייט ןשיריי ןייז ןיא) ןצנַאנניא טרידוטשכרוד םיא בָאה ךיא סָאװ

 ףיורעד זמר רעפרַאש ַא רעבָא .., .ןבילבענ טינ עמַארד יד זיא

 רעמ ךָאנ ןוא עסעיּפ רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןיא ןבעגעג ךָאד זיא

 טָאה עמַארד יד ,רוזנעצ רעשידיי רעד ןופ גנואיצַאב רעד ןיא

 רענעי ןופ עיצוטיטסניא עשידיי עלעיציפָא יד ,ה .ד ,להק טלדנַאהַאב

 יז טָאה רָאטַאנרעבונ-לַארענעג םעד ןוא רָאזנעצ םעד ביוא ןוא ,טייצ

 סָאד לייוו ,רַאפרעד רָאנ שרעדנַא טינ זיא ,ךעלרעפעג ןעזעגסיוא

 קיטירק יד טָא ,להק ףיֹוא קיט יר ק עפר ַא ַא ןעוועג זיא

 ןעמ טלָאװ ָאד . . . .םיליכשמ ייב ?לכ ַא טלָאמַאד עוועג זיא סָאװ

 סעמַארד עשיריטַאס יד ןופ ּפיטָאטָארּפ םעד ןעניפעג טנַאקעג רשפא

 -נַא ייב ןוא ("עסקַאט יד, טּפיוהרעד) ןעלעדנעמ ייב ןטפירש ןוא

 יד ןיא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה סָאו ,םיליכשמ רעביירש-שידיי ערעד

 רַאפ ,רָאטַאנרעבוגלארענעג רעוועיק םעד ייב .ןרָאי רעקיצכעז

 ,סיטירק עכעלטפאשלעזענ ַאזַא טָאה ,ןטייצ סנטשרע םעד יײלָאקינ

 טָאה סָאװ ,טסָאיזוטנע ןַא ןאמרעגנוי ַא ןופ ןבירשעג ךָאנ וצרעד

 יד ןרעטשעצ , ןסייה טזומעג --- רעפעפ ןייק טנרַאקעג טינ אמתסמ

 -נוא טָאה עמארד רעד ןופ "רָאפעג , עקיזָאד יד ... ."ןטסעפטנורג

 .רָאנעצ רעשידיי רעד רָאטַאנרעבוגלַארענעג םעד טגָאזענרעט

 אמתסמ ,סעשטּפארטס סטָאג ןופ טנעגַא ןֵא ,דמושמ ַא טָאה ױזַא . ,

 ןכעלרע ןַא ?לגילפ יד טקַאהענּפָא ,טייל עקיזָאד יד טימ תחאדדי

 סָאד ןֶא בייהנא ןופ טקילפענּפָא ,טסָאיזװטנע ןעגנוי ַא ןופ בורּפ

 ."רעטאעט שידיי קיטלעווטנייה ַא ןופ לגייווצ עטשרע

 רעד ןעוועג זיא סע רעװ עגַארפ יד טלדנַאהַאב יקצַאש בקעי ,

 -ַאב יז טָאה סָאװ ןוא ,ןסייהעג יז טָאה יו ,עסעיּפ רעד ןופ רבחמ

 | ; טלדנַאה

 רעביירש ייווצ טסַאפרַאפ ןבָאה עסעיּפ יד זַא ,טלייצרעד תילגרמ ,

 -רעד ענייז ןיא| נרעבנסייוו .רד .ןָא טשינ טינ רע ןעמענ סנעמעוו

 ןיא רעביא טינ |1916 ,"ַאילעידעינ ַאיַאקסיערוװעי , ןיא ןעגנורעניא

 ןעוועג זיא עסעיּפ רעד ןופ רבחמ רעד זַא ,רעניווש ןייז ןופ ןעמָאנ
 רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןָא טשינ טפור תילנרמ . . . .שַארמַאק ףלָאװ

 ןסייהעג טָאה עסעיּפ יד זַא ,זדנוא טלייצרעד נרעבנסייוו ; עסעיּפ

 .הלהק רעד ןופ ןבעל סָאד טרעדלישעג טָאה ןוא "הנמלא יד ,
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 ןופ ןָאסיססעל
 יי ִש=צ"-ײר גיי --.(ַָ'({ִּי יד ".,,תתתתת יי

 1894 רעבמעצעד |ט29 םעד טָאה שַארמַאק זַא ,טלייצרעד ףיטש

 ןיא עמַארד ַא לוש-רעניבַאר רעד ןופ רָאטקעריד םעד טלעטשענוצ

 םעד טימ ,"טכַאמעג טָאה אפונ רע סָאװ, ,שידיי ןיא ןטקַא יירד

 ,ןעמָאנ ןיא רָאנ תועט רעד זיא ָאד ."לטעטש ַא ןיא להק, ןעמָאנ
 וצ ָאד רימ ןבָאה -- טלַאהניא םעד טיול קידנלייטרוא לייוו

 -רָאטיוא רעד ךייש זיא סָאו .עסעיּפ רעבלעזרעד ןוא ןייא טימ ןָאט

 ןוא רבחמ ריא ןיא שַארמַאק זַא ,רעכיז ןוא רָאלק זיא ,טפַאש

 ,םעד ןגעוו טסואוועג טשינ טושּפ טָאה רעגיווש סגרעבנסייוו .רד

 לָאז נרעבמָארב םייח , זַא ,קיטכיזרָאפ רעייז רעביא טינ יז םנה

 טשינ ןיילַא זיא יז זַא ,.ה .ד) "עסעיּפ רעד ןופ רבחמ רעד ןייז

 הלהק יד יו טרעדלישעג טרעוו עסעיּפ רעד ןיא .,(רעכיז ןעוועג

 -קילנמוא ,רעמערָא ןַא ייב ןעמענוצּפָא טשינ ךיז ןעמעש רעריפלרער

 טַאדלַאס ַא רַאפ םיא ןבענוצּפָא ידכ דיחי-ךב ריא הנמלא רעכעל

 -יירד ַא ,רעוט-ללכ ַא ןופ "קָאנב , ןטעטשעיּפעגסױא ןַא טָאטשנָא
 הנמלא יד טליּפשעג גרעבמָארב טָאה עסעיּפ רעקיזָאד רעד ןיא .,ּפָאק

 ."?הקה שאר םעד --- יקסווַאלסונָאב ןוא

 .רד סָאװ עסעיּפ רעד ןופ טנעמגַארפ ַא ָאד טגנערב יקצַאש .רד

 ,רעגיווש ןייז ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד ןבירשרַאפ טָאה גרעבנסייוו

 :וצרעד טקרעמַאב ןוא

 סשַארמַאק ןופ טנעמגַארפ רעקיצנייא רעד ,גָאלַאיד רעקיזָאד רעד ,

 רָאלק ןוא טלוב ַא טיג ,ןעגנַאנרעד זדנוא ןצ זיא סָאוװו ,עסעיּפ

 ,עמַארד רעד ןופ רעטקַארַאכ ןש יר א ר ע טי ? םעד ןופ דליב

 ".""עסקַאט , סעלעדנעמ ןופ ּפיטָאטָארּפ רעד ,קפס ןָא ,זיא ןוא

 עטכישעג ןייז ןיא רעניוו ָאעל זַא ,רעביא ךיוא טיג יקצַאש .רד

 זַא ,טקרעמַאב (234-25 .זז ,1899) רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 טרעדלישעג טָאה סָאװ ,עסעיּפ רעד ןופ רבחמ רעד זיא שַארמַאק

 ןופ ןוא טַאדלָאס ןשידיי םעד ןופ ןבעל סָאד, רעטרעוו ענייז טיול

 רע .עיסרעוו רעדנַא ןַא רָאג רעבָא טגנערב רעניוו ."הלהק רעד

 -ימָאטישז רעד ןופ םידימלת יד ןבָאה 1855 רָאי ןיא זַא ,טלייצרעד

 םעד רעדנַאסקעלַא ןופ עיצַאנָארָאק יד טרעייפעג לֹוש-רעניבַאר רער

 ןָא טינ רעניו טיג רעדייל .עסעיּפ עקיזָאד יד קידנליּפש ,ןטייווצ

 טקרעמַאב -- סיוא טזייו סע .עיצַאמרָאפניא ןייז ןופ לַאװק םעד

 םוצ ןבָאה לוש-רעניבַאר רעד ןופ ןטנעדוטס יד זַא --- יקצַאש .רד

 ןליּפש וצ ןביולרעד ייז לָאז'מ זַא ,השקב ַא טגנַאלרעד לָאמ ןטייווצ

 ייז זיא ,ןדנעטשמוא עשיטילָאּפ ענעטיבעג יד ייב ןוא עסעיּפ יד

 -עגסיוא ייז טָאה ייברעד .שינביולרעד ַאזַא ןעמוקַאב וצ ןעגנולעג

 ןרעַאב סָאד יו ,וויטָאמ ?רעשיטָאירטַאּפ, רעכעלקילג רעד ןפלָאה

 רַאפ גרָאז יד 1854 ןיא יו ױזַא ,רסיק םעיינ םעד ןופ גנוניורק יד

 .המחלמ רעלָאּפָאטסַאװעס רעד ןיא ןטַאדלָאס עטעדנואוורַאפ יד

 טכוזעגּפָא טָאה ,רעשרָאפ רעשידיי-שיטעיווָאס רעד ,יקצידוי .א

 יד ןלעטש וצ טָאברַאפ ןגעוו ווָארָאדָאיפ רָאזנעצ ןופ טרָאּפַאר םעד

 ,1928 ,דנַאב רעטשרע ,וועיק) *ןטפירש, ןיא ּפָא טקורד ןוא ,עסעיּפ

 רָאט ןעמ סָאװרַאפ רָאזנעצ ןופ ןעגנוריוויטָאמ ייר ַא (331-36 .זז

 רָאזנעצ רעד טיג ייברעד .עסעיּפ יד ןריפוצפיוא ןביולרעד טשינ

 טסקעט רעלופ ריא סָאװ ,עסעיּפ רעד ןופ סענעצס עקינייא רעביא

 יד סיוא טקירד יקצידוי רעבָא .ןרָאװעג ןענופעג טינ טנייה זיב זיא

 ,עסעיּפ רעד טימ ןָאט וצ טינרָאג טָאה עסעיּפ סשַארמַאק זַא ,הרעשה

 יז זַא ,רעביא טיג ,גרעבנסייוו .רד ןופ רעגיווש יד ,קַאז יורפ סָאװ

 יקצַאש .רד ,1854 ןיא וועשטידרעב ןיא ןריפפיוא ןעזעג יז טָאה

 רָאזנעצ רעד טדער סע עכלעוו ןגעוו ןלעטש יד אקוד זַא ,טלַאה רעבָא

 טימ ןוא ףיטש .נ ןופ ןטנעמנַארפ יד ןופ ןלעטש יד טימ ןעמיטש

 .גרעבנסייוו .רד ןופ ןעגנוקרעמַאב יד

 ןייז ןיא ישטשַאינמָאּפעינ .ש רעשרָאפ רעשיטעיווָאס-שידיי רעד

 ,קסנימ) *טפירשטייצ, ןיא ?טסערַאקוב ןיא ןעדַאפדלָאג; לקיטרַא
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 דרַאנרעב רבחמ רעשיאערבעה רעד זַא ,טלייצרעד (782 ,ז ,8

 ןגעוו ?ץילמה, ןיא 1878 ןיא ץנעדנָאּפסערָאק ַא רענייז ןיא ןָאסנַאטַאנ

 -מַאק 'ה רעביירש ןכעלרעדנואווק םעד ךיוא טנָאמרעד ,ןענעדַאפדלָאג

 -ליּפש רעד טימ קלָאפ רעזדנוא ןופ עליפ טנַאקַאב זיא רעכלעוו ,שַאר

 טסייה סָאװ ,רעדעפ ןייז רעטנוא ןופ סױרַא זיא סָאװ גנולעטשרָאפ

 ,שטָאמָאנלָאּפ} *ץָאמינלָאפ עלעדנעמ 'ר רעדָא ,לביטש-להק סָאד,

 רעביא גנוריגער רעד ןופ רעטקיטכעמלופַאב ,ינעשטָאמָאנלָאּפוא

 ַא טכַאמעג טָאה עידעמָאק עקיזָאד יד .ן.נ .ש .םינינע עשלהק

 ןיא טרעהעג יז ןבָאה סָאװ ,יד ףיוא םשור ןקרַאטש ןוא ןסיורג

 סנירעליּפש ןוא רעליּפש-טּפיוה יד ואוו ,וועשטידרעב ןוא רימָאטישז

 .לוש-םינבר רערימָאטישז ןופ םידימלת עטסעב יד ןופ ןעוועג ןענייז

 ןיא רעמענליײטנָא יד ןענייז גרעבנסייוי .ש .רד ןופ טכירַאב ןטיול

 -יבַאר רעטעּפש) גרעבמָארב םייח : לקַאטקעּפס רעוועשטידרעב םעד

 ןיא רָאטקָאד רעטעּפש) ןַאיסָארּפ ,סיסעפ ,(גושטנעמערק ןיא רענ

 -ניא יד טָאה גרעבנסייוו .יקסוװַאלסוגָאב ןוא תילגרמ השנמ ,(ןלעק

 ןָאט וצ ָאד ןבָאה רימ ... .רעגיווש ןייז ןעקנַאדרַאפ וצ עיצַאמרָאפ

 טנָאקעג טָאה ןורכז רעד ןעוו ךיז ןענָאמרעד ןקידרעטעּפש ַא טימ

 -רעד םיא טָאה רעגיווש יד -- .יקצַאש .רד טקרעמַאב -- ןריפרַאפ

 יקצידוי טיול| 1855 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנולעטשרָאּפ יד זַא ,טלייצ

 המישר רעד ןיא ןרעוו סע זַא ,ןײלַא טקַאפ רעד רעבָא .ן1854 ןיא

 המישר רעטייווצ רעד ןיא סָאװ עקיבלעז יד ,ןעמענ יירד טנָאמרעד

 וצ ָאד ןבָאה רימ זַא ,טלַאה יקצַאש .רד יװ ,טזייוװַאב ,תילגרמ ןופ

 רעמוז זַא ,ךעלגעמ רעבָא זיא'ס .*עּפורט, רעבלעז רעד טימ ןָאט

 .ועשטידרעב ןיא טליּפשעג יינספיוא ייז ןבָאה 5

 ךמס ןפיוא ,(ןוימד לעב) ףיטש םוחנ ןופ טכירַאב ןטייווצ ַא ןיא

 -נגלָאפ טנָאמרעד ןרעוװ ,רָאזנעצ רעוועיק ןֹופ ןלַאירעטַאמ-וויכרַא ןופ

 -והָאב דוד ,שטיװָאניבַאר ןימינב ,שַארמַאק ףלָאװ :ןעמענ עקיד

 השמ ,טפַאט בקעי ,ןַאיסָארּפ תהק ,ןָאסלעטּפעש השמ ,יקסווַאלס

 עטסיל עקיזָאד יד .ןייטשנרָאה רעב ןוא גרעבמָארב םייח ,גרעבנירג

 ןופ ןעמענ יירד רָאנ ןרירוגיפ ריא ןיא ןוא ערעסערג ַא ךס ַא זיא

 ,עיינ רָאג סקעז ןוא עטסיל רעטשרע רעד

 : תוריתס עקינייא ןַארַאפ ךיוא ןענייז ןטכירַאב ייווצ יד ןשיווצ

 ,רעמוז ןעמוקעגרָאפ ןעגנולעטשרָאפ יד ןענייז תילגרמ השנמ טיול

 -תוכוס רָאג ןעוועג סָאד זיא רעליּפש יד ןופ טכירַאב ןטיול תעב
 .(רעבָאטקָא ןיא) טייצ

 יד תעב ,לָאמ עכעלטע טליּפשעג טָאה ןעמ זַא ,טלייצרעד תילגרמ

 ,לקַאטקעּפס ןייא ףיוא רָאנ השקב רעייז ןיא ךיז ןפוררַאפ רעמענלייטנָא

 ןופ גָאזּפָא ןכָאנ זַא ,ךעלגעמ רעבָא זיא'ס .1854 רבַאיטקָא 9 םעד

 יד ןבָאה רימָאטישז ןיא ןליּפש וצ רָאטַאנרעבוג-לַארענעג רעוועיק

 .1855 רעמוז וועשטידרעב ןיא לָאמ ןטייווצ םוצ טליּפשעג יז םידימלת

 טנַאקַאב טינ ךיוא זיא סע .ָאטשינ ןענייז .ק ןגעוו םיטרּפ ןייק רעמ
 ,ןברָאטשעג זיא רע ואוו ןוא ןעוו

 ,455:57 .וז ,וװ ,"רוטארעטיל עשידיי ןָאקיסקעל, -- ןעזייר ןמלז

 ,1237-43 .זז ,| ,"רעטַאעט שידיא עטכישעג , -- ןירָאג .ב

 ןיא "לקַאטקעּפס רעשידיא רעטשרע, רעד ןוא שַארמַאק ףלָאװ --- ףיטש .נ
 ,21-38 .זז ,1927 ,וציק ,"ךוב-רטאעט,, ,דנַאלסור

 ןשינעדַאפדלָאגרַאפ םעד ןופ עטכישעג רעד וצ רעייטשוצ -- יקצַאש בקעי .רד

 ,277-88 .ןז ,1927 ,עשרַאװ ,"רעטאעט שידיײ , ,רעסאעט

 ןיא לָאהַאק, עסעיּפ סשארמַאק ףלָאװ ןופ טלַאהניא ןגעװ --- יקצידוי .א
 ,236"331 .זז ,1928 ,וועיק ,"ןטפירש , ,"לטעטש

 ,קסנימ ,"טפירשטייצ , ,טסערַאקוב ןיא ןעדַאפדלָאג --- ישטשַאינמָאּפעינ .ש

 ,182 .ז ,8

 עסעיּפ סשַארמַאק ףלָאװ ןופ טלַאהניא ןגעװ --- יקצידוי .א---יקצַאש בקעי .רד
 ,476:7 .וז ,1930 ,קרָאי וינ-ענליוו ,"וויכרא-רעטַאעט , ,"לטעטש ןיא לָאהָאק,
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 רעטַאעט ןשידיי
 ווא

 רעזייל ,ןַאמרעקוצ
 |1922 ינוי 17 .טשעג -- 1850 .בעג)}

 רערימָאטישז ,ץירָאק ןיא 1850 ןריובעג

 טָאה רָאי 9 ןופ רעטלע ןיא .עניאַארקוא ,.בוג

 םיא ןוא *טקעדטנַאק ןזח רעקיטרָא ןַא םיא

 דלַאב זיא רע ןוא ררושמ ַא רַאפ ןעמונעגוצ

 ןעמָאנ ןייז .טָאטש ןופ גנילביל רעד ןרָאװעג

 הביבס רעד ןיא ןכיירגרעד ןביוהעגנָא טָאה

 ןופ עקשרעה;, ןזח רעוועשטידרעב רעד ןוא

 ןיא טקישעגוצ טָאה *עילבערג רעד רעטניה

 עכלעוו .ןעגנוי עקרַאטש עכעלטע לטעטש

 ןיק טכַארבעג ןוא *טּפענדיקעג, םיא ןבָאה

 טרעה ןוא וועשטידרעב ןיא טמוק רעזלעב יסינ תעב .וועשטידרעב

 רעטלע ןזיב םיא ייב טביילברַאפ .צ ןוא ,ךיז טימ םיא רע טמענ ,םיא

 ,טסערַאקוב ןיא רעּפוק לארשי ןזח םוצ רע טרָאפ ךָאנרעד .רָאי 18 ןופ

 רעקימָאק רעשידיי רעטמירַאב-רעטעּפש רעד טלייצרעד םעד ןגעוו

 ררושמ ַא ןעוועג םיא טימ ןעמַאזוצ זיא .צ זַא ,ָאקסעלוגָאמ טנומגיז

 -ָאטַאװרעסנָאק ןיא קיטייצכיילג םיא טימ טנרעלעג ןוא ןרעּפוק ייב

 -נַארפ רעטַאעט ןשינעמור ןיא ןליּפש ןביוהעגנָא טָאה'מ ןעוו .עיר

 ןגעו ךיז ןעמ טָאה ,ןטסירָאכ טכוזעג ןוא סעקטערעּפָא עשיזיוצ

 -געמָאקער טָאה יז ןוא עירָאטַאװרעסנָאק רעד וצ טעדנעװעג םעד

 ,ןַאמרעקוצ ןוא ןַאמניד ,ָאקסעלוגָאמ :רעליש עריא ןופ יירד טריד

 ,ןרָאיטקַא עשידיי ןרָאװעג רעטעּפש עלַא ןענייז עכלעוו

 ,רעטַאעט-ןעדַאפדלָאג ןופ רָאטַאיציניא רעד .ָאקסערביל קחצי

 יירד עלַא ןוא ,רעּפוק ןזח םייב סַאב ַא ןעוועג זיא .צ זַא ,טלייצרעד

 רעד טָאה ,רעטסיולק ַא ןיא ןעגניז ךיוא ןגעלפ עטנַאמרעד רעירפ

 טָאה ןוח רעד רעבָא ,ןזח םייב ןעגניז וצ ןענעלסּפ ייז טלָאװעג בר

 ,טכַאמרעביוא יד ןענואוועג

 ןָאקסעלוגָאמ ןוא .צ ןשיוװצ טפַאשרבח רעמיטניא רעד ןגעוו

 : טילבנרָאק .ז טביירש

 ןייא ןופ יוװ ןעגנוגיינ ןוא ןרוטַאנ ערעייז טימ ןעוועג ןענייז ייז,

 -הרבח עקיטסול ,עקידעבעל ןעוועג ןענייז עדייב ,.ןטינשעג טנַאוװעג

 ,ןגרָאמ ןרַאפ טנרָאזעג טשינ ,רעכַאלּפָא ,רעפיטש ,םיסיידנוק ,טייל

 -סיוא ןעוועג זיא עדייב ףיוא ןוא ,תילכת ןייק טַאהעג ןעניז ןיא טינ

 טָאה ,ןעזעג ייז טָאה סע רעוו זַא ,ןח רעקידריווקרעמ ַאזַא ןסָאגעג

 -רַאפ ,ןצנַאט טנעקעג ןבָאה עדייב ןוא .ןעמוקַאב ביל דלַאב ייז

 ןייק .טּפַאשלעזעג ַא ןכַאמ ךעליירפ ןוא קַאמשעג ןעגניז ,ךיז ןלעטש
 ןיא טָאטש ןיא החמש עקיצנייא ןייק ,תירב ןייא ןייק ,הנותח ןייא

 .ןָאקסעלונָאמ ןוא ןענַאמרעקוצ ןָא החמש עתמא ןייק ןעוועג טינ

 ךָאנ ןבָאה ייז רעדייא רעקימָאק עטבַאגַאב ןעוועגנ עדייב ןענייז ייז

 ."טניימ "רעקימָאק , טרָאוו סָאד סָאװ טסואוועגנ

 -ָאטסיה רעד טרעדליש ,רעטַאעט םוצ ןעמוקעגוצ זיא .צ יוזא יו

 : ױזַא ,ןירָאג .ב רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקיר

 ןשיריי םעד ןופ טירט עטשרע יד ייב ןיוש טָאה טלעוו עשינזח יד ,

 סלא ,אפוג םינזח יד .םיא וצ טפַאשטנייפ א ןזיווענסיױרַא רעטַאעט

 ןבָאה טלָאװעג טינ ןבָאה ,שרדמה:-תיב ןוא לוש ןופ רעייטשרָאפ

 ןכָארּפשרַאפ טָאה סָאװ ,ןָאיצוטיטסניא ןַא טימ אשמו ענמ ןייק

 -עג ייז ןבָאה םינגנמ סלַא ןוא סעיצידארט עשידיי ןטָאּפשרַאפ וצ

 ,טסנוק ַא טימ תוכיש א סעּפע ןבָאה וצ דובכה תתיחּפ רַאפ טנכער

 -ָאדָאטס ןוא ןריטקַארט ןיא ןענופעג החונמ םוקמ ריא טָאה סָאװ

 -עג ןופ זיולב ןענַאטשַאב טינ זיא טלעוו עשינזח יד רעבָא .סעל

 רעכייר ךס ַא ,ךס ַא ןעוועג זיא טלעוו-םינזח יד .םינזח עטלייצ

 רעמ טָאהעג רעטַאעט סָאד טָאה ענעי רַאפ ןוא ,םיררושמ ןיא
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 -עג קיטסיינ ןענייז ,סַאלק ַא יו ,םיררושמ יד .לוש ןידו יו ץייר

 ייז רַאפ זיא ?לוש יד .שרדמה-תיב רעסיוא סופ ןייא טימ ןענַאטש |

 ןופ קעװַא ןענייז ייז יוװ ךיג ױזַא ןוא ,הסנרּפ ַא יוו רעמ טינ ןעוועג

 ַא טריפעג ןוא תילט ןקיטסיינ םעד ןָאטענסיױא ייז ןבָאה ,דומע

 -רושמ יד ןענייז לטעטש ןוא טָאטש רעדעי ןיא .תורקפה ןופ ןבעל

 טפַאשלעזעג רעקיטסול ַא ןיא ,םיסדנוק עטסכעליירפ יד ןעוועג םיר

 תויועה ןוא תועונת יד טכַאמענרעביא ןוא טמירקעגכָאנ ייז ןבָאה

 רענייק .םינזח יד ןופ ךיוא יווװ םיתבה-ילעב עטסנעזעגנָא יד ןופ

 ןעוועג טינ ייז רַאפ זיא ךַאז ןייק ,בושח וצ ןעוועג טינ ייז רַאפ זיא

 ,"קילייה וצ

 ןיא ןעמוקעג זיא ןעדַאפדלָאג ןעוו זַא ,ןירָאג טלייצרעד רעטייוו

 ,ןַאמניד ,ָאקסעלוגָאמ ןפָארטעג רעּפוק ןזח םייב רע טָאה ,טסערַאקוב

 -עג ךיוא ןבָאה עכלעוו ,םיררושמ סלַא ןַאמרעבליז ןוא ןַאמרעקוצ

 ןזח רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ סע, --- רעבָא ,רעטסיולק ַא ןיא ןעגנוז

 ןבָאה ייז .ןסיוו טרָאטעג טינ ןופרעד ןבָאה םיתבה:ילעב יד ןוא

 -עּפָא ןיא ןטסירָאכ סלַא ןעגניז וצ טייהנגעלעג ַא טַאהעג ןיוש ךיוא

 -רעקוצ .טרעהרַאפ ייז ןוא ייז ךָאנ טקישעג טָאה ןעדַאפדלָאג ,סער

 ."אישטול, ןופ סעּפע ןעגניז וצ רעהרַאפ םייב ןגָארקעג טָאה ןַאמ

 ןעמַאזוצ עלַא ןוא םיטש ןייז טימ טנכייצעגסיוא רעייז ךיז טָאה רע

 ,"עּפורט רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנירַא ןענייז ןָאקסעלוגָאמ טימ

 ,טלעטשעגפיונוצ טָאה ןעדַאפדלָאג עכלעוו

 *קרעט; ןופ לָאר יד רעטשרע רעד טליּפשעג .צ טָאה ןירָאג טיול

 ןעוו ."לקינייא ןטימ עבָאב יד; סנעדַאפדלָאג ןופ טקַא ןטצעל ןיא

 סנעדַאפדלָאג ןופ קעװַא רעטעּפש םישדח עכעלטע זיא ַאקסעלוגָאמ

 -וצ, זַא ,טקרעמַאב ןירָאג .טּפַארק-טּפיױה יד ןרָאװעג .צ זיא ,עּפורט

 טלָאמַאד ןופ זיא סָאװ רעקיצנייא רעד ןעוועג רשפא זיא ןַאמרעק

 טימ זיא רעטַאעט עשידיי סָאד זיב ,ןעדַאפדלָאג טימ ןבילבעג ןָא

 ןייז בילוצ ןוא .דנַאלסור ןיא ןרָאװעג ןטָאברַאפ רעטעּפש ןרָאי

 יד ןבָאה ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעדנירג םוצ טייהנעבעגעגרעביא

 -רעד ןירָאג ."םהרבא דבע רזעילא :ןפורעג םיא ןרָאיטקַא ערעדנַא

 .צ ןיא ,סעדָא ןיא ןעמוקעג זיא ןעדַאפדלָאג ןעוו זַא ,ךיוא טלייצ

 רעייז םיא טָאה עסערּפ יד ןוא עינַאּפמָאק רעד ןופ רעּפ רעד ןעוועג

 ךיוא זיא .צ .רעטַאעט ןופ גנילביל רעד ןעוועג זיא רע ןוא טביולעג

 .ןרָאיטקַא ןפַאשרַאפ ןענעדַאפדלָאג ןפלָאהעג טָאה סָאװ רעד ןעוועג

 יד טליּפשעג טָאה סע ואוו ,אװַאטלָאּפ ןייק ןרָאפעג רע זיא ױזַא

 טרָאד ןופ ןוא ןילתפנ} היבוט רעדורב סנעדַאפדלָאג ןופ פ"א עּפורט

 -דלָאג ייב עלָאר ס'.צ .װָאקינשטַאבַאט רָאיטקַא םעד ןעמונעגרעביא

 טָאה ,עװקסָאמ ןיא קידנליּפש זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא ןענעדַאפ

 ןרָאפ ריא טימ לָאז רע זַא ,עּפורט יד ןבעגעגרעביא ןעדַאפדלָאג םיא

 -ײלַאב ױזַא ןענופעג ןופרעד ךיז טָאה לעקניפ סירָאמ .עטיל ןייק

 ,עּפורט רעד ןופ סױרַא זיא רע זַא ,טקיד

 ןופ בצמ ןקידטלָאמַאד ןגעוו דליב שיטסירעטקַארַאכ ַא רעייז

 : ןירָאג .ב טרעדליש רעטַאעט ןשידיי

 ,עּפורט רעד רעביא הלשממ יד ןעמונעגרעביא טָאה ןַאמרעקוצ ,

 -ירעד טָאה רע ,ןעוועג טינ זיא ןרָאפ וצ סָאװ טימ טלעג ןייק רָאנ

 ןייֵלַא ןיא ןוא אװקסָאמ ןיא עינַאּפמָאק יד טזָאלעגרעביא רעב

 -ַאב טפרַאדַאב רָאנ טשינ רע טָאה ָאד ,קסנימ ןייק ןרָאפעגקעװא

 ןעגנערבוצרעבירַא ףיוא טלעג ןפַאש ךיוא רָאנ ,רעטַאעט א ןנרָאז

 הולמ ַא ףיוא ןזיוועגנָא םיא ןעמ טָאה טָאטש ןיא .עינַאּפמָאק יד

 טָאה ,האולה רעד ךָאנ טעדנעוועג םיא וצ ךיז טָאה רע ןעוו ןוא

 : טגערפעג רענעי

 ? ןוכשמ רעד זיא ואוו ןֹוא ---

 .תימלוש ןופ בָארעדרַאנ יד ---

 -ענ זיא ,ןטעבעג טָאה ןַאמרעקוצ סָאװ עמוס יד יװ ױזַא רָאנ

2014 



 ןרעגנעל ַא ךָאנ ןוא טלקנעװקעג ךיז רע טָאה ,לבור טנזיוט ןעוו

 : טגערפענ רע טָאה תעדה בושי

 ? דרעפ יד חכמ זיא סָאװ ןוא --

 טָאה רע זַא ,טניימ הולמ רעד ןַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה ןַאמרעקוצ -|

 : טרעפטנעענ םיא טָאה רע ןוא קריצ ַא טימ ןָאט וצ ָאד

 ! סעּפַאקש ןוא דרעפ ןבָאה רימ ,ָא --
 ."ןרָאװעג ןפַאשעג זיא האולח יד ןוא

 ןיא ןכָאװ 6 טליּפשעג ,ןטפעשעג עדנצנעלג ייב ,טָאה עּפורט יד
 "עג זיא עּפורט יד ואוו ןופ ,ענווָאק ןיא ןעוועג זיא עבלעזסָאד ,קסנימ
 ,ןקסניווד} גרובַאניד ןייק ןרָאפ

 זיא .צ זַא ,ָאקסעלוגָאמ טנומגיז טלייצרעד עכָאּפע רענעי ןגעוו

 -סיוא ןַא ,עמיטש רעװָאסַאב רעכייר ַא טימ ,גנוי רענייש ַא ןעוועג

 רע ןעוו .טנעמַארעּפמעט רעקידרעייפ ַא ,רעצנעט רעטנכייצעג

 סָאד .רעייפ-םַאלפ ןעוועג זיא ,עניב רעד ףיוא ןעמוקפיורַא טגעלפ

 ןופ סױרַא זיא ָאקסעלוגָאמ יװ םעדכָאנ .טכָאקעג טָאה רעטַאעט

 יד .צ רַאפ ןבירשעגנָא ןעדַאפדלָאג טָאה ,עּפורט סנעדַאפדלָאג

 ןוא "ןטורקער ידע עידעמָאק רעד ןיא ?רעטָאק עיַאש םייח, לָאר

 רע זיא סעדָא ןיא ,םשור ןסיורג ַא טכַאמעג לָאר רעד ןיא טָאה .צ

 .רעטַאעט ןשידיי ןופ גינעק רעד ןעוועג

 עשידיי יד ןבָאה ,דנַאלסור ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ טָאברַאפ ןכָאנ

 רעד טימ זיא .צ ןוא ,דנַאלסיױא ןייק ןרירגימע ןעמונעג סעּפורט

 הרש ,דלָאגנייש ,יקסוװוָאקַאויּפס ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,עּפורט

 .א .א סנַאמפיוק ,ןייטשנייו ,קָאטשנייװ ,טדימשדלָאג ,ןײטשדלָאג

 רעלפוס ןופ פ"א ןבָאה ייז ואוו ,דנַאלשטיײיד ןייק טרעדנַאװעגסיוא

 רעד ואוו ,ןילרעב ןוא גיצנַאד ,גרעבסגינעק ןיא טליּפשעג רעגרעב

 "תימלושא ןופ גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ טָאה םיכַאָאי רעטמירַאב

 יד זיא סע סנעמעוו טגערפעג םיא ןוא ןענַאמרעקוצ ןפורעגסױרַא

 ןייז ןיא ןקיש ןטעבעג רעפטנע ןכָאנ ןוא ,טקַא ןטייווצ ןופ קיזומ

 ןליּפש ךָאנרעד טרָאפ עּפורט יד .,ןענעדַאפדלָאג וצ קנַאד ַא ןעמָאנ

 .צ ןוא ,ךיז טלַאפעצ יז ואוו ,ןילרעב ןיא רעדיוו ןוא גרובמַאה ןיא

 ואוו ,עשרַאװ ןייק קירוצ ךיז ןרעק סדלָאגנייש יד ןוא יורפ ןייז טימ

 ןיא ןליּפש ייז ןוא ,רעטַאעט שידיי ןייק ןליּפש טינ רעבָא רָאט ןעמ

 ןיא ?ינַאּפמָאק עלַאטנעירָא עשידייאפ פ"א רעטַאעט-יָאדַארָאדלע ,

 ןּפַאכ, לָאמַא ןוא עסעיּפ ַא ןופ טקַא ןַא ?ןטרעצנָאק, ןופ םרָאפ רעד

 ,עסעיּפ עצנַאג ַא *ןיירַא ייז

 ןופ ךיז ןרעקקירוצ סנעדַאפדלָאג ךָאנ ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא
 רע טָאה ,טסערַאקוב ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא ,עּפָארײא ןייק עקירעמַא

 "רעקוצ-ָאקסעלַאגעס יד ןפָארטעגנָא ?אצינגישז, רעטַאעט ןיא טרָאד
 -ירפ יד ןיא יװ ,זיא ןַאמרעקוצ, : טביירש ןירָאג יו ןוא ,עּפורט ןַאמ
 -ַאגעס ןוא רעקימָאק רעטסטבילַאב רעד ןעוועג ָאד ,ןרָאי עקידרע
 ,"עגיב רעד ףיוא ןָא-ןביוא םעד ןעמונרַאפ טייצ רענעי וצ טָאה ָאקסעל

 ,תונורכז עריא ןיא שילַאק ַאטרעב טלייצרעד דָאירעּפ םענעי ןגעוו

 ןופ רעמ ןוא גנוגעוװַאב ןופ טייקטכייל ,עיצַארג ןסעזַאב טָאה .צ זַא

 לָאמ עלַא טָאה רע .רעליּפשיוש רעוויטַאערק ַא ןעוועג רע זיא ץלַא

 סָאד .טכַאמעגכָאנ טינ םענייק לָאמנייק ןוא סעיינ סעּפע ןפַאשעג

 -ַאב לקיטש ַא טַאהעג טלָאמאד ןיוש טלָאװ טסערַאקוב ןיא רעטַאעט

 סָאװ ,רעליּפשיוש-טּפיױה יד ,ָאקסעלַאגעס ןוא רע טינ ןעוו ,גנוטייד

 .ןעקנירט ןיא טזָאלעגניירַא ליפוצ ךיז ןבָאה

 -לעדע ףעזָאי ךרוד עקירעמַא ןייק טכַארבעג .צ טרעוו 1901 ןיא

 עטצעל ענייז ,ןיקסװעשַאמָאט ייב טייצ עצנַאג יד טליּפש ןוא ןייטש

 ענעגייא ןייז ןוא *למעל ינוק, סלַא ןעוועג ןענייז ןעגנולעטשרָאפ
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 ןופ ןָאקיסטעל

 רענעדלָאג רעד, סיקסװעשַאמָאט ןיא *ןַאמרעקוצ רעזייל , לָאר
 יי ,"םעדָאפ

 : טילבנרָאק .ז טביירש ,1922 ןיא טקורדעג ,לקיטרַא ןַא ןיא

 טימ לופ ךָאנ זיא רע רעבָא ,רָאי 72 טלַא טציא זיא ןַאמרעקוצ

 טימ עניב רעד ףהיוא טצנַאט ןוא רעייפ ןכעלטננוי טימ ןוא ןבעל

 ,םויטענגַאמ ןייז .ןרָאי עגנוי יד ןופ ןח םעד ןוא טייקטכייל רעד

 ןייז ןופ ּפָארַא טשינ עדנוקעס א ףיוא טייג ?כיימש דעקידסדנוק

 שירעפיטש ַא ץְלַא ךָאנ ןעלקניפ ןגיוא ענולק יד ןוא ,?יומ ןקידונח
 טרער ,טלעוװ רעד ןיא שטנעמ רעטסנדײשַאב רעד זיא רע ,לרעייפ

 ןנעוו ןוא ,ןפמוירט ענייז ןוא טנַאלַאט ןייז ןנעוו לָאמנייק טשינ

 . ןוא טּפַאשביל טימ רע טרער עסירעטקַא רעדעי ןוא רָאיטקַא ןדעי
 ."ננוטכַא

 : טביירש קיניװטָאב .ב

 ןעוועג זיא ,טליּפשעג טָאה רע סָאוו ,עלָאר עיינ עטצעל ןייז ...,

 -ָאפ רענעדלָאג רעד , עטערעּפָא סיקסוװעשַאמָאט ןיא ןָאזעס ןטצעל

 סנעדַאּפדלָאג םהרבא ןופ קיטש-רעטַאעט ַא ןעוועגנ זיא סָאד ."םעד

 -עג טָאה ,רעקימָאק רעטשרע סנעדַאפדלַאג סלַא ,ןַאמרעקוצ ,ןבעל

 -רעקוצ רעזייל רענעי סלַא ןעוועג זיא עלָאר ןייז ,ןיילַא ךיז טלימש
 ןוא ןעינעמור ןופ רעזייל רעקיטסולסנבעל רעד ,רעצנעט רעד ,ןַאמ

 טפושכרַאפ טָאה טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןופ טייקכעלביל יד .,סעדָא

 יסיוא טָאה ,עניב רעד ףיוא ןענישרע זיא רע ןעוו .רעטַאעט סָאד

 -טננוי ןייז ןיא טסירגַאב םיא טָאה םלוע רעד .זָאלּפַא ןַא ןכָארבעג

 רע . . . .קישטיָאב רעגנוי-טלַא רעד ,טצנַאטעג טָאה רע ןוא ,עלָאר
 ,םישוח ענייז עֶלַא ייב ןעוועגנ זיא רע .רעטלע ןפיט ַא טבעלרעד טָאה

 טימ טכַארברַאפ ,עניב רעד ףיוא טצנַאטענ ןוא טליּפשעג טָאה רע

 ןטלַאה ןייז טימ ... .ןציוו טנָאזעג ןוא בולק-ןרָאיטקַא ןיא םירבח

 ךעלעסיפ עקידנצנַאט ענייז טימ ,ץרַאה עננוי רעמיא ןייז טימ ,ךיז
 םינּפ ןפיוא ?כיימש ןטיײרּפשעצ ,ןטיירב ןייז טימ ,רעקימָאק ַא ןופ
 -ורַא יד ןופ ננומיטש יד ןוא רעצרעה יד ןכַאמ קיטכיל רע טגעלפ

 -עננָא טינ םענייק ,ןעוועג רע זיא ?לדייא ןוא . .. ,ןשטנעמ עקימ

 -עי ,רבח ןייז ןעוועג זיא רערעדעי .טקידיילַאב טינ םענייק ,טריר

 טניושעג רעדעי טָאה רַאפרעד ןוא דובכ ןבענענּפָא רע טָאה ןרעד

 ."רובכ סנַאמרעקוצ

 ןטקַאפ ,ןדָאזיּפע טימ ,טָאה רע זַא ,טסנידרַאפ ןסיורג םעד טָאה .צ

 ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה םעד ןפלָאהעגוצ ליפ ,סעטַאד ןוא

 ןייז ןיא עכָאּפע-ןעדַאפדלָאג רעד רַאפ ןלַאירעטַאמ טימ ,ןירָאג .ב

 ?רעטַאעט ןעשידיא ןופ עטכישעג; ךוב

 -לרעּפ םולש רעביא טיג ,טַאהעג טָאה .צ ןלַאפנייא ַארַאפ סָאװ

 : : רעטומ

 סטילבנרָאק .ז ןופ ןבָארּפ טכַאמענ טָאה'מ זַא ,לָאמַא טפערט ,

 -רעקוצ רעזייל רָאיטקַא רעד זַא ,"ןואט ןַאד ןוא ןואט פא , עסעיּפ

 םעד ןופ עלָאר יד טליּפשענ עסעיּפ רעד ןיא טָאה רעכלעוו ,ןַאמ

 ןצנַאגניא טָאה ןוא ןעדניווװװ ?רָאטייוװעלע , םעד טריפ סָאװ ,ןַאמ

 טקיטעּפשרַאפ טָאה ,"ןוָאד , ןוא "ּפִא , רעטרעוו ייווצ זיולב ןגָאז וצ

 עפיט יד ןיא ןעוועג טייצ רענעי ןיא ןיוש זיא ןַאמרעקוצ) עבָארּפ יד

 ןעוו ןוא ,טַאהעג ביל רעייז םיא טָאה יקסוװעשַאמָאט .רעקיצעביז
 ךיא ,ןַאמרעקוצ :טנָאזעג םיא רע טָאה ,טרישזַאגנַא םיא טָאה רע

 יו ננַאל ױזַא רַאפ רָאנ ,ןָאזעס ןרַאפ זיולב טשינ ךייא רישזַאגנַא

 רעיוט ןוא ריט ןענייז לָאמעלַא יו .(רעטַאעט ַא ןבָאה לעװ ךיא

 -טייהַא זיא ןַאמרעקוצ ןוא ,טכַאמרַאפ ןעוועג ןיוש ןרעטַאעט ןופַו

 -ךָאפ רעד וצ ןעמוקעג טכַאנ רעד ייב זיא ןַאמרעקוצ ןעוו .ןעגנַאגעג

 -סיוא ןקרַאטש ַא טכַאמעג םיא טָאה יקסװעשַאמָאט ןוא גנולעטש

 -רעקוצ ךיז טָאה ,עבָארּפ יד טקיטעּפשרַאפו טָאה רע סָאװ רַאפ דייר
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 רעטַאעט ןסטשידיי
 ,,6: ר

 טעוו ריא ,יקסװעשַאמָאט רעטסימ, : טרעפטנעראפ םיא רַאפ ןַאמ

 ,עלָאר יד טרידוטש טכַאנ עצנַאג ַא בָאה ךיא .ןייז ?חומ ןזומ רימ

 " 'ןפָאלשרַאפ ?סיבא ירפ רעד ןיא ךימ ךיא בָאה

 -ַאעט רעד ןיא םש ַא טַאהעג ןבָאה ןלַאפנייא ןוא ךעלקיטש ענייז

 ַא טימ ןגרָאזַאב טלָאװעג ךיז סיואכרוד רע טָאה ױזַא .טלעוװ-רעט

 רבח ןקירָאי-גנַאל ןייז ןבענ ירעטעמעס ןָאטגנישַאו רעד ףיוא רבק

 טָאה ,טלעג גונעג טַאהעג טינ רעבָא טָאה רע .ָאקסעלוגָאמ טנומגיז

 ייווצ ןופ ךשמ ןיא ךָאװ ַא 250 טימ רבק סָאד טלָאצעגסיױא ךיז רע

 ןלעטשקעװַא ךיז ןוא רבק םוצ ןרָאפוצ רע טגעלפ טּפָא ץנַאג .רָאי

 רימ טָאה ריא ,דרָאלדנעל,, זַא ,ןעוועצל טגעלפ ןוא ןצנַאט ףיורעד

 טנדרָאעגנייא ןיוש טָאה ריא ,תיבה-לעב} *? םיטס טסקיפעגנייא ןיוש

 ןייק טינ רעבָא ,עינַאּפמָאק ַא טרָאד ןיוש טָאה ריא .{? גנוציײהַאב

 .טרָאד ליוו'כ לייוו ,הרבח עכעליירפ טרָאד ףרַאד ךיא ,ןגרוטַאמַארד

 ,"ןָאקסעלוגָאמ טרָאד בָאה'כ .סעידעמָאק ןליּפש טכַאנ עדעי

 תילט ַא ןגָארטעג רע טָאה ,טעב-ןטיוט ןפיוא ןגעלעג זיא רע ןעוו

 ,עלעצרַאװש, :טגָאזעג רע טָאה ץרַאוװש טנומגיז ןרבק םוצ ןוא ,ןטק

 ,ךָאד טסייוו וד .ןץַאלּפ-הרובק ןייז ןיא| ריד וצ ןעמענ ךימ טסלָאז

 סָאװ ,ןכוזּפָא רעוו רָאנ ךיז טעוו'ס רָאנ .ןַאמערָא ןַא ,ןַאמ רעטלַא ןַא

 -יאור ַא רעבָא ,רעגנילצולּפ ַא ןעוועג זיא טיוט ןייז ."ןעז ךימ לָאז

 ןוא רערערַאפ ענייז טימ ןעזעג ךָאנ ךיז רע טָאה גָאטײב .רעק

 טימ ןוא לכיימש ןשיטענגַאמ ןייז טימ טרעביױצַאב ייז ןוא טניירפ
 ,"דייר עגולק ענייז

 .קרָאי-וינ ןיא 1922 ינוי ןט17 םעד ןברָאטשעג זיא .צ

 ןבָאה םיא ןעוועג דיּפסמ ןוא עסיורג ַא רעייז ןעוועג זיא היול יד

 רעד ןוא סעדנאראב ףעזָאי ,ןַאמדירפ .י .י ,ןַאמשיפ .י ,ןאהאק .בא
 .קינשטַאבַאט רָאיטקַא

 .ןַאמרעקוצ לדנימ ןירעליּפשיוש יד ןעוועג זיא יורפ ןייז

 .ָאקסערביל קחצי ןופ .ע .מ
 ,225---26 ,209---10 ,181--89 ,176 .זו ,| ,".טַאעט שידיא .שעג; -- ןירָאג .ב
 ,146 .ז ,וו 2,381

 ,טלעװ רענעי ףיוא הריד ןייז ןעגעװ ןעציוו ס'ןאמרעקוצ רעזייל --- ליסנעּפ דעל
 ,1916 .װָאנ 23 ,.י .נ ,",װרָאפ,

 ,אקירעמַא ןיא ןערָאיטקא עשידיא יד ןופ עדייז רעד -- ןַאמרעה לאירבג
 ,1919 ץרעמ 6 ,טרָאד

 ,1919 ץרעמ 28 ,טרָאד ,ןערָאיטקַא עשידיא יד ןופ ףעירב ַא --- ףָאליאומאס .ב

 ,טרָאד ,ענהיב רעשידיא רעד ףיוא רָאיטקַא רעטסטלע רעד -- הטילבנרָאק .ז
 ,1922 לירּפַא 3

 ,1922 ילוי 19 ,טרָאד ,רָאיטקַא רעשידיא רעטשרע רעד ,ןַאמרעקוצ רעזייל |--!
 -נַאט טעמכ ןעברַאטשעג ןוא ןעבעל ןצנַאג םעד טצנַאטעגּפָא -- קיניװטָאב .ב

 ,1922 ילוי 21 ,.י .נ ,".ורָאפ , ,גידנעצ

 ,1922 ילוי 19 ,.י .1 ,*ש"זָאמ , ,ה"צ ןַאמרעקוצ רעזייל --- ןירָאג .ב
 ,1925 ינוי 6 ,.י .נ ,"גָאט רעד ,, ,(תונורכז) --- שילַאק ַאטרעב

 לארשי ,נרעבנעזַָאר

 { |;) .טשעג -- {?} .בעג}

 ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא ןוא ןרָאיטקַא עטשרע עמַאס יד ןופ רענייא

 "ןריובעג ןייז ,גנומַאטשּפָא ןייז ןגעוו .דנַאלסור ןיא רעטַאעט ןשידיי

 .סעיצַאמרָאפניא ןייק ָאטשינ ןענייז ,טיוט ןוא טרובעג ןופ עטַאד ,טרָא

 בקעי רעליּפשיוש רעטמירַאב-רעטעּפש רעד ,טניירפ רעטנָאנ ןייז

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ,רעלדַא ,ּפ

 טינ ,"טאקָאװדַא-לקניוו , רעשיטסירעטקַארַאכ ַא ןעוועגנ זיא רע,

 -ָאודא ענעי ןופ רענייא ,רעטרידוטש ןייק טינ ,רעטקידנעעג ןייק

 ןשטנעמ יײלרעלַא רַאפ ןביירש טימ ךיז ןעמענרַאפ סָאװ ,ןטַאק

 קידנכַאמ ,תוריסמ ,ןטכירענ םוצ סעטיב} ?סעינעשָארּפ , יײלרעלַא
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 ןיא רע .ךיז טזָאל סע ןפוא ןַא רַאפ רָאנ סָאו ףיוא לברעק ַא

 ךרוד ןֹוא ךרוד ,עקלויפ עטרעכיורעג ַא ,טפור ןעמ סָאװ ,ןעוועג

 ייז רע טָאה ןטסעבמַא ןוא טלעוו רעד ןוא ןשטנעמ ןופ רענעק ַא

 .טייז רעטכעלש רעד ןופ טנעקענ

 רע זיא ,{1877) גירק רעשיקרעט-שיסור רעד ןעמוקעג זיא'ס זַא

 -ךלָאנ וצ טראשענוצ ךיז רע טָאה טרָאד .עינעמור ןייק קעװַא

 ,ןסעיפ ןליפַא םיא ןופ טשַאנענ ,טליּפשענ םיא טימ ,ןענעדַאפ

 ןבעג ןביוהעגנָא טרָאד רע טָאה ,סעדָא ןייק ןעמוקענקירוצ ןוא

 | . ."ןעגנולעטשרָאפ עשיריי
 :ױזַא םיא רעלדַא טרעדליש טייהנגעלעג רעדנַא ןַא ייב ןוא

 ןוא רעכיוה ַא ,טַאקָאװדַא רעטריגעליוירּפ טינ ,רעסעדָא ןַא,

 טימ ,ליומ טיירב ,ןגיוא עסיורנ ,םינּפ לָאמש ,גנַאל א טימ ,רערַאד

 עננַאל רעייז ןוא טנעה עננַאל ,רענייצ עטשרעטנוא עטקורעגסיױורַא

 ַא טימ קיבייא ןוא ןסעקשדנעה | ושדנַאה טימ דימת ,רעגניפ

 ןוא ןרבד לעב ַא ,גנילציוו ַא ןעוועג ןיא רע ,ליומ ןיא סָאריּפַאּפ

 -עטניא ענלצנייא ןריזירעטקַארַאכ ןוא ןריּפָאק וצ קיאעפ ןעוועג

 טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג קידנעטש זיא רע .,ןטקעיבוס עטנַאסער

 ןרָאפעג זיא רע .טריזמַא טָאה רע עכלעוו ,טיילעננוי הנחמ ַא

 ןַא ןרָאװעג טסעראקוב ןיא ןיא ןוא קדעט ןנעק המחלמ ןיא

 .םיסנ טלייצרעדנָא ךיז טָאה ןעמ ןכלעוו ןופ רעקימָאק ַא ,רָאיטקַא

 יקסעדָא , ןיא גנורעדָאפיוא ןַא ןבירשעגנָא ךדלַאב בָאה ךיא

 ןוא ,סעדָא ךָאנ ןעמוק לָאז עּפורט-ןעדַאפדלָאג יד זַא ,"קינטסעיוו

 עטונ םיא טרעכיזרַאפ ןוא ןנרעבנעזָאר וצ ווירב ַא טקישענקעוַא
 ןופ םינּפ א רָאנ טנָארט רעטַאעט עשידיי סָאד ביוא ןטפעשענ

 .רעטַאעט ַא

 גרעבנעזָאר ןופ גנוטייל רעד רעטנוא עּפורט ַא ןוא םויה יהיו

 ךיז וצ ןבָאה ייז .סעדָא ןיא ןעמוקעגנָא ןיא יקסווָאקַאוויּפס ןוא

 ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעגניז-סקלָאפ ערעדנַא עלַא ןניוצענוצ

 ,ענַארש ,שטיוװָאמַארבַא עלעדנעמ ,ןַאמצַאק עלעקנַאי :טָאטש ןיא

 ןבָאה ייז .רעדנעלרעבָא עיפָאס .?רפ ,ןַאמטלַא סירָאב ,רענַאט

 ינעלסעמער , ןיא ןעדַאפדלָאנ ןופ ?קַאזָאק עלעדניירב , טליּפשעג

 .ןטסירק ןוא ןדיי טימ טקַאּפעג ןעוועג זיא רעטַאעט סָאד ."בולק

 -יּפס ,נרעבנעזָאר טרידָאלּפַא קרַאטש ןוא טרעדנואווַאב ןבָאה עֶלַא

 טָאה רעזייה עשידיי עֶלַא ןיא ,רעדנעלרעבָא .לרפ ןוא יקסווָאקַאװ

 -עג ןיא עניב עשידיי יד ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןופ טדערעגנ ןעמ

 .עגַארפ-גנָאט א ןרָאװ

 טלמַאזרַאפ ןעװעג ןענייז עלַא ןעוו ,ןגרָאמירפ םענייש ַא ןיא
 -וטש ןעמ סָאװ ןעז ןעמוקעג ךיא ןיב ,עבָארּפ ףיוא רעטַאעט ןיא
 גרעבנעזָאר יוװ יױזַא ןוא ,גנולעטשרָאפ רעדנעמוק רעד רַאפ טריד

 ןיא רע סָאװ טונ, :ןגירשעגסיוא רע טָאה ,ןעזרעד ךימ טָאה

 רעד וצ טריפענוצ ךיס טָאה ןעמ ןוא ,"ןליּפש טעוװ רעלדַא ,ָאד

 -ךלָאנ זַא ,יירעדער ַא ןעגנַאפעגנָא טָאה חסּפ רַאפ םורַא .עניב

 טָאה ןעמעלַא .סעדָא ןייק טמוק עּפורט עסיורג ַא טימ ןיילַא ןעדַאפ

 -ּירֶא םעד ןעז ךעלדנע ןעמ טעװ טציא ?ייוו ,טיירפעג רעייז סָאד

 תמנע ןוא רעיורט ןזיווענ ךיז טָאה םינּפ סנרעבנעזַאר ףיוא ,לַאניג

  ןזָאלוצ טינ ןעדַאפדלַאג טעוו ערעדנַא ליפ ךָאנ ןוא ךימ , ,שפנ

 טעוו סע ,טינ טכַאמ סע רעבָא ,ךיז רַאפ ןעמענראפ ץְלַא טעוו רע

 רעלטימרַאפ ןוא לטימ ךרוד ."ץנערוקנָאק ַא ןבייהנָא דלַאב ךיז

 עלעטש ַא ןָא ןוא ,ןרָאיטקַא ענייז ןעמונעגוצ ןעדַאפדלָאג טָאה

 -כערפ רעד רַאפ נרעבנעזָאר ?ארשי רָאטַאיציניא רעד ןבילבעג זיא

 ןטפעשעג יד .המכסה סניבר םעד ןָא רעטַאעט ןעגנַאפוצנָא טייה

 ןיא ןטסיטרַא יד ןופ טסעטָארּפ א בילוצ ,עטכעלש ןעוועג ןענייז

 ןופ לייט ַא טימ גרעבנעזָאר ןוא ,ןרָאװעג ןטלָאּפשעצ עּפורט יד

 יד ןיא ןרָאפמורַא ןעמונעג טָאה עּפורט רענעטלָאּפשעצ רעד
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 זיא עּפורט ס'.ר ןעוו ."קירעדנעמש , ןזייו וצ טעטש עטסטנָאנ

 יז ואוו ,ןָאסרעכ ןייק ןרָאפענּפָא יז זיא ,טריזינַאנרָא טונ ןרָאװעג

 עניילק יד רעביא עזייר רעצרוק ַא ךָאנ ,ןכָאװ 4 טייּפשעג טָאה

 -ךלָאנ |ילתפנ}| עילוט ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא ןיוש ,ךעלטעטש

 ףיוא טערט ָאד ,ווענעשעק ןיא רעננעל עּפורט יד טליּפש ,ןעדַאפ

 | ,"טסיטַאטס סלַא רעלסעק ןדוד| לָאמ ןטשרע םוצ

 -קער יד; ןיא ןעמונעגסיוא רעייז טָאה ,ר זַא ,טלייצרעד רעלסעק

 ,"עמ עינ ,עב עינק ןיא ןוא *ןטור

 רעד שרעדנַא ץנַאג טלייצרעד ןעדַאפדלָאג ייב לָאר ס',ר ןגעוו

 -ביל קחצי ,עינעמור ןיא רעטַאעט-ןעדַאפדלָאג ןופ רָאטַאיציניא

 :ָאקסער

 ןוא ,טסערַאקוב ןיא טייצ-המחלמ ןיא ןעוועג זיא גרעבנעזָאר,

 םורַא טיירדעג ךיז רע טָאה ,תורצ עסיורגנ ףיוא ןעוועג טרָאד זיא

 .?לָאר-ןטסיטאטס ַא ןבענ לָאמַא םיא טנעלפ ןעמ .רעטַאעט ןשידיי

 ,טָאה .ר זַא ,טביירש עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא ןַאמצַאק בקעי

 עקינייא טימ טקינייארַאפ ךיז ,ןענעדַאפדלָאג ןופ קידנעמוקקירוצ

 טרידוטשנייא יי טימ טָאה ןוא רעגניזסקלָאפ רעסעדָא יד ןופ

 לטניב סָאד, ןוא "קירעדנעמש, ,"לקינייא ןטימ עבָאב, סנעדַאפדלָאג

 טָאה'מ .סרעלעקנייוו יד ןיא טליּפשעג ןעמ טָאה בייהנָא ןיא .,*ץלָאה

 .עניב ַא סלַא רעטערב טגײלעגפורַא ןוא ןשיט טלעטשעגנעמַאזוצ

 -עג טָאה'מ .טסקעט ַא ןָא טליּפשעג .ר טָאה *ץלָאה לטניב סָאד;,

 ןבעגעגרעביא רעליּפשטימ יד זיולב טָאה רע .עזָארּפ ענעגייא טדער

 ןַאטַאלרַאש ַא ןאמרעגנוי ַא טליּפשעג טָאה .ר .טלַאהניא םעד

 ַא ןעמונעגסױרַא ןוא ןעמוקעג זיא יקסוװָאקַאװיּפס ןעו טשרע

 ןענייז ,"ןטנווא עשירַארעטיל-שילַאקיזומ , ןליּפש וצ שינביולרעד

 .בולק ינעלסעמער ןיא רעבירַא רעליּפש יד

 ןרעלדַא ךרוד רעדָא ןילַא טַאהעג טָאה ,ר זַא ,סיוא טזייו סע

 טנָאקעג טָאה רע ביוא ,עסערּפ רעשיסור רעסעדָא רעד וצ טירטוצ ַא

 רעביירש יד ןעגנערב סע יוװ ,ךיז רַאפ עמַאלקער ַאזַא ןריּפכרוד

 יד *ןדַאפדלָאג .אק ךוב רעייז ןיא לעקניפ .וא ןוא רעדנעלסיוא .נ

 יקסעדָא; גנוטייצ רעשיסור רעסעדָא רעד ןופ ץיטָאנ עקידנגלָאפ

 | :?קינטסעיוו

 ןופ ןעמוקעגנָא סעדָא ןיא זיא נעט יד זַא ,ךיז ןסיוורעד רימ ,

 לארשי ,ןדיי עקיטרָאד יד ןשיוצ רעטמירַאב רעד טסערַאקוב

 טרעדליש סָאו ,רעקימָאק ַא ,רָאיטקַא רעשידיי ַא ,גרעבנזָאר

 .רעקיטַאנַאפ ענעסיברַאפ יד ןופ ןטייז עכעלרעכעל יד ךעלפערט

 נלָאפרעד ןקידנטײדַאב ַא טאהעג טָאה ,ןעמ טלייצרעד ,גרעבנזָאר

 -ַאעט |?} ןשיטַאמַארד ןשידיי רעטסערַאקוב ןיא ענעצס רעד ףיוא

 ,ןעגנולעטשרָאפ סעדָא ןיא ןבענ וצ העדב נרעבנזָאר טָאה יצ .רעט

 -רָאפ ענייז זַא ,טינ ןעלפייווצ רימ רעבָא .טנַאקַאב טינ זדנוא זיא

 סָאד לייוו ,ןיילַא רַאפרעד ןיוש גלָאפרעד ןבָאה ןטלָאוװ ןעננולעטש

 ןיא שידיי ףיוא גנולעטשרַאפ ַא ןופ ?ַאפ רעטשרע רעד ןייז טלָאװ

 ."סעדָא

 זַא ,רעביירש ייווצ יד ןביירש ,ןעגנולעטשרָאפ עטשרע ס'.ר ךָאנ

 -ַאב נרעבנזַאר טָאה ןטייקירעווש עטשרע יד זַא ,קיטנעק זיא סע,

 רעד ךָאנ רעטעּפש ןכָאוװ ייוצ טימס .רוזנעצ רעד דצמ טננעג

 רעד ןיא ךיז טזייווַאב ,ןעמוק סגרעבנזָאר ןגעוו גנודלעמ רעטשרע

 -רעד טרעוו סע רעכלעוו ןיא ץיטָאנ עטייווצ ַא גנוטייצ רעקיבלעז

 96 םעד ןלעטשרָאפ וצ העדב טָאהעג טָאה גרעבנזָאר זַא ,טלייצ

 ."ןדיי יד ןופ םזיטַאנַאפ םעד , רעדָא ,"הלכ עמוטש יד , טסוניוא

 -עטקַא ןוא ןרָאיטקַא ןדַאלעגנייא ןיוש רע טָאה קעווצ םעד בילוצ

 רעבָא ,קיטיונ זיא סע סָאװ ,ץלַא טיירנעגנוצ ןיוש טָאה רע .סעסיר

 ןעוועג טלָאװ סע , .ייצילָאּפ רעד דצמ העינמ ַא טנגעגַאב טָאה רע

 העינמ עקיזָאד יד לָאז ןעמ -- ננוטייצ יד טביירש -- ןשטנואוועג
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 ןופ ןָאטקיסטעל

 יד ןופ גנַאלרַאפ רעד ןרעוו טקידירפַאב לָאז סע ןוא ,ןקיטייזַאב

 -לערַאפ יד ןופ גנוכַאלּפָא עלופטנַאלַאט א ןעז וצ ןדיי רעסעדָא

 .עסַאר רעייז ןופ ןרעלעפ עטרעט

 יד .ןעמוקַאב שינביולרעד יד גנרעבנזָאר טָאה ףוס לכ ףוס ...

 טָאה גרעבנזָאר רעבָא .טקיטײזַאב ןעוועג זיא טייקירעווש עטשרע

 רע :;טייקירעװש ערעסערג יד ןייז רבונ טנָאקענ טינ ןפוא םושב

 .סעדָא ןיא הביבס רעיינ רעד ןיא ןריטנעירָא טנָאקעג טינ ךיז טָאה

 -עטשרָאפ עשידיי עטשרע יד ןענייז ,ןבעגענרעביא טרעוו סע יוװ

 סָאד יווװ רעגרע קידנטיידַאב ןרָאװעג טריפענכרוד סעדָא ןיא ןעננול

 .ןדַאפדלַאנ .א ןזייווַאב טנַאקענ טייצ רעבלעז רעד ןיא ןיוש טָאה

 ַא ןופ רעכעה ןביוהרעד טנָאקעג טינ ךיז טָאה עּפורט סגרעבנזָאר

 טינ גלָאפרעד ןייק ןבָאה ןעגנולעטשרָאפ עשידיי יד ןוא ,ןַאנַאלַאב

 ןיא זיא סע ןיב טייצ עשביה ַא טרעיודעג טָאה סָאד .טַאהעג

 ."ןדַאּפדלָאג סעדָא ןייק ןעמוקענ 1879 רָאי בייהנא

 רעביא טיג ,ןירָאג .ב ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד

 :ןעגנולעטשרָאפ עטשרע ענייז ןוא .ר ןגעוו סעקידנגלָאפ

 טָאה ,גנוי רעליואוו רעסעדָא ןַא ןעווענ רעירפ זיא גנרעבנעזָאר ,

 טכוזעג דימת ןוא סעינעשארּפ ןבירשעג ,טכירעג םורַא ןבידעג ךיז

 המחלמ |עשיסור-שיקרעט} יד תעשב .ןענידרַאפ וצ ?בור ןגנירנ ַא

 סע ןיהואוו ,טסערַאקוב ןייק קעװַא רע זיא ,ןכָארבעגסיױא טָאה

 ןגנירג ַא ףיֹוא קוקסיוא ןַא טאהענ ןבָאה סָאוװ ,עלַא ןפָאלענ ןענייז

 קעווצ ןטמיטשַאב ַא ןָא ןוא רוטַאנ רעד ןופ ץל ַא רָאנ .טסנידרַאפ

 ןיא ןוא עּפורט סנעדַאפדלָאג ןיא ןלַאפענניײרַא רע זיא ,ןבעל ןיא

 ךיז טָאה ןוא רעקימָאק ַא ןעווענ זיא רע .רָאיטקַא ןַא ןרָאװעג

 טָאה רע יוװ ךיג ױזַא ,ןליּפש ןייז טימ טנכייצעגסיוא טלָאמַאד

 רע טָאה ,קיטעמוא טרעוו טסערַאקוב ןיא רעטַאעט ןיא זַא ,ןעזרעד

 םיא .סעדָא ןייק קירוצ ךיז טזָאלענקעװַא ןוא ןעוועג בשיימ ךיז

 |רע} ןוא ןטרָאד ןופ ןנעטש ןוא ןנעוו עלַא טנַאקַאב ןעוועג ןענייז

 רעטונ ַא ןַארַאפ ןיא סעדָא ןיא ןַא ,טנכערענסיוא קיטכיר טָאה

 .רעטַאעט ןשידיי ַא רַאפ ץַאלּפ

 יד ךיז וצ ןניוצענוצ ןבָאה יקסווָאקַאויּפס ןוא נרעבנעזָאר

 | ר ןעכלעוו ןיא ,עּפורט ַא טלעטשעגנעמַאזוצ ,רעגניזסקלָאפ רעסעדא

 זיא רע) שטיװָאמַארבַא ?דנעמ ,ןַאמצַאק לקנַאי ןירַא ןענייז סע

 .סרמ עסירעטקַא רעטנַאקַאב רעד ןופ ןַאמ רעד ןרָאוװעג רעטעּפש

 ,ענַארש הירא ,(ריִלעווָאי .סרמ טציא זיא עכלעוו ,שטיוװָאמַארבַא

 עכלעוו ,רעדנעלרעבָא עיפָאס ןוא ןַאמטלַא סירָאב ,רעגַאט ןרהא

 הנותח רעטעּפש טָאה יז) ןָאסלעכימ ןעמָאנ ןרעטנוא טליּפשענ טָאה

 ןעגנודעג ,(רעלדַא בקעי רעליּפשיוש ןטסואווַאב םעד רַאפ טַאהעג

 ןעמ טָאה סעדָא ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןוא ,בולק ינעלסעמער םעד

 0 .רעקיטש עשידיי ןליּפש ןעמונעג
 יירד טליּפשענ ןעמ טָאה ן1879 .נַאי 23) טנווֶא ןטשרע םעד

 "ךעלעבעווש יד, ,"רעלעט ענעיײלעצרָאּפ רֶאֹּפ ריפ , : ןליװעדָאוו

 ץוח א .ןעדַאפדלָאג ,א ןופ ןבירשענ עֶלַא ."עביוט יירד יד , ןוא

 -ךלָאנ ןופ ןטעלּפוק ןעגנוזעגנ רענניזסקלַאפ עקיטכענ יד ןבָאה םעד

 רענניפ יד טקעלעג ןופרעד טָאה םלוע רעד .רַאוטרעּפער סנעדַאפ

 .לָאמ עכעלטע ןטלַאהעגנָא םַארנָארּפ ןקיבלעזמעד טָאה ןעמ ןוא

 ןבָאה עכלעוו ,יקסווָאקַאוװיּפס ןוא גרעבנעזָאר זַא ,סיוא טזייוו סע

 טַאהעג ארומ ןבָאה ,רעלטסניק עסיורג סלַא טכַארטַאב ןיוש ךיז

 -סקלָאפ עקיטכענ יד ףיוא קיטש עצנַאנ ַא טימ ךיז ןזָאלרַאפ וצ

 עכלעוו ,ןליװעדָאו טימ ןביוהעגנָא ייז ןבָאה רעבירעד ןוא רעגניז

 ןעוועג זיא קיטש עצנַאנ עטשרע יד .ייז וצ רעטנענ ןעוועג ןענייז

 ןענאטשענ טושּפ זיא ןעמ .ןעדַאפדלָאג .א ןופ ?קַאזָאק עלעדניירב

 .עידעמָאק יד ןעז ןעמוקעג זיא םלוע רעסיורג ַאזַא ,ּפעק יד ףיוא

 ,טסערַאקוב ןופ טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה סָאו ,סעקישטַאירדָאּפ יד
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 רעטַאעט ןשידיי

 -סקלָאפ יד .רעטַאעט ןשידיי ןופ טלייצרעדנָא םיסנ ךיז ןבָאה

 רעקיטש סנעדַאפהלַאג ןופ ןטעלּפוק יד טּפַאכענפיױא ןבָאה רעגניז

 טָאה ץלַא סָאד ןוא ,רעזייה עשידיי יד ןיא ייז טכַארבעגניײרַא ןוא

 ןשידיי ַא ןיא טליּפש ןעמ סָאװ ןעז וצ עדריניינ יד ןדנוצעגנָא

 יד, ןוא ?קירעדנעמש , טלעטשעג םעדכָאנ טָאה ןעמ .רעטַאעט

 ָאד טנידרַאפ "רעטכָאט ענזירּפַאק יד ,... ,"רעטכָאט ענזירּפַאק

 ןיא ,קיטש ןקיזָאד םעד ןיא ?לייו ,טנָאמרעד לעיצעּפס ןרעוו וצ

 רע . . . .טויבעד ןייז טכַאמעג רעלדַא בקעי טָאה ,"בולק ינעלסעמער ,

 רעטצעל רעד ןוא נרעבנעזָאר טימ רעדורב רעטונג ַא ןעוועגנ זיא

 ."עלָאר עמוטש ַא טלייטעגנייא םיא טָאה

 -דע רעד טלייצרעד ,סעדָא ןיא ןעגנולעטשרָאפ עטשרע ס'.ר ןגעוו

 : ןייטשנייו .ב ,היאר

 ןבָאה ןרָאיטקַא עשידיי עטשרע ענעי ואוו ,רעטַאעט רעד ...,

 "בולק רעקרעװטנַאה , רעסעדָא ןיא ןעוועג זיא ,טליּפשענ ןַאד

 עניב ַא טימ לָאז ַא ןעווענ זיא סע ."סָאנ רעשידיי, רעד ףיוא
 -ציז ןעוועג ןענייז רעטַאעט םענעי ןיא ,ןָאקלַאב ַא טימ ךיוא ןוא

 ןפיוק טנָאקעג רָאנ טָאה'ס רעוו .... .ןשטנעמ 100 ַא רַאפ רעצעלּפ

 סָאװ ,ןשטנעמ יד ... .רעטַאעט ןשיריי ןיא ןפָאלענ זיא טעליב א

 םיוק ןבָאה ,רעטַאעט םענעי ןיא ןיינוצניירַא ןטעליב טַאהעג ןבָאה

 .ןליּפש ןעננַאפנָא ןיוש טעוװ ןעמ זיב ןטרַאוװרעד וצ ךיז טבעלרעד

 ,רעטַאעט ןיא ןיינוצניירַא טרַאװעג טָאה סָאו ,םוקילבוּפ ןשיווצ

 עשידיי עיינ יד טנַאקעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ןענייז

 -סיוא ןעמונעג טָאה ןעמ .ןעמענ ערעייז טסואוועג ןוא ןרָאיטקַא

 ןופ רָאטקעריד רעד ,נרעבנעזָאר זיא ָאד טָא . . .טיינ טָא : ןענכער

 רע -- ןעירשעג דיי ַא טָאה -- םיא ןעק ךיא ,יוא , .עּפורט רעד

 ."טַאקָאװדַא ןא סעדָא ןיא ָאד ןעוועג ךָאד זיא

 -ָארּפ ץיטָאנ ַא ןיא טָאה "ףַארגעלעט יקסיסָארָאװָאנ , גנוטייצ יד

 ךיז ןפור עגַארש ןוא גרעבנעזָאר ,יקסוװוָאקַאװיּפס סָאװ ,טריטסעט

 -ַאב טייקכעלקריוו רעד ןיא ןענייז ייז תעב ?עּפורט רעטסערַאקוב;

 -רעד ןלָאז ייז זַא ,טרעדָאפ גנוטייצ יד .רעבָאהביל רעסעדָא עטנַאק

 .ןרעוו טפָארטשַאב רַאפ

 ןוא ,סעדָא ןיא טליּפשעג טייצ ַא טָאה ןעדַאפדלָאג יו םעדכָאנ

 ןייק ןרָאפעגּפָא .ג זיא ,ןליּפש וצ טרָאד טָאברַאפ ַא סױרַא זיא'ס

 ןעגנולעטשרָאפ יד טימ ןייגוצנָא רעטייו ןלעוּפ וצ גרוברעטעּפ

 עּפורט יד טרעקעגקירוצ טָאה ָאקסערביל ןוא ,"שטייד-שידייא סלַא

 ַא ןגירק וצ ןענעדַאפדלָאג טגנילעג'ס ןעו טשרע .עינעמור ןייק

 ןיא קירוצ ןָאקסערביל טימ עּפורט יד טמוק ,ןליּפש וצ שינביולרעד

 רימ ןבָאה סעדָא ןיא, :סיוא ךיז טקירד רעטצעל רעד ןוא ,סעדָא

 לארשי טיירדעג ךיז טָאה םיא ןבענ ןוא ןענעדַאפדלָאג ןפָארטעג ןיוש

 רעבָא ,ןלָאר עניילק טליּפשעג עּפורט רעד ןיא טָאה רע .גרעבנעזָאר

 ",..יײצילָאּפ רעד ייב לָאר ערעסערג ַא טליּפשעג רע טָאה רַאפרעד

 קינטנעצָארּפ רעד יווװ תויה זַא ,ָאקסערביל טלייצרעד רעטייוו

 עּפורט יד ןעגנערב וצ טלעג טגרָאבעגסיױא טָאה רעכלעוו ,רענדול

 עטשרע יד ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד ךָאנ טָאה ,סעדָא ןייק יסַאי ןופ

 ןוא ,טלעג ןייז ,טדערעגּפָא יו ,ןעמוקַאב-קירוצ טשינ ןכָאװ ייווצ

 טינ רעמ ןָאק רע זַא ,הנעט רעד טימ ןענָאמ ןביוהעגנָא טָאה רע

 ,ןביילב
 ןבעגקירוצ ,אלימ .טקעיִארּפ ַא טימ ןעמוקעג גרעבנעזָאר זיא ָאד,
 ,ןרָאפמײיהַא לָאז רע זַא ןכַאמ רעבָא ,ָאטשינ ןיא טלעג ןייז םיא

 טכער ןייק טַאהעגנ טשינ טָאה רענדול יוװ ױזַא ,ָאי ןעמ ןָאק סָאד

 טָאה ,|רעגריב רעשינעמור ַא קידנעייז| סעדָא ןיא ןעניואוו וצ

 ."ייציִלַאּפ ךרוד ןייז חלשמ טלָאװעג םיא גרעבנעזָאר

 טָאה רע .ןלעפעג טשינ קרַאטש רעייז ןָאקסערביל זיא ןַאלּפ רעד

 זַא ,טגָאזעגוצ טָאה גרעבנעזָאר , ןוא ןענעדַאפדלָאג ןפרָאװעגרָאפ סע
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 לייוו ,ןגיושעג טינ ייברעד םיא בָאה ךיא .ןָאט טינ סע טעװ רע
 -.סער קרַאטש ךימ טגעלפ רע רעבָא ,טַאהעג טנייפ םיא בָאה'כ

 : ."ןריטקעּפ
 ןיא ךיז טלַאפעצ סע ןעוו זַא ,תונורכז ענייז ןיא טלייצרעצאפעלדַא
 ןיק קעװַא .ר טרָאפ ,עּפורט יקסוװָאקַאוװיּפס-גרעבנעזָאר יד 2
 ַא ףיוא רעטַאעט שידיי ןליּפש ןָא רע טבייה קסירב ןיא ןוא ,עטיל
 .רעטַאעט שטייד ןעמָאנ ןרעטנוא ןפוא ןשירעמשטייד

 -רעביא ןבָאה טרָאד רע לָאז ,שזדָאל ןיא טליּפשעג טָאה .ר תעב

 ,שידיי ףיוא +ַאטסָאקַא לאירוא טצעז

 טָאה 1887 ןיא זַא ,רעביא טיג ןַאמצנַאט סחנּפ רעליּפשיוש רעד

 עגיר ןופ עיצקעריד סיקסווָאקַאװיּפס ןוא ןייז רעטנוא טכַארבעג .ר

 יז ,(ןַאמצנַאט יורפ רעטעּפש) ןילרעב ַאטרעב .לרפ עשרַאװ ןייק

 ,עשרַאװ ןיא טליּפשעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא יד טימ טקינייארַאפ

 גנוריגער יד זיב ,**ָאדַארָאדלע, רעטַאעט ןיא ןליּפש ןעמונעג ןוא

 ןגעלעג ,ןרָאװעג קנַארק .ר זיא ָאד .רעטַאעט שידיי טרעװרַאפ טָאה

 םיא טָאה ןעמ ןענַאװ ןופ ,לָאטיּפש ןקיטרָא ןיא רעטריזילַארַאּפ ַא

 .סעדָא ןייק טקישעגמיײהַא ךָאנרעד

 טנַאסערעטניא זיא ,ןָאטּפָא טגעלפ ,ר סָאװ "ךעלקיטש; יד ןגעוו

 זַא ,רָאיטקַא רעשידיי רערעטלע ןַא טלייצרעד סע סָאװ עטכישעג יד

 ַא ןלעפעג קרַאטש זיא עכלעוו ,לבייוו גנוי ןייש ַא טַאהעג טָאה .ר

 ןוא ,טלעג ןּפעלש םיא ןופ ןעמונעג .ר טָאה ,טָאירטַאּפ-רעטַאעט

 טסנקרַאפ טשרמולכ יז רע טָאה ,יורפ ןייז זיא סָאד זַא ,קידנליוהרַאפ

 .ןַאמנגנוי םעד וצ

 ."רעטאעט ןעשידיא ןופ עטכישעג , --- ןירָאג .ב

 ,"נָאט רעד , ,? רָאיטקא ןַא ןערָאװעג ןיב ךיא ױזַא יװ -- רעלסעק דיווייד
 ,1917 רַאונַאי 7 ,י ;נ

 ,18 ,7 .י .נ ,"טייהראוו איד, ,ענהיב רעד ףיוא רהָאי 40 --- רעלדַא .ּפ בָאקַאי
 ;ינוי 30 ,2 ;יאמ 12 ,9 ,1 ;לירּפַא 5 ;ץרעמ 5 ;ראורבעפ 21 ,8 ,1 ;רַאונַאא 5
 רַאונַאי 5 ;1917 רעבמעװָאג 17 ,10 ,3 ;רעבָאטקָא 27 ,26 ,6 ;.טּפעס 29 ;ילוי 7

8, 
 23 ,21 .י .ג ,"טייהראו עיינ יד, ,"ןעבעל ןיימ, --- רעלדַא .ּפ בָאקיישזד

 ,1925 ץרעמ
 עטיור יד, ,סעדָא ןיא רעטַאעט רעשידיא רהָאי ףניפ עטשרע -- קינימיר .י

 ,1926 ,12 'נ ,װָאקרַאכ ,"טלעװ
 יי .נ ,"רעמאה רעד, ,רעטַאעט ןשידיא םנופ טירט עטשרע יד -- קינימיר .י

 ,1928 רַאורבעפ
 .85'83 ,55 ,52 .זז ,1928 ,ענליװ ,"גנַאהרָאפ ןרעטניה, --- גייווצרעבליז ןמלז
 ןוא רעטַאעט ןשידי ןופ עטכישעג רעד ראפ ויכרַא, -- יקצַאש בקעי .רד

 ,246 ,244 .וז ,1930 ,קרָאי וינ--ענליוו ,"עמארד

 ַאדייא ,ןייפ

 ןשטיווָאניבַארנו

 |1918 ץרעמ 3 .טשעג -- 188.. .... .בעג)

 ןליױּפ ,קָאטסילַאיב ןיא 188.. ןריובעג

 ,קירבַאפ-ךוט ַא ןיא רעטעברַא ןַא --- רעטָאּפ

 ואוו ,ןעגנירטָאל סַאזלע ןייק סיוא טרעדנַאװ

 ,לוש ַא טרָאד טקידנע ןוא ןגיוצרעד טרעוו .פ

 ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג .פ זיא 1898 ןיא

 סלרַאשט רָאיטקַא ןכרוד 1902 ןיא זיא יז ואוו

 עניב רעד ףיוא ןרָאװעג ןעמונעגפיורַא ןעהָאק

 ףיולרַאפ ןיא .זיוה-ליוװעדָאװ שידיי ַא ןופ

 ריא קנַאד ַא ,פ טרעוו טייצ רעצרוק ַא ןופ

 ןופ ענייא ,טנעמַארעּפמעט ןכעלנייוועגרעסיוא

 ,סניטערבוס עשידיי עטסרעלוּפָאּפ יד
 טליּפש ןוא רעטַאעט ןעמיטיגעל םוצ רעביא .פ טייג ליװעדָאװ ןופ
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 ןופ ןָאקיסקעל)
 וטאטםע 0666 2266 16:2 160: 06

 עוסק טעאטער עא טעקע עק אעיי

 -יפפיוא רעטשרע רעד ןיא .*רעטַאעט טירטס דנערג סרעלדַא/, ןיא

 יד יז טליּפש 1912 ןיא "עליוב לקנַאיא סנירבָאק ןָאעל ןופ גנור

 .י .י| יקנעי רעד לארשי רעקיטירק רעד ןוא ,*עקייכ , ןופ לָאר

 : ריא ןגעוו טביירש ןןַאמדירפ

 םעד טימ דלַאב קירעדנעמש ןשירעבייוו ַא טליּפש ןייפ ַאדייא

 -נעמש ןכעלנעמ םעד טליּפש ָאקסעלוגָאמ ןכלעוו טימ טנַאלַאט ןבלעז

 .ענארפ ערעדנַא ןַא ןיא ןעקייכ טליּפש יז ביוא רעבָא .קירעד

 ךיז טריזומַא םלוע רעד .עקייח טינ ןוא קירעדנעמש סיוועג זיא סע

 ,"טליּפש יז סָאװ סיוא טשינ ןיוש טכַאמ סע זַא ,ןליּפש ריא ןופ ױזַא

 ןלָאר-רעטומ וצ רעבירַא רעטעּפש .פ זיא ןלָאר-ןיטערבוס ןופ

 טעמכ .פ טברַאטש 1918 ץרעמ 2 םעד ןוא ,קנַארק טרעוו יז רעבָא

 זיא .פ .טיַָארטעד ןיא רעטַאעט-"לקריוס; ןופ עניב רעד ףיוא

 םעד ריא טָאה'מ ואוו ,קרָאי-וינ ןיא ור רעקיבייא ריא וצ ןעמוקעג

 ,הבצמ ַא טלעטשעג 1926 רעבמעווָאנ 6

 : טגָאזעג טרעוו "סטרעוװרָאפ, ןיא גָאלָארקענ ןיא

 -יּפשיוש-רעטקַארַאכ עטסעב יד ןופ ענייא ןעוועג זיא ןייפ עדייא,

 "עליוב לקנַאי , סנירבָאק ןיא ?עקייכ , סלַא ןליּפש ריא .סנירעל

 -ורק עֶלַא ןופ ןרָאװעג טביולעג זיא ןוא קידריווקרעמ ןעוועג זיא

 טפָא ןליּפש וצ טייהנגעלעגנ ןייק טאהעג טינ רעבָא טָאה יז ,רעקיט

 -סרעמ יז טָאה ,ןבעל ַא ןכַאמ בילוצ ,הסנרּפ בילוצ ,ןלָאר עכלעזַא

 ."ןצנַאט ןוא ןטעלּפוק ןעגניז טזומעג סלייטנעט

 .ןעהַאק סלראשט ןוא שטיװָאניבַאר .ה :ןופ .ע .מ
 ,"סרושטקיּפ גניװאומ ןוא רעטאעהט ,"עליוב לקנאי, --- יקנעי רעד לארשי

 ,1913 .,טקַא 24 ,.1 .נ

 לשרעה ,ןַאמפיוק
 ןרענייפ} '

 1959 ראונאי 1 .טשעג -- 1880 .בעג)}

 ,עיבַארַאסעב ,ןאשטירב ןיא 1880 ןריובעג

 ןעוועג רָאי 6 זיב .ןרעטלע עשיתבה:לעב ייב

 ןיא טנרעלעג רָאי 14 זיב .םוטש קידנעטשלופ

 ,רעטסעווש עטַאהעג-הנותח קיצנייא ןייז .רדח

 טגנערב ,עקירעמַא ןיא ןעוועג זיא עכלעוו

 ייב ךיז ןרעטַאמ רָאי 2 ךָאנ ןֹוא ,ךיז וצ םיא

 -רעטופ .ַא .ק טרעוו ,תוכאלמ ענעדישרַאפ

 -ימַאפ סרעגָאװש ןייז ןָא טמענ ןוא רעטעברַא

 ."ןַאמפיוקק ןעמָאנ-עיל
 עקידרעטעּפש-ליפ ןבָאה טייצ רענעי .וצ

 טייצ וצ טייצ ןופ ןגעלפ ןוא ךַאפ-רעטופ ןיא טעברַאעג ןרָאיטקַא

 ַא טַאהעג טָאה .ק יװ ױזַא ןוא ,ןעגנולעטשרָאפ-רעבָאהביל ןבעג
 סלַא רע טָאה םייה רעטלַא רעד ןיא ךָאנ ןוא ןעגניז םוצ לוק טוג

 ,ןפורעג ױזַא םיא טָאה'מ) רעלכא השמ ןזח םייב ןעגנוזעג *טלַא;

 קיטלָאש הילדג ןזח םייב ,(ןסע וצ ךס ַא טַאהעג ביל טָאה רע לייוו

 ןעמונעג ךיז .ק טָאה ,רענוָאר לדייז ייב ןוא קסלָאדָאּפ-ץענעמַאק ןיא

 .סלַא קידנריטויבעד ,ןעגנולעטשרָאפ עקיזָאד יד ןיא ןקילײטַאב

 ."בא דובכ; ןיא "היעמש;
 ,רעזייה- ליועדָאװ | עשידיי יד קרָאי-וינ ןיא ךיז ןענעפע'ס ןעוו
 ייֵז רַאפ ךיוא רע טביירש ,ןליּפש רעסיוא ןוא ,ןײרַא טרָאד .ק טערט
 2: .סרעטקַא-יירד ןוא-ןייא ענעגייא

 -רַאפ .ק םיא טָאה ,ןרָאװעג קנַארק זיא רעלפוס ַא תעב ,5
 +רעלפוס :ַא ןבילברַאפ טלָאמַאד טניז ןיוש זיא ןוא ןטָארט

 יעדָאװ רעשידיי רעד ןיא רעריפ-לָאקָאטָארּפ ןעוועג .ק זיא רָאי 4
 רע זיא ,עינוי-ןרָאיטקַא רעד ןיא ןײרַא זיא רע טניז ןוא ,עינוי-ליוו
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 ,ךָאנרעד ןוא ,רַאטערקעס-לָאקָאטָארּפ ןעוועג רָאי 20 רעביא טרָאד

 ,סנעיילע לקירטַאעט עשידיי יד ןיא ,טמַא ןבלעז ןיא ךיוא

 -סנבעל ןוא סעמַארדָאלעמ עקידנגלָאפ ןבירשעגנָא ךיוא טָאה .ק

 ,"טסירק ןוא דיי, ,*עמַאמ עטפָארטשעג יד ,, ,"עטשרע יד, : רעדליב

 ,"תומשנ עקיליײה, ,"ןעיורפ עכעלרע; ,"םוטכייר רַאפ זיירּפ רעד;

 "עג ןענייז עכלעוו ,"ןרעטש רעשידיי רעד, ,"ןייטש ןופ ץרַאה ַא;

 .עקירעמַא ןופ סרעטַאעט עשידיי יד ןיא ןרָאװעג טליּפש

 ,לוש ַא ןיא ארוק-לעב ַא ןעוועג ךיוא .ק זיא ןרָאי עטצעל יד ןיא

 רַאונַאי 1 םעד ןברָאטשעג .ק זיא טיײהקנַארק רערעגנעל ַא ךָאנ

 רה ןפיוא ור רעקיבייא ןייז וצ ןעמוקעג ןוא קרָאי-וינ ןיא 9

 ,טײלסדנַאל ענייז ןופ עקרק רעד ףיוא ,ןורבח

 .} .ש

 ,"סטרעװרָאפ , ןיא גָאלָארקענ

 ריאמ ,ץ'רַאװש

 "יוּפ ,םינָאלס ןיא 1889 לירּפַא 26 ןריובעג

 ןרָאװעג טריפעגרעבירַא דלַאב ןוא ,עטיל-שיל

 -ַאפ ,קָאטסילַאיב ןייק עילימַאפ רעד טימ

 -ילעוו ןוא ןענישַאמ-יינ ןופ רחוס ַא -- רעט

 א טקידנעעג ,רדח ןיא טנרעלעג .,ןדעּפָאס

 רָאי ַא טרידוטש ,לוש-סגנוריגער עשיטָאטש

 ,עשרַאװ ןיא לוש-לַאער רעטַאװירּפ ַא ןיא

 ןייז בילוצ טקיטײזַאב טרעװו רע ואוו ןופ

 .רערעל ןשיטימעסיטנַא ןַא ןגעק טירטסױרַא

 ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג ןײלַא 1902 יַאמ ןיא

 רעפיוקרַאפ-סגנוטייצ ַא ךיוא זיא ,ןטעברַא ענעדישרַאפ טוט רע ואוו

 טשינ .רעטַאעט ןשידיי ןיא טבילרַאפ ךעלטפַאשנדײל טרעוװ ןוא

 ,ןעגנולעטשרָאפ עלַא ןעז ֹוצ ןטייקכעלגעמ עלעירעטַאמ יד קידנבָאה

 -"אילאט; ןופ עערעלַאג רעד ףיוא רעפיוקרַאפ-לּפע ןַא רע טרעוו

 .א שילַאק ,ָאקסעלוגָאמ ,רעלסעק טלָאמַאד ןליּפש סע ואוו ,רעטַאעט

 טרעקעגקירוצ ךיז ,ןרעטלע יד ןופ גנַאלרַאפ ןפיוא ,1905 בייהנָא .א

 -רעטַאעט עשידיי יד טרָאד קידנבָאה טינ רעבָא ,קָאטסילַאיב ןייק

 טרָאפ ןוא ,םישדח עקינייא זיולב טרָאד ךיז רע טלַאה ,ערעפסָאמטַא

 ,רעזייה-ליװעדָאװ עשידיי יד ךיוא קידנכוזַאב ,עקירעמַא ןייק קירוצ

 רע ןוא ,טינ םיא טלעפעג סָאװ ,רעטקַאנייא ןַא ןליּפש טרָאד רע טעז

 רעבמעווָאנ 24 םעד .תוחוכ עשירעביירש ענייז ןבורּפ וצ טסילשַאב

 "לָאה קיזומ גניווריוא, זיוה-ליװעדָאו ןטסערג ןיא טרעוו 5

 ןרַאפ) "ןבעל ןעגנואווצעג ַא; רעטקַאנײא רעטשרע ס'.ש טריפעגפיוא
 (רַאלָאד 5 ןופ רַארָאנָאה

 -עג טָאה רע ואוו ,ןעלטייב ענרעדעל ןופ ּפַאש םעד טזָאלרַאפ .ש

 -ליוועדָאװ יד רַאפ סעשטעקס ןביירש םוצ ךיז טמענ ןוא ,טעברַא

 ביורטנייו טנומגיז ןופ טרישזַאגנַא רע טרעוו 1906 ןיא .רעזייה

 ןופ רעלעטשוצ רעד יו ןוא רעלפוס סלַא *לָאה קיזומ אילאט; ןיא

 רַאלָאד 10 ןופ רַארָאנָאה ןרַאפ) ךָאו עדעי סעשטעקס עקיטקַא-יירד

 .(ךָאװ ַא
 רעביירש-ןשטעקס סלַא רעלוּפָאּפ רעייז .ש טרעוװ טייצ רעד טימ

 יד רעביא ךיוא טליּפשעג ןרעו סעשטעקס עקיטקַא-יירד ענייז ןוא

 .רעזייה-ליוװעדָאװ עשידיי ערעדנַא

 שטירדלע ףיוא רעטַאעט-*ןָאינוי; ןיא טרעו 1911 יַאמ 9 םעד

 טסיא רעד ןופ רעדניק, עסעיּפ עטשרע ס',ש טריפעגפיוא טירטס

 ,*לָאה קיזומ דנערג, ןיא טליּפשעג ךיוא ךָאנרעד טרעוװ סָאװ ,"דייס

 1925 ןיא .ץניװָארּפ רעד רעביא ךיוא ןוא רעטַאעט-"ןיצּפיל, ןיא

 ןרָאװעג טליּפשעג *קרָאי-וינ ןופ ןסַאג, ג"א עסעיּפ עבלעז יד זיא
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 רעטַאעט ןשידיי

 ילניקעמ, סרעלסעק ףעזָאי ןיא ךָאנרעד ןוא ,עיפלעדַאליפ ןיא

 | י .נ ,סקנָארב ןיא רעטַאעט-"רעווקס

 רעטַאעט "ןָאינוי;א ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא ןענייז 1911 ןיא

 דנערג; ןיא ןוא "עדנע יד, ,"ןיקמורפ עילימַאפ יד, ןסעיּפ ס'..ש

 ,"תועט רעד, רעטַאעט-"טירטס עטירד* ןוא *לָאה קיזומ

 ס'.ש טריפעגפיוא רעטַאעט-"טירטס עטירד, ןיא טרעוו 1912 ןיא

 ןייק קירוצ רעדיוו .ש טרָאפ רָאי ןבלעז ןיא ןוא ,"ןבעל םוצ קירוצ,

 -ַאּפמָאק ןטימ ךיז רֶע טדניברַאפ טייצ רעצרוק ַא ףיוא .קָאטסילַאיב

 טיירג רעבָא ,רעטַאעט-"םואעזילע, רעװעשרַאװ ןיא עּפורט סצעענ

 ןריפכרוד טינ רעבָא ןעק רע סָאװ ,עקירעמַא ןייק ןרָאפוצקירוצ ךיז

 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא םעד בילוצ

 רעד תעב רע טרעוװו ױזַא .עּפָארײא ןיא .ש טביילברַאפ רָאי 8

 -עניב סלַא רעטַאעט שטייד ַא ןיא טלעטשעגנָא עיצַאּפוקַא רעשטייד

 רעטעּפש ,עלָאר עניילק ,שטייד ףיוא ,ךיוא טליּפש ןוא רעטלַאװרַאפ

 ףיוא ייז טימ טריפ ןוא עּפורג עכעלטנגוי ַא רע טריזינַאגרָא

 ןָא טמענ טייצ רעד טימ .ןסעיּפ סנידרָאג לייטנטסרעמ ,שידיי ןיא

 ןופ לָאצ ַא ןוא רעטקַארַאכ ןלענָאיסעּפָארּפ ַא עּפורג-רעבָאהביל יד

 טָאה 17 ןיא .ןרָאיטקַא עלענָאיסעּפָארּפ ןרעוו רעמענליײטנָא עריא

 *ַאקשטעינָאס, ןופ ןירעליּפש יד) קַאּפָאלס עלחר טימ הנותח רע

 עּפר רג רעשיאערבעה סחמצ ןיא "יחצנה דדונה, סוװָאמיד ןיא

 ןוא שאה ,זיוהנירג הדוהי טימ רע טעדנירג רעטעּפש ,(*המיבה,

 -רוק ַא רָאנ רעבָא טריטסיזקע עכלעוו ,עּפורט-*טחשג , יד גנילירט

 טרָאד טליּפש ,אװקסָאמ ןייק ּפָא .ש טרָאפ 1918 ןיא ןוא ,טייצ עצ

 קידנעייז טינ ןוא ,עּפורט רעשידיי סיקסרימָאטישז ןיא טייצ עצרוק ַא

 ,ענליוו ןייק ּפָא רע טרָאפ ,רעטַאעט םעד ןופ רעטקַארַאכ ןופ ןדירפוצ

 ןשידיי ןטשרע; ןיא ,רעקימָאק-רעטקַארַאכ סלַא ,ןיירַא טערט רע ואוו

 ,טרָאד ךיז טעדנירג סָאװ ,(תימלע ןוא ארזע טימ) *רעטַאעט-הכולמ

 -בא, ,"עמשטערק עטסוּפ יד, ןיא *אנכש? ןלָאר יד טליּפש רע ואוו

 ענליוו טרעוו 1919 חסּפ .ןעגנוריפפיוא ,א .א "הלבנ יד; ןיא "שור

 ןדיי ףיוא םָארגָאּפ ַא ךרוד ןריפ עכלעוו ,ןקַאילָאּפ יד ןופ ןעמונרַאפ

 -סילַאיב ןייק קירוצ ךיז טרעק רע .טעדנואוורַאפ טכייל טרעוו .ש ןוא

 ןופ עּפורט רעטַאעט -רוטַאינימ רעד ןיא ןָא ךיז טסילש רע ואוו ,קָאט

 ,.א .א טסעוורע ַאדיא ,ןיטשרוב עקחסּפ ,ןיטסוק ַאינָאס ןוא ןָאמָאלָאס

 ףיוא סרעטקַאנײא עפורט רעד רַאפ רע טביירש ,ןליּפש רעסיוא ןוא

 ,קסנימ ,שזדָאל ,ענליוו ןיא טליּפש עפורט יד .סעמעט עלעוטקַא

 טרעוו ,ןפיולטנַא רע זומ ,המחלמ רעשילוּפ-שיסור רעד בילוצ רעבָא

 סלַא טניד רע ואוו ,עעמרַא רעטיור רעד ןופ טריזיליבָאמ געוו ןפיוא

 רעד ןופ ףוס ןזיב בַאטש סיקסוועשטַאכוט לַארענעג ןיא רַאטערקעס

 ןייק רעדיוו ךיז רע טגָאלשרעד ןטייקירעװש עסיורג טימ .המחלמ
 .עקירעמַא ןייק 1921 טסוגיוא ןיא ּפֶא טרָאפ רע ואוו ןופ קָאטסילַאיב

 רעטייוו ָאד רע טסילשַאב ,ןעגנוגנידַאב-עינוי ערעווש יד קידנסיװ

 1921 רעבמעצעד 9 םעד ןוא ןסעיּפ ןביירש ןוא רעלפוס זיולב ןייז וצ-

 .ווָאגעינס דינָאעל טימ ,רעטַאעט-"יטרעביל, ןיא ףיֹוא ָאד רע טריפ

 4 ןיא דָאזיּפע רעשיטַאמַארד ,"תמא רעכעלקערש רעד; עסעיּפ ןייז

 .ןטקַא
 טריפעגפיוא רעטַאעט-"ןיצּפיל, ןיא טרעוו 1922 ץרעמ 17 םעד

 טימ {"רָאװיזער, סלָאגָאג ףיוא עידָארַאּפ ַא| "ןשקָאל , עידעמָאק ס'.ש

 -עּפש טרעוװ סָאװ ,*יקציוװַאלּפָאּפ לרעמש, סלַא טיורקדליש ףלָאדוד

 ףיוא ןוא רעטַאעט-"סירָאמ טנוָאמ סליבעג , ןיא טליּפשעג ךיוא רעט

 עסעיּפ עבלעז יד טרעוו 1922 רעבמעווָאנ 16 םעד .ץניוװָארּפ רעד

 ,"ןענָאילימ , ג"א רעטַאעט-"יטרעביל, ןיא טליּפשעג

 דילגטימ ַא יו ,רעלפוס סלַא ,ןעמונעגניײרַא .ש טרעוו 1923 ןיא

 ןעוועג טייצ ַא ךיוא זיא רע ואוו ,עינוי-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןיא

 ,טנעדיזערּפ-סייוו ןוא רַאטערקעס-וװיטוקעזקע סלַא טמַא ןיא
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 -עגפיוא רעטַאעט-"ןָאסניקּפָאה, ןיא טרעוו 1924 ץרעמ 28 םעד
 קיזומ ,ץרַאװש .מ ןופ עידעמָאקיגַארט ,"רעייפ טימ ליּפש ַא; טריפ
 -יזיא ןוא הנח ,רעלדַא עליצ ,ץַאז גיוודול טימ) יקסנישמור ףסוי ןופ
 עסעיּפ עבלעזיד טרעוו 1924 ינוי 2 םעד ןוא ,(.א .א רעדנעלָאה רָאד
 ןתח ַא; נ"א רעטַאעט-"וינעווע דנָאקעס סרעלסעק, ןיא טליּפשעג

 ,*סַאּפש ףיוא

 רעטַאעט-"וינעווע דנַאקעס, ןיא טרעוו 1926 רעבמעצעד 24 םעד

 ןטקַא יירד ןיא עידעמָאק ,עלעמַאמ, ךילַאק בקעי ןופ טריפעגפיוא

 ןָאקיּפ ילַאמ טימ "יקסנישמור ףסוי --- קיזומ ,ץרַאװש רעיימ ןופ

 רעביא טליּפשעג ךָאנרעד טרעוו עידעמָאק יד .לָאר-לטיט רעד ןיא

 ךיוא טרעוו ,עניטנעגרַא ןוא עּפָאריײא ,ץניוװָארּפ רענַאקירעמַא רעד !

 ,גרעבדלָאג ענייד ןוא ןַאמלוב דורטריוג ךרוד עקירעמַא ןיא טליּפשעג

 -ָאס ןיא לאהט ידיס ךרוד ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב ,ןוא

 עשרַאװ ןיא טרימליפ 1939 ןיא טרעוו עידעמָאק יד .דנַאלסור-טעיוו

 רעד רעביא טליּפשעג םליפ-גנַאלק ַא יו טרעוו ןוא ןירג ףסוי ךרוד

 ,טלעוו רעשידיי רעצנַאג

 רעטַאעט-"טירטס שטרַא; רעיפלעדַאליפ ןיא טרעוו 1926 ןיא

 "ךודש רענעדלָאג רעד, ס'.ש יקסוװוַאלסַאז ףלָאדור ךרוד טריפעגפיוא

 -טסַאג יקסווַאלסַאז רעכלעוו טימ ,ןרבחמ םייב ןפורעג ,"גָאט ןדעי;}

 -ָארטסַאג 1929 ןיא .ןלױוּפ ןיא טייצ ערעגנעל ַא רעטעּפש טרילָאר

 ןיא ןוא ,עניטנעגרַא ןיא דלָאגנהעש ףעזָאי עסעיּפ רעד טימ טריל

 ,"בייוו ןוא ןַאמ , ג"א ןָאדנָאל ןיא עסעיּפ יד יקסווַאלסַאז טליּפש 0

 -פיוא רעטַאעט-"טקעּפסָארּפ, ןיא טרעוו 1928 רעבמעצעד 7 םעד

 -טייצ ,"סרעלבמעג ןופ גינעק רעד, גרעבדלָאג ןאטיינ ךרוד טריפעג)
 13 םעד ןוא ,יקסוװוָאקסַאל .פ ןופ קיזומ ,ץרַאװש ריאמ ןופ עמַארד

 .רעטַאעט-*טקעּפסָארּפ , ןיא 1929 .צעד

 -פיוא רעטַאעט-*טקעּפסָארּפ, ןיא טרעוו 1929 רעבָאטקָא 5 םעד

 -עידעמָאק ,רעטסעווש עסיורג יד; גרעבדלָאג ןאטיינ ךרוד טריפעג

 -- קיזומ ,ווָאקשטוטס םוחנ -- סקיריל ,ץרַאװש ריאמ ןופ עמַארד

 "ףביל-רעטסעװש; נ"א עסעיּפ עבלעז יד ,*יקסוװוָאקסַאל ּפיליפ

 ,אדנוקעס םולש ןופ קיזומ טימ ,1929 רעבמעווָאנ 1 םעד טרעוו

 ןיא .רעטַאעט-"דנַאלָאר, ןיא ןַאמרעג ששימ ךרוד טריפעגפיוא

 ןיא סרעדנעלָאה יד ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג עסעיּפ יד זיא 0

 .עדענעק
 -לעדַאליפ ןיא ןעהָאק בקעי ךרוד טריפעגפיוא טרעוו 1929 ןיא

 -סָארג גניווריוא ,רעלדַא עליצ טימ) רעטַאעט-"טירטס שטרא; רעיפ

  ,"עדנוטש עשידיי יד , עטערעּפָא ס'.ש (.א .א ןייטשרוב עקחסּפ ,ןַאמ

 -*לַאנָאשענ, ןיא טליּפשעג 1929 רעבמעצעד 20 םעד טרעוו עכלעוו

 24 םעד ,טרָאד ףיורעד דלַאב ןוא *עביל רענַאקירעמַא, נ"א רעטַאעט

 ןופ ליּפש-עביל שילַאקיזומ ,עביל ןיא לזמ, נ"א ,1929 רעבמעצעד

 .א -- קיזומ ,סבָאקיעשזד בָאקיעשזד -- סקיריל ,ץרַאװש ריאמ

 .?ָאקסעלַאכימ לאכימ ךרוד טריפעגפיוא ,יקצענַאשלָא

 טריפעגפיוא רעטַאעט-"קיריל, ןיא טרעוו 1920 רַאונַאי 8 םעד

 -ָאק עשילַאקיומ ,לרעטכעט סנטַאט םעד; ךַאברעױא םעס ךרוד
 ןוא גרעבדלָאג ענייד טימ 1926 ןיא ."ץרַאװש ריאמ ןופ עידעמ

 ןיא 1927 ןיא ןוא רעטַאעט-*טקעּפסָארּפ, ןיא ןַאמסָארג גניווריוא

 ךיוא רעטעּפש ."קיזמ רעניילק רעד, נ"א ,ייז ךרוד ,עיפלעדַאליפ
 .עניטנעגרַא ןיא טליּפשעג)

 רעירפ ,טריפעגפיוא גרובנעדלָאג לעוימעס ךרוד טרעוו 1922 ןיא

 רעקרָאי-ינ ןיא ךָאנרעד ,ָאגַאקיש ןיא רעטַאעט-?ליעדנָאל , ןיא

 רעטנוא, עניטנעגרַא ןיא 1926 ןיא ןוא רעטַאעט-יוינעווע דנַאקעס ,
 ,דליפ לחר ןוא ץרַאװש ריאמ ןופ *ךַאד ןייא

 רעיפלעדַאליפ ןיא טריפעגפיוא .ש טָאה 1922 רַאונַאי 15 םעד

 עכלעוו ,*טנָארפ-חרזמ ןפיוא; עסעיּפ ןייז רעטַאעט-"טירטס שטרא;
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 גרעבדלָאג ענייד ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג 1926 ינוי 4 םעד זיא
 ."עטרחוס עניילק יד, נ"א עניטנעגרַא ןיא

 טריפעגפיוא רעטַאעט ןָאסניקּפָאה ןיא זיא 1938 ץרעמ 16 םעד
 ,"סנקלָאװ-המחלמ , עסעיּפ ס',ש ןרָאװעג

 יפיוא רעטַאעט-"וינעווע דנָאקעס; ןיא זיא 1940 רעבמעצעד ןיא
 -יא רעשידיי ס'.ש ןיא סירעה טרעבָאר ןופ ר"א ןרָאװעג טריפעג
 ילוי ןיא ."טייהוו ןיא ןעמ, עסעיּפ סילגניק ינדיס גנוצעזרעב
 רעטַאעט-"ובמא, ןיא טריפעגפיוא רעמַארטש ןָאמָאלָאס טָאה 2
 -ליב ריפ ,ןטקַא יירד ןיא ,יינש רעטשרע רעד , סערייא סָאנעוב ןיא
 ,ץרַאװש ריאמ ןופ רעד

 עריא; ,"ןָאזרעּפ עטירד יד, ןסעיּפ יד ןבירשעגנָא ךיוא טָאה .ש
 -פיוא טשינ ןענייז סָאװ ,.א .א ?סייוו ףיוא ץרַאװש,, ,"ןרָאי עטסעב
 ,ןרָאװעג טריפעג

 ןוא רעטַאעט ןשידיי ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז .ש טָאה 1943 טניז
 ,רחסמ ןיא ןייֹרַא זיא

 .} ,ש

 ,282 .ז ,0 ,י .ג ,"רעטאעט .שידיא .שעג, -- ןירָאג .ב

 .צעד 13 ,י ,נ ,"ט"לבגטיי ,"תמא רעכילקערש רעד, -- יקנעי רעד לארשי
1, 

 רעד, ,רעטַאעט יטרעביל ןיא "תמא רעכילקערש רעד, --- ןײטשדלָאג .י .ב
 ,1921 .צעד 16 , .ג ,"גָאט

 ,רעטַאעט ןיצּפיל ןיא עידעמַאק רענעגנולעג א ןיא טיורקדליש -- ףָאגָאר ללה
 ,1922 ץרעמ 21 ,.י .נ ,".וורָאפ,

 רעד, ,רעטַאעט ןיצּפיל ןיא עידעמָאק עיינ א ,"ןעשקָאל, --- ןײטשדלָאג י .ב
 ,1922 ץרצמ 24 ,.י .ג ,"גָאט

 ,1922 ץרעמ 24 ,י .נ ,"שײזָאמ, ,"ןעשקַאל, -- ןאמסוק ןָאעל

 ץַאז גיוודול טימ ןעטקַא 3 ןיא לאדנאקס רעסואימ ַא -- םיובלעדנאמ ,מ .א
 ,1924 ,ינוי 3 ,ָאטנַארָאט ,"לאנרושז רעשידיא , ,טסילַאדנַאקס-טּפױה סלַא

 ,1924 ינוי 6 ,.י .ג ,"ש"זָאמ,, ,ןעטסַארטנַאק ןופ לעיּפש א --- ינודקומ .א ,רד

 וי .ג ,"גָאט רעדע ,"גרוטאמארד, א ןופ תורקפה עיײנ ַא -- רענשזארד .א

 ,1924 יגוי 3

 ראונאי 5 ,.י .נ ,",ורָאפ , ,ץרַאװש ריאמ ןופ "עלעמַאמ סָאד , --- ןאהאק .בא
7, 

 ,1927 רַאונַאי 7 ,"שײזַאמ , ,"עלעמַאמ סָאד , --- ילעיב ,ס .ל

 ,י .1 ,"טייהיירפ, ,לָאר רעיינ א ןיא ןָאקיּפ ילאמ --- םיובלעדנַאמ .מ .א
 .1927 ראונַאי 7

 ץ-| -- 21ג/ תט6ט16ש, 1090041ץ 5626, אס 0{, ןגמ. 9, 1927.

 רַאונַאא 15 ,י .נ ,"רעקעװ, ,"עלעמַאמ,, ןיא ןָאקיּפ ילאמ -- קיניװטָאב .ב
7, 

 (32441104 --- - 1414 1/06066, .2טסם148 ןסט1021,  ןאסש { 041 260. 14, 1927.

 .1928 ,רעבָאטקָא 19 ,עשראװו ,"טנייה , ,"ךודיש רעגעדלָאג רעד, --- סינּפיק .מ

 ינוי 2 ,א"ב ,"עסערּפ יד, ,"ךודיש רענעדלָאג רעד, -- {יקסנַאשָאטָאב| .ב .י
9, 

 ,עמארד רעטנַאסערעטניא ןא ןיא דלָאגניש ףעזַאי -- {רעקוצ ,נ} קידצ ןונ
 ,1929 ינוי 2 ,א"ב ,"גָאט רעניטנעגרַא,

 -פיוא ,ץרַאװש ריאמ ןופ "ךודיש רענעדלָאג רעד, -- |יקסנַאשזָאר .ש}| .ר .ש
 ,1929 ינוי 2 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא ,, ,דלָאגניש ףעזָאי ןופ טריפעג

 רעד, ,טלעװ:רעטאעט שידיא רעקרָאי ןינ יד ןיא קילב א -- ןילדע םאיליװ
 ,1929 .טקָא 11 ,י .1 ,"גָאט

 ,".ורָאפ, ,רעטאעט טקעּפסָארּפ ןיא "רעטסעװש עסיורג יד, --- ףָאגָאר ללה
 ,1929 רעבָאטקָא 18 ,.י .נ

 ,",װרָאפ, ,רעטאעט טקעּפסָארּפ ןיא "רעטסעװש עסיורג יד, -- ףָאגָאר ללה
 ,1929 .טקָא 18 ,י :נ

 ,1929 .װָאנ 15 ,.י 1 ,"שיזָאמ , ,ןעגנושאררעביא יײיוװצ --- ינודקומ .א .רד

 18 ,שזדָאל ,"טַאלבסקלָאפ רעיינ, ,רעטַאעט ןשידיי ןופ --- שנעמ-רעטַאעט
 ,1929 .ווָאנ
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 ןופ ןָאטיסקעל

 .װָאנ 29 ,י .ג ,"ש"אפ, ,וינעוע-ררעטאעט רעד ףיוא -- ןײטשדלָאג .י .ב
9. 

 סָאװ רעצרעה ייװצ טגינייארַאפ עדנוטשיָאידַאר עשידיא -- יקסוועינאק ןרהא
 ,1929 ..צעד 26 ,ץיפלעדַאליפ ,ײגָאט רעד ,, ,טבילעג לָאמַא ךיז ןבָאה

 יצעד 27 ,.י .ג ,"גָאט רעד ,, ,ןסעיּפ עשילאקיזומ עייג ײװצ -- ןילדע םאיליװ
9, : 

 27 ,.י .ג ,".ורָאפ, ,רעטַאעט לַאנָאשענ ןיא "עביל ןיא לזמ, --- ןַאלּפַאק .ד
 1929 .צעד

 צשידיא רענילקורב, ,רעטַאעט לַאנָאשענ ןיא "עביל ןיא לזמ ,, --- ןיקמורפ .א
 ,1929 ,26 'נ ,י .ג ,"עמיטש

 1ןג8 164ז26/ --- 141002165060 500468 488218 ומ ןאס6 עס; 11ג/ .1טס!8צ ןם
 1076, "נא. + . 20006:104מ, 1466 048, 1260. 30, 1929.

 ראונַאי 17 ,י .ג ,"ש"אפ, ,וינעװע רעטַאעט רעד ףיוא --- ןײטשדלָאג .י .ב
0, 

 ,"גָאט רעד, ,רעטאעט קיריל ןיא "לרעטכעט סנעטַאט םעד,; -- ןאמשיילפ .ל
 ,1930 רַאונַאי 31 ,י .נ

 טריפעגפיוא ץרַאװש ,מ ןופ "בייו ןוא ןאמ , --- |ןרעיימ סירָאמ| סוקיטירק
 ,1920 ץרעמ 14 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד, ,יקסװַאלסַאז ןופ

 רעיײנ רעד ןיא ןאמרעג אשימ ןוא יסול ןופ גלָאפרע רעסיורג -- קאיאש .י
 ,1930 ינוי 20 ,ןַאדנָאל ,"טסָאּפ יד, ,"רעטסעוװש עסיורג יד, עסעיּפ

 ,"רעלדָא רעדענעק, ,לָאערטנָאמ ןיא עּפורט רעדנעלָאה יד -- שטיװָאניבַאר .י
 ,1930 רעבָאטקָא 29 ,לָאערטנָאמ

 ,טרָאס ןרעסעב ןופ עסעיּפ א ,"רעטסעװש עסיורג יד, -- יקסוועינאק ןרהא
 ,עיפלעדַאליפ ,"גָאט רעד, ,רעטאעט טירטס שטרא ןיא ךיירגלָאפרע טליּפשעג
 ,1920 .,וװָאנ 5

 ,1931 .צעד 28 ,"טנייה רעזירַאּפ , ,"עלעמַאמ ,, סלא ןָאקיּפ ילַאמ --- קנַארפ .נ
 -לעדַאליפ ,*.װרָאפ , ,"טנָארפ-חרזמ ן'פיוא, עסעיּפ עייג יד -- רעטכַאבָאעב ַא

 ,1922 רַאונַאי 17 ,עיפ

 טרָאס ןרעסעב ןופ עסעיּפ א -- "טנָארע-חרזמ ןיפיוא, --- גרובסנעגער .ס
 ,1922 רַאונַאי 19 ,עיפלעדַאליפ ,"טלעװ עשידיא , ,שטרא ןיא

 ,1932 רַאורבעפ 12 ,.י .נ ,*.ורָאפ , ,"ךאד ןייא רעטנואק -- ןאהאק .בא
 ראורבעפ 19 .י .נ ,שייאפ , ,גלָאפרעד רעשילַארָאמ רעסיורג --- ןײטשדלָאג .י ,ב
2, 

 1932 לירּפא 10 ,א"ב ,"עסערּפ יד, ,"עלעמַאמ , סלַא ןָאקיּפ ילַאמ -- ץאק .ּפ
 ,"צ"רא, ,סָאמ טימ גנולעטשרָאפ עדנערהיר א ,"ךאד ןייא רעטנוא, -- .ר .ש

 ,1936 לירּפַא 26 ,א"ב

 לירּפא 27 ,א"ב ,"גנוטיײצנגרַאמ, ,"ךאד ןייא רטטנוא, -- רעלסערב ףלָאװ
6, 

 ,1935 יַאמ 26 ,א"ב ,"ץסערּפ יד, ,"רעטסעװש עסיורג יד, -- ןילייב .ט
 ,1936 ינוי 6 ,טרָאד ,"עטרחוס המחלמ עניילק יד, -- רצלסערב .װ
 ,1936 ינוי 7 ,א"ב ,"עסערּפ , ,"עטרעכיוס עמַאכלימ עניילק יד, --- ןילייב .ט
 ןלַאקניל ןיא עלָאר רעסיורג א ןיא גרעבדלָאג ענייד עניילק יד -- דמלמ .מ

 .1937 .טקָא 26 ,עיפלעדאליפ ,"טלעװ עשידיא יד , ,רעטאעט

 ,"גָאט, ,טגװַא ןייא רַאפ עסעיּפ א ,"סנקלָאװ-המחלמ , -- ןײטשדלָאג .י .ב
 | ,1938 ץרעמ 19 ,.י .נ

 עילַאר רהיא ןפאשעג טָאה ןָאקיּפ ילאמ עכלעװ טימ דיירפ יד --- ץיװָארָאה .י
 ,1928 .צעד 25 ,.י .נ ,"גָאט רעד ,, ,"עלעמַאמ , םליפ םעד ןיא

 ,1928 .צעד 26 ,.י 1 ,"שיזָאמ, ,ךָאװ רעד ןופ סיוואומ עיינ יד -- ןאמטוג .ח

 ,".וװרָאפ , ,יקָאט רעשידיא א ןיא "עלעמאמ , סלַא ןָאקיּפ ילָאמ --- ןאהאק .בא
 | ,1928 .צעד 20 ,י .נ

 ךָאװ עטייווצ יד ,"עלעמַאמ ,, סלַא גרעבדלָאג ענייד --- |ןילָאגרַאמ .א} ן--מ .א
 ראונַאי 27 ,ַאגאקיש ,"רעירוק רעשידיא רעד, ,"רעטאעט קרַאּפ סאלגָאד , ןיא
9, 

 רעד, ,ןערעװ וצ ןעהעזעג טרעװ יד טָאה יקָאט עשידיא א --- יקסוועינאק ןרהא
 ,19239 ראורבעפ 8 ,עיפלעדאליפ ,"גָאט

 ,1939 לירּפַא 7 ,טרַאד ,"עלעמַאמ,, -- |ןילָאגרַאמ .א .רד| קינסילוקרעטניה .א
 רענאקירעמַא רעטמיראב רעד ןופ גנוריפפיוא עשידיא יד -- ןַאמלעגָאפ .ל

 07 ,. .1 ,".װרָאפ , ,רעטאעט וינעװע דנָאקעס ןיא "טייהװ ןיא ןעמ , עמַארד
 וי ,1940 .צעד

 ןעשידיא םעד טנחַאב ןוא טנהעשַאב ןח סינָאקיּפ ילַאמ --- יקסנַאשזָאר לאומש
 ,1940 טסוגיוא 6 ,א"ב ,"צ"אד, ,"עלעמַאמ , םליפ

 ,1940 טסוגיוא 7 ,א"ב ,"גנוטײצנגרָאמ, ,"עלעמאמ,, --- .ב .וו
 ,1942 ילוי 20 ,א"ב ,ײצײאד , ,סעיזנעצער-רעטאעט --- יקסנַאשזָאר לאומש
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 רעטַאעט ןשידיי
 2 = אט

 לײטנָא ןטימ ןוא עינוייןרָאיטקַא רעשידיי רעד ןופ עיצַארעּפָאָאק ןַאמרַאנ ,ןַאמרופ
 .רעליּפשיוש עשידיי עטסטמירַאב יד ןופ יי

 טייג ,דשעט עיצַאטס יד רעביא טמענ *סטרעוורָאפ,, רעד ןעוו רענילָאװ ,װעשטַאד ןיא 1901 ןיא ןריובעג ֹכ : ֹכ
 עשידיי יר עצנַאג ַא טימ ןָא טריפ ןוא רעביא טרָאד .פ ןעמַאזוצ ןעמוקעג 1909 ןיא .דנַאלסור ,.בוג

 ןטלַאװרַאפ ןָא טבייה רע ןעװ ,1952 זיב ןעגנוריפפיוא-רעטַאעט טנרעלעג ָאד .עקירעמַא ןיא עילימַאפ ןייז טימ
 רעסיוא ךיוא טָאה עכלעוו ,ןָאטסָאב ןיא עיצַאטסדָאידַאר ַא טימ "ידַאר עטשרע יד טריאודַארג 1915 ןיא ןוא
 םעד טיג .פ .רעצעלּפ-ץיז 600 טימ ןינב-רעטַאעט ַא סָאידוטס -כיילג ,ןיטנע לאוי ןופ א"א לוש עשידיי עלַאק
 וצ ךעלגעמ ידכ עינוי-ןרָאיטקַא רעשידיי רעד וצ יירפ רעטַאעט טכוזַאב ,לוקס קילבָאּפ טקידנערַאפ קיטייצ
 ןקילײטַאב סע עכלעוו ןיא ,ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עשידיי ןכַאמ ןשידיי ןיא ןסרוק ךָאנרעד ןוא לוקס-ייה
 ַאטעזָאר ,גרעבדלָאג ןַאטיינ ,וועדעבעל ןרהא ,ָאקסעלַאכימ לאכימ ךיז .רַאנימעס-רערעל

 * .דנַא .א גרעבנעזָאר לאכימ ,סילַאיב לוָאַּפ ןופ טגעגַא-סערּפ ןרָאװעג 1927 ןיא
 ישמשת עיצַאטסדָאידַאר רעד וצ רעביא רעדיו רע טייג 1957 ןיא ןיא עניב רעשילגנע רעד ףיוא ןליּפש סינומ

 -נירג ירנעה טימ ןעמַאזצ טעטלַאװרַאפ רע עכלעוו ,קרָאיוינ ןיא ,שזד דרַאוװדע רַאפ טעברַא עבלעז יד ןָאטעג ךָאנרעד ,?סלָאװ רָאפ,

 | | ,דלעפ טריפעגנָא ןוא ָאידַאר רעשידיי רעד וצ רעבירַא 1920 ןיא .ןָאסניבָאר
 ןָאשיעדנוָאפ רעלדַא יליצ, ןופ טנעדיזערּפ-עציוו ןעוועג זיא .פ יד טריפ סָאװ ,קרָאי-וינ ,ןילקורב ןיא יש880 עיצַאטס רעד ףיוא

 | ,"טעטימָאק-ךוב ןוא ןקידהעש ץנַאג ַא טימ .,םַארגָארּפיָאידַאר שידיי ַא ןייא עטשרע

 יע .ש רעד טימ ,"טפול רעד ףיוא רעטַאעט רעשידיי רעד , נ"א םַארגָארּפ

 .ףױרא ןטנוא טפ .סטגיל וצ סטכער ןופ
 | | ; ףָאנָאמיס יטעב ,ףָאקניס בייא ,ןיטנע ,לא : ייר עטשרע

 ;ןַאמסעק ילעג ,ןיטסרעג אטרעב ,לעּפא הנח ,ץַאק והילא .רד ,ןיקסוג ןבואר ,דלעפנירג זוַאר ,סײװ סנערָאלּפ ,סקַאפ זוָאר ,ןיטנע יטָארָאד : ייר עטייװצ

 שיווייפ ,טנַאקַאבמוא ,ןַאמדלָאג .מ ,ןַאמרָאפ ןַאמרָאנ ,רַאװיּפ זוָאר ,ןיקדוב עשימ ,(ןאמדייז ײבַאר) ןָארַאב .א ,עטנַאקאבמוא ,ןיטנע חיעד ,ןיטנע ירעה : יײר עטירד

 : לעקניפ
 ויעד ,ןַאמסָארג גניוװריוא ,יקצירבול ינעפ ,דלעפנהעש יעמ ,ןיקדוב עליצ ,ןָאסבָאקיישזד ימייה ,ןיסערק םירמ ,ןַאסבָאקיישזד גניװריוא ,טנַאקַאבמוא : ײר עטרעפ

 יד .טַאלבנעזַאר סקַאמ ןוא טנַאקַאבמוא ,סוילושזד ראקסַא ,קָאמולק
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 ןופ ןַָאקיססקעל

 דרַאוװדע ,רעדנעלדידפ

 {והילא}

 ,ָאגַאקיש ןיא 1919 רַאונַאי 27 םעד ןריובעג

 -ןסעיּפ ןוא רעלפוס ַא -- רעטָאפ .עקירעמַא

 .רעטַאעט ןשידיי םייב רעביירש

 סרענטרעג ןיא טקילײטַאב ךיז רָאי 4 וצ

 ַא ןיא ָאגַאקיש ןיא רעטַאעט-"סנעדנעּפעדניא;

 6 וצ ."רוכזי; םליפ ןעמוטש ןופ גָאלָארּפ

 סקַאמ טימ ןלָאו/רעדניק טליּפשעג רָאי

 -"ןעדרַאג, רעיפלעדַאליפ ןיא לַאטנעזָאר

 -ָאד , ןיא ,דנַאלוװילק ןיא ךָאנרעד ,רעטַאעט

 ,רעטַאעט-*יטרעביל , ןיא ,רעטַאעט-"סעשט

 ןיא 1929 ןיא ,רעטַאעט-"ןָאסניקּפָאה , ןיא ןוא רעטַאעט-"דנַאלָאר,

 -בָאּפ , ןיא ןליּפש וצ קיטייצכיילג ןזיוװַאב ןוא ,רעטַאעט-"טקעּפסָארּפ,

 -סָארּפ, ןיא "ןתח ַא טגנַאלרַאפ, ןופ גָאלָארּפ ןיא) רעטַאעט-"קיל

 רעד ןופ טפַארק, ןופ טקַא-סולש םעד ןיא ןוא רעטַאעט-*טקעּפ

 ןיא ךָאנרעד ,(רעטַאעט-"קילבָאּפ, ןיא קנַאלב ןָאעל טימ "רוטַאנ

 טימ רעטַאעט-"סקלָאפ, ןיא ,ץַאז גיוודול טימ רעטַאעט-"?קילבָאּפ ,

 ַא ןוא ,"לָאמַא ןופ לדיימ סָאד , סעשטיוװָאנַאמלַאק ןיא ןָאקיּפ ילַאמ

 סנַאמרעג יד טימ רעטַאעט-"טרַא, סקנָארב ןיא ,רעטעּפש ןָאזעס

 | .*סעמַאמ ףיטש, סעשטיווָאנַאמלַאק ןיא

 ענעסקַאװרעד וצ ןעגנַאגעגרעביא .פ זיא 19235-26 ןָאזעס ןיא

 -טסנוק ןשידיי, ןיא ,רעטַאעט-"טירטס עט49, ןיא ןלָאר עכעלטנגוי

 רעגַאקיש ןיא ךָאנרעד ,"ץענערג יד; עסעיּפ רעד ןיא *רעטַאעט

 עניילק יירד יד; ןיִא ןרעּפלַאה הניד טימ רעטַאעט-*קרַאּפ סַאלגָאד ,|

 ײמרַא רענַאקירעמַא רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא -- 1941 ."סעסקָאפ .
 הנותח בױלּרוא תעב  .טנַאנעטײל רעטשרע זיב טנידרעד ךיז ןוא

 ,לַאגיס ינע ןירעליּפשיױש רעגנוי רעד טימ :טַאהעג
 ןיא טליּפשעג ,ײמרַא רעד ןופ ןרעװ טיײרּפַאב ןכָאנ ,1945 ןיא |

 ,*ֵאטעג רעװעשרַאװ, סקיווייל ןיא ימע-ןב טימ רעטַאעט-"סקלָאפ ,

 םוידוטש ןייז טצעזעגטרָאפ טָאה רע ואוו ָאגַאקיש ןייק קעװַא ךָאנרעד

 ןיא רָאטקָאד -ןגיוא סלַא רעטעּפש טקידנערַאפ ןוא ,שזדעלָאק ןיא

 ,יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ,קידנעטשלופ ךיז קידנעיצקירוצ ,ָאגַאקיש

 .עיסעּפָארּפ-רעטַאעט רעד ןופ

 טימ ןעמליפ עשידיי יד ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .פ

 ,דנַא .א יקסניבוד לדיי ,סקופ ןָאעל ,דליפ רתסא ,ןאמייס יעמ

 .רעדנעלדירפ סקַאמ רעטָאפ ןייז ןופ .ע .ש

 .לֵא ,םירעה

 {שרח והילאנ

 ףרָאד ַא ןיא 1892 רַאורבעפ 15 ןריובעג

 -עּפש רָאי ַא .דנַאלסורסיײװ ,ץיוועכעל ןבענ !
 ןייק עילימַאפ יד רעביא ךיז טגָארט רעט
 טרָאד ןופ ןוא ,טנגעג רעלָאדָאּפ ,שיבזעמ

 םיא ןקיש רָאי 9 ןופ דניק סלַא ,סעדָא ןייק
 ,עטיל ןיא ,שמש ַא ,ןדייז ןייז וצ ןרעטלע יד

 -נָא .םירדח ענעדישרַאפ ןיא רע טנרעל ָאד

 -ַאב ,םָארגָאּפ רעווענעשיק ןופ ענעקָארשעג

 ואוו ,שטיווָאנַארַאב ןיא עילימַאפ יד ךיז טצעז

 ןוא םידומיל יד ןסייררעביא .ה זומ עגַאל רעלעירעטַאמ רעד בילוצ

 ,"דנוב םעניילק, ןיא דילגטימ ַא טרעוו .ה .יירעטסוש ךיז טנרעל
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 - .גנואיצרעד רעשידיי ןייז ףיוא ןבעג וצ גנוטכַא

 -טימ ַא טרעוו ,ץנעגילעטניא רעד וצ ךיז טעילוט ,ס"ס ןיא ךָאנרעד

 שידיי ןיא ןלָאר עניילק טליּפש ןוא ןזיירק-"רעבָאהביל, ןיא דילג

 עלענָאיסעּפָארּפ עדנרעדנַאװ עדנרילָארטסַאג ייב ש"יסור ןיא ןוא

 רע ואוו ,שטיװָאנַארַאב טכוזַאב טָאה םכילע םולש תעב .סעּפורט

 ןרָאװעג ןוא רעכַאװַאב ענייז ןופ ןעוועג .ה זיא ,ןרָאװעג קנַארק זיא

 טריּפָאק טפָא רעייז רעטעּפש םיא טָאה רע זַא ,טסולפנייאַאב ױזַא

 סמכילע:םולש ןענעיילוצרָאפ טעמדיוועג ךיז ןוא ,עניב רעד ףיוא

 .קרעוו

 ,עיפלעדַאליפ ןיא טצעזַאב ךיז ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג 1909 ןיא

 -ַאב ,רעטעברַא-לצנער ַא טרעוװ ,ךַארּפש-דנַאל יד טנרעל רע ואוו

 -יצער טימ *יטעייסָאס רוטַארעטיל ורביה; רעד ןיא ךיז טקיליײט

 רעביירש ןופ ישזער רעד רעטנוא ןוא סעיצַאמָאלקעד ןוא סעיצַאט

 ןסעיּפ ןוא סרעטקַאנײא ייר עצנַאג ַא ןיא רע טליּפש ,ץַאק השמ

 -שריה ןיא "שורבא, ,*רעטָאפ, סגרעבדנירטס ןיא "חלג רעד , יוו)

 -קעמ ,עשיוװַאלס ןיא .ה ךיז טקילײטַאב 1912 ןיא .,("הלבנ, סנייב

 םליפ ןיבול; רעמוטש רעד ןיא ןּפיט עשידניא ןוא רענַאקיס

 | .ינַאּפמָאק

 ,קרָאי-וינ ןייק רעביא ךיז רע טגָארט 1915 ןיא הנותח ןייז ךָאנ

 סיוא ךיז טבעל ןוא טיה-ןעיורפ ןופ ּפַאש ַא ןיא טעברַא רע ואוו

 .ןָאשיעיסָאסַא רערָאנשש רערעלוּפָאּפ-טלָאמַאד רעד ןיא קיטסייג

 ַאטרעב טימ ןעמַאװצ ,1918 ןיא

 ןוא גרובנעדלָאג לעוימעס ,שילַאק

 טקילײטַאב ךיז ,ץלָאהנענעט והילא

 גנורעייפ טיײצרָאי םכילע-םולש ַא ןיא
 רעד ןופ קרעמפיוא םעד טיצ ןוא

 םכילע:םולש סלַא קיטירק רעשידיי

 ףליהעג ןעוועג --- 1919 .רענעיילרָאפ

 יײנ; סרעצינש ןיא רָאטקעריד-עניב

 ךיז טקילײטַאב ןוא ,"רעטַאעט שידיי

 רעמוטש, ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד ןיא

 ןוא ?סערּפסקע סקנָארב; ,"חישמ

 ."הלילד ןוא ןושמש;

 -ַאב ךיז ןוא ןריזינַאגרָא וצ טעמדיוועג ךיז .ה טָאה 1921 טייז

 רעשידיי רענַאקירעמַא רעצנַאג רעד רעביא סרוט ןיא ןקיליײט

 ןשידיי ןכרוד טריזינַאגרָא) רוטיטרעצנָאק ַא טימ רעירפ ,ץניוװָארּפ

 ,יקסנַאליטַאק םייח רעגניזסקלָאפ ןופ (דנַאברַאפ-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ

 -רַא) סעיצַאזינַאגרָא עלַאנרעטַארפ עשידיי ערעדנַא ךרוד ךָאנרעד

 -רַאפ .ברַא .צַאנ רעד ןוא דראָאב ריעפלעוו שיאושזד ,גניר רעטעב

 ,סעּפורג רעטַאעט ערענעלק ןוא ערעסערג טימ רעטעּפש ,(דנַאב

 ןוא טעטש רעביא רָאי סעדעי ןכָאװ 20 זיב 15 םורַא ןרָאפ עכלעוו

 עשידיי טימ עדַאנַאק ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ךעלטעטש

 .ןרעמונ-טרעצנָאק ןוא ןסעיּפ עצרוק

 -ַאעט טסנוק ןשידיי, ןיא טקילײטַאב ךיז 1918 ןיא ךיוא טָאה .ה

 .סרעטקַאנײא ערעדנַא ןיא ןוא רידַאנ השמ ןופ "סעסקוס; ןיא *רעט

 ןיא ץרַאװש סירָאמ טימ ("עלוזאז, סלַא) טקילײטַאב ךיז 1929 ןיא
 1945 ןיא ,םכילע םולש ןופ "רעקיכלימ רעד היבוט , םליפ-גנַאלק

 1955 ןיא ."דנילב זיא טעָאּפ רעד , סקיווייל ןיא ימע-ןב בקעי טימ

 ןיא ןטָארטעגפױא טרָאד זיא ןוא לארשי תנידמ טכוזַאב .ה טָאה

 סמכילע-םולש קידנריציפינָאזרעּפ ,שידיי ןיא ןטרעצנָאק-טרָאװ 2

 ץרַאװש סירָאמ טימ ,טקילײטַאב ךיז רע טָאה 1960 ןיא ןוא ,ןדלעה

 ןיא (שידיי ןיא) ןוא *בלַאק עשָאי; סרעגניז ןיא ,(שילגנע ןיא)
 ,"סעטַאמש,, סקיווייל

 םכילע םולש סלַא סירעה

 .} ,ש
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 רעטַאצט ןשידיי

 לארשי ,גרעבנעזַאר

 ןַא ןיא ,ןליֹוּפ ,ןילבול ןיא 1895 ןריובעג

 ,הדוהי -- רעטָאפ .החּפשמ רעשיסקָאדָאטרָא

 ןלױּפ ןיא טעטש ענעדישרַאפ ןיא בר ַא

 בר ףוס םוצ ,עדַאנַאק ,ָאטנָארָאט ןיא ךָאנרעד

 ,םירפס ךס ַא ןופ רבחמ .לַאערטנָאמ ןיא ללוכה

 ןופ גנוצעזרעביא עשיאערבעה יד ייז ןשיווצ

 -סקלָאפ ענעדישרַאפ ןופ רעביירש ,"רהוז,

 ןיא ךעלריפסיוא עז} שידיי ןיא תוישעמ

 -עמילּפ ןוא רעדירב .ן*ןָאקיסקעל, סנעזייר

 ,םייה רעד ןיא טנרעלעג .םינבר -- סעקינ

 ,ךיז רַאפ ךיוא ןוא שרדמה תיב ,םירדח

 רע זיא ,ס"ס יד ןופ דילגטימ ַא טנגוי רעירפ רעד ןיא קידנעייז

 -ביל ןיא ןרָאװעג טריפעגניירַא טַאלבדלָאג יאמש רבח ןייז ךרוד
 ביײהנָא ןיא ,ךָאנרעד ןוא ייז טימ ןליּפש ןעמונעג ןוא ןּפורג-רעבָאה

 -"םואעזילע, רעװעשרַאװ ןיא רָאיטקַא ןַא ןרָאװעג ,ןלָאר עניילק ףיוא

 ןופ עּפורט-רעדנַאװ רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא 1912 ןיא .רעטַאעט

 -ןעיורפ; עסעיּפ ןייז שילעוו ןיא ףיוא טריפ עכלעוו ,רענוװַארַאש

 טָאה טרָאד .(לָאר-טּפױה רעד ןיא ןָאסרעיײמ קרַאמ טימ) "רעלדנעה

 -רעטעּפש יד) ַאריפ ןירעגעווש סרענוװוַארַאש טימ הנותח ךיוא רע

 רעדָא "ַאקנַאזָאר ַארעיװ; נ"א ןירעליּפשיוש ןוא ןירעביירש עקיד

 ןעמוקעג ,יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ,1917 ןיא ,("עסקיש עשידיי יד,

 ןליּפש וצ סיוא רע טדיימ ,תוביס-עילימַאפ בילוצ ,ואוו ,עדַאנַאק ןיא

 -"קירילא ןיא 1918 ןיא טרעוװ ָאד .רעלפוס טרעוו ןוא רעטַאעט

 ,טרעבליז ַאזיל ןוא בקעי ךרוד טריפעגפיוא ,ָאטנָארָאט ןיא ,רעטַאעט

 טרעװ רָאי ןבלעז ןיא ,"דנַאלסור ךָאנ קירוצ , עמַארדָאלעמ ס'.ר

 ןופ זײרּפ רעד; עמַארדָאלעמ ס'.ר טליּפשעג ָאטנָארָאט ןיא ךיוא

 -"סליבעג, ןיא טליּפשעג 1920 .צעד 24 םעד טרעוו סָאװ ,"ןיזטכייל

 4 ןיא עמַארד ,ןבעל ןופ דָאר סָאד, נ"א קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט

 ןיא ןוא ,"גרעבנעזָאר לעַארזיא ןופ טעשזוס ,ליבעג סקַאמ ןופ ןטקַא

 "ןבעל ןופ רעטייל ןפיוא, נ"א ליבעג סקַאמ ךרוד טריפעגפיוא 6

 רעטעּפש זיא עסעיּפ עלעניגירָא יד .גרעבנעזָאר ןוא ליבעג ןופ

 -*סקָאנעל; רעמעלרַאה ןיא "טנגוי עדליוו, נ"א ןרָאװעג טליּפשעג

 ןיא ,רעטַאעט-"קיריל, ןיא 1922 רעבָאטקָא 1 םעד ןוא רעטַאעט

 טימ 1922 .צעד 6 םעד ןוא *געוו ןופ ּפָארַאא נ"א ,עיפלעדַאליפ

 .רעטַאעט-"וינעווע דנַאקעס, ןיא ָאקסעלַאכימ

 -עגפיוא ,רעטַאעט-"סניווק, ןיא ,געּפיניױװ ןיא טרעוו 1920 ךרעב

 ןוא שוברעבליז ,לעדנעב ,סירָאמ השמ ,ןַאמסייו ינעמ טימ) טריפ

 ,"טגַאװעג טָאה סָאװ יורפ יד; עמַארד ס'.ר (גרעבנעזָאר ַארעיוװ

 סלצרעה .רד ןופ עיצַאזיטַאמַארד ןייז טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא

 ,*דנַאלײנטלַא;, ןַאמָאר

 .רעלפוס רָאי 4 זיא רע ואוו ,קרָאי-וינ ןיא ןעמוקעג --- 1

 -"יטרעבילא רעליווזנָארב ןיא טרעוװ 1921 רעבמעווָאנ 4 םעד

 גנוטעברַאַאב ס'.ר ןיא ,גנָאי דרַאנרעב ךרוד טריפעגפיוא רעטַאעט

 גנוצעזרעביא עשידיי סרוקרעמ ףלָאװ ,עיצַאזיטַאמַארדרעביא ןוא

 ןָא הלכ ַא; ג"א "ןעכבייוו דנַאלָאה  עטערעּפָא רעשטייד רעד ןופ

 טעשזוס) גרעבנעזָאר לעַארזיא ןופ ןטקַא 2 ןיא עטערעּפָא ,ןתח ַא

 רעד ןיא גנָאי ַארַאלק טימ) "ַאדנוקעס םולש ןופ קיזומ ,(ןעמונטנַא

 ,(לָאר-לטיט

 ַארַאלק טימ גנָאי דרַאנרעב ךרוד טרעוו 1921 רעבמעווַאנ 18 םעד
 -ייטש; רעטַאעט-"יטרעבילג ןיא טריפעגפיוא לָארטּפױה ַא ןיא גנָאי

 -- קיריל ,גרעבנעזָאר לעַארזיא ןופ עמַארדָאלעמ ,רעצרעה ענרענ

 ךרוד טליּפשעג רעטעּפש ,"ַאדנוקעס םולש ןופ קיזומ ,ןַאמצנַאט
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 ןווהההווונ לע
 0: ר

 טעברַאַאב ,"עביל רוטַאנ; נ"א ץניװָארּפ רעד רעביא גנָאי ַארַאלק

 .גרעבנייטש .ש ןופ (רבחמ ןופ ןסיוו ןָא)

 ס'.ר טריפעגפיוא רעטַאעט-"יטרעבילא ןיא טרעוו 1922 רַאונַאי

 ףלָאװ --- סקיריל ,("קַאיסָאב עלערעב.) ּפמערט עלערעב , עידעמָאק

 רָאי עבלעז סָאד טרעװ סָאװ ,"ַאדנוקעס םולש -- קיזומ ,רוקרעמ

 ןיא דניירפנעזיוו ינומ ןוא יקסװעשַאמָאט יסעב ךרוד טליּפשעג

 לייט ןטסערג םעד רעביא ךָאנרעד ןוא ,רעטַאעט-?וינעווע דנָאקעס;

 | ,טלעװ:-רעטַאעט רעשידיי רעד ןופ

 ןרָאװעג טקורדעג ,רבחמ ןופ ןסיוו ןָא ,םינָאנַא זיא עסעיּפ יד

 עטערעּפָא עשימָאק ,קַאיסָאב עלערעב; :1926 ןיא עשרַאװ ןיא

 ,מ ןוא ןָאסבוקַאי .ח גַאלרַאפ ןופ ןבעגעגסױרַא ,ןטקַא יירד ןיא
 ,"גרעבדלָאג

 1666 ןייז ןיא ליבעג סקַאמ ךרוד טרעוו 1922 ץרעמ 10 םעד

 -עידעמָאק ,טקידניז עמַאמ ַא ןעוו, טריפעגפיוא רעטַאעט-ײ"טירטס

 סיאול ןופ קיזומ ,גרעבנעזָאר לעַארזיא ןופ ןטקַא 4 ןיא עמַארד

 -דלָאג ינעשזד ןוא ליבעג סקַאמ טימ) *ַאדנוקעס םולש ןוא לעזדירפ

 ,(ןלָאר-טּפיוה יד ןיא ןייטש

 -"וינעווע דנַאקעס סרעלסעק, ןיא טרעוװ 1922 לירּפַא 13 םעד

 ינומ ןוא ןייטשנעזָאר םעס ,יקסװעשַאמָאט יסעב טימ) רעטַאעט

 עידעמָאק ס'.ר ןייטשנעזָאר םעס ךרוד טריפעגפיוא (דניירפנעזייוו

 .יקסנישמור ןופ קיזומ ,"ווירב לטניב סָאד;

 -עבעל ןרהא ןוא ןײטשנעזָאר .ס ךרוד טרעוװ 1922 רַאונַאי 26 םעד

 -נַאי, רעטַאעט-"לַאנָאשענ סיקסוװעשַאמָאט, ןיא טריפעגפיוא וועד

 -- קיזומ ,גרעבנעזָאר לעַארזיא ןופ ןטקַא 3 ןיא ,קַאװטיל עלעק

 ,*דָארליג סיאול --- סקיריל ,להָאװ ןַאמרעה

 רעטַאעט-"קיריל סנעיליל, ןיא טרעוו 1923 רעבמעצעד 25 םעד
 ןטקַא 4 ןיא קיטשסקלָאפ שילַאקיזומ ,רעדניק סבקעיא טריפעגפיוא

 | | ,"גרעבנעזָאר ןוא ןעיליל ןופ
 -*לַאנָאשעג סיקסוװעשַאמָאט, ןיא טרעװ 1924 ץרעמ 28 םעד

 לדנעמ ,, ,לָאר-לטיט רעד ןיא וועדעבעל טימ ,טריפעגפיוא רעטַאעט

 -ליג -- סקיריל ,גרעבנעזָאר ןוא ווָאקַאר ןופ עטערעּפָא ,ןַאּפַאי ןיא

 ."רעלדנַאס ץרּפ -- קיזומ ,דָאר

 -פיוא רעטַאעט-*לַאנַאשענ, ןיא טרעוו 1924 רעבָאטקָא 3 םעד
 -טּפיוה יד ןיא ייז טימ ,ןייטשנעזָאר ןוא וועדעבעל ךרוד טריפעג

 -געזָאר לעַארזיא ןופ ןטקַא 3 ןיא עטערעּפָא ,עביל רעזַאקװַאק; ,ןלָאר

 ,*רעלדנַאס ץרּפ --- קיזומ ,דָארליג --- סקיריל ,גרעב

 ,טפַאשרבחמ רעשלַאפ רעטנוא ,רבחמ ןופ ןסיוו ןָא ,זיא עסעיּפ יד

 עטערעּפָא ,עביל רעזַאקװַאק,; :עשרַאו ןיא 1926 ןיא ןענישרעד

 ,ש גַאלרַאפ ןופ ןבעגעגסױרַא ,ןַאמיירפ .א ןופ ןטקַא יירד ןיא

 . | ."ברַאפדלָאג
 טריפעגפיוא רעטַאעט-"לַאנַאשענ, ןיא טרעוו 1925 לירּפַא 2 םעד

 עידעמָאק ,עניטסעלַאּפ ןיא הנותח ַא, ןייטשנעזָאר ןוא וועדעבעל ךרוד

 ."רעלדנַאס ץרּפ ןופ קיזומ ,גרעבנעזָאר לעַארזיא ןופ ןטקַא 3 ןיא

 -םיוא דלָאגנהעש ףעזָאי ךרוד טרעו 1925 רעבמעטּפעס 19 םעד

 ,עביל ןופ טכַאנ ַא; ס'.ר רעטַאעט-"קיריל סנעיליל, ןיא טריפעג

 -- קיזומ ,גָאלָארּפ ַא ןוא ןטקַא 3 ןיא ןָאשקָאדָארּפ עשילַאקיזומ

 ןַאמסייוו ַארָאד ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג ךָאנרעד ,?ַאדנוקעס םולש

 סַאדנעװַאל סחנּפ וצ ןוא רעטַאעט-*טירטס שטרַא, רעיפלעדַאליפ ןיא

 ,רעטַאעט-*לַאנָאשענ, ןיא ,עקירעמַא ןיא טירטפיוא ןטשרע

 ןָאעל ןוא וועדעבעל ןרהא טימ) טריפעגפיוא 1924-5 ןָאזעס ןיא
 -נעזָאר ןופ "קשח סניבר םעד; רעטַאעט-*יעװקרַאּפ , ןיא (קנַאלב

 םולש -- קיזומ ,גרעבנעזָאר -- סקיריל ,גרעבנייטש ןוא גרעב
 ."ַאדנוקעס

 טריפעגפיוא רעטַאעט-"ןָאסניקּפָאה, ןיא טרעוו ןָאזעס ןבלעז ןיא
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 ןופ ןָאטיסקעל
 סאו 2

 ןופ טעברַאַאב ,ףלוָאװ ןאמייס ןופ עסעיּפ ,"ןפיוקרַאפ וצ רעצרעה;

 לאיזי ,ןַאמרעג יסול ןוא עשימ ךרוד טליּפשעג) גרעבנעזָאר לארשי

 ,.דנַא .א יקסניבוד לדיי ,טדימשדלָאג

 19 םעד ןוא ,רעליּפשױש סלַא ןטערטפיוא ןָא רעדיוו טבייה .ר |

 -פיוא רעטַאעט-"ןָאסניקּפָאה, סנירג רַאקסָא ןיא טרעוו 1926 רַאונַאי

 ,רבחמ ןופ סקיריל ,ַאקשַאמ, עידעמָאק עשילַאקיזומ ס'.ר טריפעג

 ,ןַאמרעג יסול ןוא ַאשימ ךרוד טליּפשעג) *ַאדנוקעס םולש -- קיזומ

 ךָאנרעד זיא עסעיּפ יד ,(.דנַא .א טדימשדלָאג לאיחי ,יקסניבוד לדיי
 ,טלעוו רעד רעביא סרעטַאעט עשידיי ךס ַא רעביא ןרָאװעג טליּפשעג

 לדיימ, נ"א ַאװָאלַארַאק ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג רעטעּפש זיא ןוא

 ַארעיװ ךרוד ךיוא ךָאנרעד ,"הלכ ַא טרעוו ַאקשַאמ,, ןוא *ַאגלָאװ ןופ

 .י .נ ןיא רעטַאעט-*ןָאטנילק,, ןיא ַאקנַאזָאר

 ןַאמרעג יסול ןוא עשימ טימ זיא 1926 רעבמעצעד 24 םעד

 רעטַאעט-"ןָאסניקּפָאה, ןיא ןרָאװעג טליּפשעג .דנַא .א יקסניבוד לדיי

 םולש -- קיזומ ,רבחמ ןופ סקיריל ,ַאטירַאגרַאמ,; עטערעּפָא ס'.ר

 ,*ַאדנוקעס
 עיפלעדַאליפ ןיא טריפעגפיוא ,עידעמָאק ,*רעלעפעקָאר לרעמש;

 רבחמ -- ישזער ןוא סקיריל ,יקסוװַאלסַאז ףלָאדור ךרוד 1926 ןיא

 ןרָאװעג טליּפשעג רעטעּפש .ַאדנוקעס .ש -- קיזומ .רָאש לשנַא ןוא

 יד ןיא ןיטסעק ןוא יקסװַאלסַאז טימ רעטַאעט-*ןָאסניקּפָאה, ןיא

 ,ןלָאר-טּפיױה

 ןופ עלעזיירג ןוא *עלעדנייש , נ"א ךיוא ,"ןירעכַאמ-ןסָאריּפַאּפ,

 ,רעטַאעט *ןָאסניקּפָאה; ןיא 1927 ןיא טריפעגפיוא ,*עקדָאבָאלס

 ַארעיװ ןוא ןַאמרעג יסול ,גנָאי ַארַאלק טימ עיפלעדַאליפ ןיא ךָאנרעד

 .ַאקנַאזָאר

 טריפעגפיוא ןַאמרעג עשימ ךרוד טרעוװ 1927 רַאורבעפ 8 םעד

 טייז רענעי ףיוא , עמַארד-עידעמָאק ס'.ר רעטַאעט-?ןָאסניקּפָאה , ןיא

 ."ַאדנוקעס םולש -- קיזומ ,רבחמ ןופ סקיריל ,םי

 ןיא טריפעגפיוא רבחמ ןכרוד טרעוו 1929 רַאורבעפ 22 םעד

 ,ס --- קיזומ ,ןגיוא עצרַאװש, עטערעּפָא ס'.ר רעטַאעט-"ײןָאסניקּפָאה;

 סיאול ,סייוו סנערָאלפ ,רעשיוא השמ ךרוד טליּפשעג) *ןַאמטכערעג

 ג"א ןרָאװעג טריפעגפיוא 1929 לירּפַא 26 םעד ןוא ,(.דנַא .א סייוו

 ,רעטַאעט-?טקעּפסָארּפ, ןיא גרעבדלָאג ןאטיינ ךרוד *ַאשַאטַאנ;

 .סקנָארב

 טריפעגפיוא רעטַאעט-*לַאנָאשענ ,, ןיא טרעוו 1929 ץרעמ 27 םעד

 -ָאק עכעלמיטסקלָאפ ,לטעטש ןיילק ַא ןיא,; וועדעבעל ןרהא ךרוד

 -יישזד --- סקיריל ,גרעבנעזָאר לארשי ןופ ןבעל ןשימייה ןופ עידעמ

 -וצ דלַאב טרעוו סָאװ ,*יקצענַאשלָא .א -- קיזומ ,סבָאקיישזד בָאק

 .ןצבק עילוה, ןפורעג סנגרָאמ

 -עגפיוא רעטַאעט-*ןָאסניקּפָאה, ןיא טרעוו 1929 לירּפַא 25 םעד

 ,רבחמ ןופ סקיריל ,הנותח סעמַאמ-עטַאט; עטערעּפָא ס'.ר טריפ

 סיאול ןוא סנערָאלּפ ,רעשיוא השמ טימ) "ןַאמטכערעג .ס -- קיזומ

 ,?דנַא .א סייוו

 סקַאמ ןופ ישזער רעד רעטנוא טרעוו 1929 רעבמעווָאנ 27 םעד

 ןײטשדלָאג ינעשזד טימ ,רעטַאעט-"קילבָאּפ , ןיא טריפעגפיוא ליבעג

 ןיציבר רענַאיצילַאג יד; עטערעּפָא ס'.ר ,לָאר-לטיט רעד ןיא

 ."להָאװ ןַאמרעה -- קיזומ ,רבחמ ןופ קיריל

 טריפעגפיוא ליבעג סקַאמ ךרוד טרעוו 1920 רַאורבעפ 28 םעד

 -לטיט רעד ןיא ןײטשדלָאג ינעשזד טימ ,רעטַאעט-"קילבָאּפ, ןיא

 -- סקיריל ,גרעבנעזָאר .י ןופ עמַארד-עידעמָאק ,ַאקשטינָאס , ,לָאר

 רעטעּפש זיא עסעיּפ עבלעז יד ."להָאװ ןַאמרעה -- קיזומ ,רבחמ

 -"ןָאסניקּפָאהע ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ןײטשדלָאג ינעשזד ךרוד

 סָאד , ג"א ריא ךרוד ךָאנרעד ןוא "הנמלא ענעיורטש, נ"א רעטַאעט

 ."לבייוו עכעליירפ
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 ןרָאװעג טליּפשעג רעטַאעט-*יעװקרַאּפ, ןיא זיא 1930 ץרעמ ןיא

 ןוא יז; (,דנַא .א ווָאדַארגָאניװ לָאטַאנַא ,ןַאמרעג יסול ןוא עשימ טימ)

 ןופ סקיריל ,ןַאמיירפ סיאול ןוא גרעבנעזָאר לארשי ןופ *בייוו ןייז

 .ַאדנוקעס םולש --- קיזומ ,גרעבנעזָאר לארשי

 טריפעגפיוא רעטַאעט-"טקעּפסָארּפ, ןיא טרעוו 1930 רעבמעווָאנ

 -געזָאר לארשי ןופ טעברַאַאב ,םולב םהרבא ןופ "דניק ַא ליוו ךיא,

 "יקצענַאשלָא --- קיזומ ,ןעיליל ,א ןוא גרעבנעזָאר .י ,סקיריל ,גרעב

 .(ןלָאר-טּפױה יד ןיא לעזיימ ַאלעב ןוא ָאקסעלַאכימ לאכימ טימ)

 -פיוא רעטַאעט-*טקעּפסָארּפ , ןיא זיא 1921 רַאורבעּפ 1 םעד

 -עדעג רעד; עמַארדָאלעמ ס'ר רבחמ ןופ ר"א ןרָאװעג טריפעג

 .יקצענַאשלָא .א ןופ קיזומ ,ןײקנַארק זיא ןַאמ רעד ,| ןַאמ רעטשזדעמ

 -עגפיוא רעטַאעט-*דנַאלָאר, ןיא טרעוו 1921 רַאורבעפ 21 םעד

 -נעזָאר ןופ עידעמָאק עשילַאקיזומ ,ןלָאצוצסיױוא ףיוא עביל , טריפ

 -נוקעס םולש -- קיזומ ,גרעבנעזָאר --- סקיריל ,ןַאמדירפ ןוא גרעב

 ,(ןלָאר-טּפיױה יד ןיא ןַאמרעג יסול ןוא עשימ טימ) *ַאד

 טריפעגפיוא רעטַאעט-*קילבָאּפ, ןיא טרעוו 1921 רעבָאטקָא ןיא

 עטערעּפָא ס'.ר ,לָאר-לטיט רעד ןיא םיא טימ ,ץַאז גיוודול ךרוד

 סוװוָאקַאר .נ ןופ גנוטעברַאַאב עיירפ ַא| "ןתח רעוועשטידרעב רעד,

 .ן"םכח דימלת;

 טריפעגפיוא רעטַאעט-*טקעּפסָארּפ , ןיא טרעוו 1921 רעבָאטקָא ןיא

 -- סקיריל ,.ר ןופ טעברַאַאב ,שוק רעטשרע רעד, סמולב םהרבא

 ַאלעב ,ָאקסעלַאכימ טימ) *יקצענַאשלָא .א -- קיזומ ,גרעבנעזָאר .י

 ,(.דנַא .א ַאקנַאזָאר ַארעיוװ ,לעזיימ

 טריפעגפיוא רעטַאעט-"דנַאלָאר, ןיא זיא 1922 רַאורבעפ 26 םעד

 -ָאטָאב בקעי ןופ עיצַאזיטַאמַארד ס'.ר גרעבדלָאג ןאטיינ ךרוד ןרָאװעג

 "גָאט; ןיא טקורדעג) "סערייא סָאנעוב/,, ןַאמָאר סיקסנַאש

 -לטיט רעד ןיא קינלוקס השנמ טימ זיא 1932 רעבָאטקָא 1 םעד

 עידעמָאק ס'.ר רעטַאעט -*ןָאסניקּפָאה,, ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא לָאר

 ןַאמטכערעג .ס -- קיזומ ,רבחמ ןופ סקיריל ,"לאימולש רעטסימ;

 -פיוא לָאר-לטיט רעד ןיא קינלוקס השנמ טימ טרעוו 1932 ןיא

 ןוא ןַאמדירפ קחצי רעטַאעט-*ןָאסניקּפָאה, ןיא םיא ךרוד טריפעג

 ןוא סקיריל ,"ןתח ַא טרעו לצעג, עידעמָאק סגרעבנעזָאר לארשי

 ,גרעבנעזָאר לארשי ןופ קיזומ

 טריפעגפיוא רעטַאעט-"ןָאסניקּפָאה, ןיא טרעוו 1933 רעבמעטּפעס

 םחנמ רענַאקירעמַא רעד ,,} "לדנעמ םחנמ/, עידעמָאק סלעגיס םַאיליװ

 ןיא קינלוקס השנמ טימ ,גרעבנעזָאר לארשי ןופ טעברַאַאב ,("לדנעמ

 ,לָאר-לטיט רעד

 טריפעגפיוא רעטַאעט -"לַאנָאשענ, ןיא טרעוו 1925 רעבָאטקָא ןיא

 יד ןיא דלָאגנהעש ףסוי ןוא ןײטשדלָאג ינעשזד טימ ,רבחמ ןכרוד

 ,?ןשטנעמ עקידניז, עמַארדָאלעמ ס'.ר ,ןלָאר-טּפיױה

 ילניקעמ, ןיא טריפעגפיוא .ר ךרוד טרעוו 1929 רַאורבעפ ןיא

 -ַאעט-"קילבָאּפ סדנַאלָאר, ןופ עּפורט רעד טימ ,רעטַאעט-"*רעווקס

 לארשי ןופ "ןייז לחומ יורפ ַא לָאז; ,ַאקנַאזָאר ַארעיװ ןוא רעט

 טליּפשעג רעטעּפש זיא עסעיּפ יד .ןַאמדירּפ קחצי ןוא גרעבנעזָאר

 -צעזעג, נ"א ןײטשדלָאג ינעשזד ךרוד סערייא סָאנעוב ןיא ןרָאװעג

 | ."רעבייוו עכעל

 טריפעגפיוא רעטַאעט-"ןָאסניקּפָאה, ןיא זיא 1940 רַאורבעפ ןיא

 טָאה רע עכלעוו ,"ןגיוא ןָא ןשטנעמ,, עמַארדָאלעמ ס'.ר ןרָאװעג

 טימ) "גָאט , ןיא טקורדעג ,ןַאמָאר םענעגייא ןייז ןופ טריזיטַאמַארד

 .(.דנַא .א גרעבנעזָאר לארשי ,וָאלרעּפ יטעב ,ַאקנַאזָאר ַארעיװ

 -"ןָאטנילקא ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא עסעיּפ יד זיא רעטעּפש
 .רעטַאעט

 ןרָאװעג טריפעגפיוא רעטַאעט-*יעװקרַאּפ , ןיא זיא 1942 רעבָאטקָא
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 רעטַאעט ןשידיי

 ,עירעס ַא ףיוא טיובעג ,"הטרח טָאה ןתח רעד, עמַארדָאלעמ ס'.ר

 .ָאידַאר רעד רעביא ןרָאװעג טליּפשעג רעירפ זיא סָאװ

 ,יורפ ןייז טימ ןעמַאוװצ ,.ר טָאה 1942:43 ןָאזעס םעד טניז

 -ןילק, ןטימ טריפעגנָא ,("עסקיש עשידיי יד;) ַאקנַאזָאר ַארעיװ

 ענייז טריפעגפיוא רָאי 6 ןופ ךשמ ןיא טָאה רע ואוו ,רעטַאעט-*ןָאט

 ערעדנַא ןופ ןסעיּפ עטריסנעדנָאק ןוא סרעטקַאניײא ,ןסעיּפ ענעגייא

 .רעליּפשיוש עשידיי עטסקיטכיו יד ןופ לייטנָא ןטימ ,רעביירש

 ליװעדָאװ-?לַאנָאשענ, ןטימ טריפעגנָא רָאי ייוצ רע טָאה ךָאנרעד

 -זלע, ןטימ רָאי ןבלַאהרעדנָא ןוא רעטַאעט-"יעװקרַאּפ , ,רעטַאעט

 .רעטַאעט-"רימ

 רעטנוא טנפעעג רעטַאעט-*יעװקרַאּפ, סָאד טרעוו 1951 ןָאזעס םוצ

 עטעשזדנָאלברַאפ, עמַארדָאלעמ ןייז טימ ,רבחמ ןופ ישזער רעד

 ןָאעל ,ןָאסביג לכימ ,גרעבנעזָאר לארשי ,ַאקנַאזָאר ארעיוו) *רענעמ

 קיזומ ,(.דנַא .א רעדעפ השמ ,יקסניּפיל .י ,קינלוקס הכרב ,דלָאגביל

 .יקסװָאקסַאל .פ --

 טימ טריפעגפיוא רעטַאעט ןבלעז ןיא ןרעוו ןָאזעס ןבלעז ןיא

 ןופ סקיריל ,*עביל ןופ גנַאזעג, עטערעּפָא ס'.ר עּפורט רעבלעז רעד

 גנַאהרָאפ ןרעטניה, ס',ר ךיוא יוו ,יקסווָאקסַאל ,פ --- קיזומ ,רבחמ

 ןופ טקַא םענעבעגעגוצ ַא טימ ,גנוצעזרעביא ןייז ןוא ,"ןבעל ןופ

 ןישזד ןופ (*טוטיטסָארּפ לופטקעּפסער,) ?עקטוטיטסָארּפ עכעלרע יד;

 ,ירטַאס

 ןופ טריפעגפיוא רעטַאעט-"רימזלע/, ןיא טרעוו 1955 רעבמעטּפעס

 ,"לארשי ןיא הנותח ַא; עמַארד-עידעמָאק עשילַאקיזומ ס',ר רבחמ

 ןיא טייצטכער בקעי ןוא ַאקנַאזָאר ַארעיװ טימ) רבחמ -- סקיריל

 רעבלעז רעד טימ ,רעטַאעט ןבלעז ןיא ,ךָאנרעד ןוא ,(ןלָאריטּפיױה יד

 -ַארַאּפ ַא| *עביל טימ ןָא ךיז טבייה ןבעל סָאד; עסעיּפ ןייז ,עּפורט

 טרָאד ןרעוו ןָאזעס ןבלעז ןיא .ן"לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג , ןופ עזַארפ

 ליּפש ףסוי תריכמ רעיינ ַא ,"רעדירב ענייז טימ ףסוי, טריפעגפיוא

 ךיוא רעטעּפש ,יקסוװָאקסַאל ּפיליפ ןופ קיזומ ,גרעבנעזָאר לארשי ןופ

 -לוקס הכרב ,ןָאסביג לאכימ טימ) רעטַאעט-*ןָאטנילק, ןיא טליּפשעג

 םירמ ,טייצטכער רָאמיס ,ועדעבעל ןרהא ,ַאדנַאװעל סחנּפ ,קינ

 ךיוא יוו ,(.דנַא .א גרעבנעזָאר לארשי ,ַאקנַאזָאר ַארעיװ ,ןיסערק

 בקעי ,ַאקנַאזָאר ַארעיװ טימ) "תבש ףיוא בייוו ַא; עידעמָאק יד

 .רעטַאעט-"רימזלע , ןיא (.דנַא .א רענליוו סקַאמ ,טייצטכער

 יד ןיא ַאקנַאזָאר ַארעיװ טימ ,ךיוא ןענייז רעטַאעט-*ןָאטנילק, ןיא

 יד גנוצעזרעביא ס',ר ןוא ריא ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ,ןלָארטּפױה

 ,ןײַאזַא ַאקנַאגיצ,| "ַאזַא ַאקנַאגיצ עשידיי יד, ןסעיּפ עשיניאַארקוא

 ןייג טינ טסלָאז, ,*ַאקװַאטלָאּפ ַאקלַאטַאנ, ,"יטסירקיוו ַאקווָאדישז;

 ."ךעלדיימ ערעדנַא טימ

 ס'.ר עקידנגלָאפ ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא ןענייז םעד רעסיוא

 : ןסעיּפ

 -יצ, עסעיּפ ס'.ר טריפעגפיוא ןייטשרוב עקחסּפ טָאה 1942 ןיא

 ."עביל רענייג

 ןיא טריפעגפיוא ,("ןַאמ ַא ןופ ץרַאה סָאד,) *תומולח ענעדלָאג;

 .לעטסעמ בקעי ךרוד ָאטנָארָאט

 ןדלעה, טריפעגפיוא רעטַאעט-*ןָאטנילק, ןיא טרעוו 1944 ןיא

 ,גרעבנעזָאר לארשי ןופ ןלייט ייווצ ןיא יווער ,*ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ

 ,יקסװָאקסַאל .פ --- קיזומ ,רבחמ ןופ ישזער ןוא סקיריל

 -פיוא ,גרעבנעזָאר .י ןופ עטערעּפָא עשיטַאמַארד ,"םלוג רעד;

 ,רעטַאעט-"ןָאטנילק, ןיא רבחמ ןופ טריפעג

 ןייז רעטַאעט-*לַאנָאשענ, ןיא טריפעגפיוא 1949 רעבמעצעד ןיא

 -ּפָארַא יד טימ ,רעדליב 8 ןוא ןטקַא 2 ןיא *ביבא לת ,םולש? יווער

 רעביירש םעד ןוא ןרעב ַאנימ ןוא ןעזָאר והיתתמ ןרָאיטקַא עטכַארבעג

 ףסוי ,ןײטשדלַאג .ש .י ןופ ןציקס ףיוא טיובעג ,ןײטשדלָאג .ש .י
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 ןוא יקסװָאקסַאל .פ ןופ קיזומ ,גרעבנעזָאר לארשי ןוא םולבייה

 ,םינוגינ-לארשי

 ָאעל טימ ,טריפעגפיוא רעטַאעט-"ןעסרעדנַא ,, ןיא טרעוו 1958 ןיא

 -שימ עילימַאפ , עסעיּפ עשילַאקיזומ ס'.ר ,לָאר-טּפױה רעד ןיא סקופ

 עכלעוו ,{"ןַאטַאלרַאש עקהמלש, סנידרָאג ןופ עזַארּפַארַאּפ} *שַאמ

 .ָאגַאקיש ןוא עיפלעדַאליפ ןיא טליּפשעג ךָאנרעד טרעוו

 עטריפעגפיוא-טינ עקידנגלָאפ ןבירשעגנָא .ר טָאה םעד רעסיוא

 סשטיװָארעשָא .מ ןופ טריזיטַאמַארד ,"ןַאמדלָאג ַאמע; :ןסעיּפ

 ןיא גָאט א, ,"ףייל יע גניווילא ךוב סנַאמדלָאג טיול ,גנוצעזרעביא

 רעד טימ ,ןַאמָאר סושָאטַאּפָא טול טריזיטַאמַארד ,"גרובסנעגער

 7 | ,רבחמ ןופ המכסה

 שידיי ַא טריפעגנָא ,יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ,רדסכ רָאי 14 טָאה .ר

 ,".ד .יוװ .יא , עיצַאטס רעד ףיֹוא ךָאװ ַא לָאמ 2 םַארגָארּפ-ָאידַאר

 -ַארגָארּפ ערעדנַא לָאצ ַא טריפעגנָא ןוא רָאטַאטנעמָאק-סעיינ ןעוועג

 רַאפ םַארגָארּפ-ָאידַאר עקידהעש ַא טימ טריפעגנָא --- 1928729 .ןעמ

 ןוא ןבירשעג ןיילַא טָאה רע ןכלעוו ,עינוי-ןרָאיטקַא רעשידיי רעד

 ףיא טריפעגכרוד ךיוא ,(ַאדנוקעס םולש -- קיזומ) טרישזנַארַא

 ףיוא טיובעג ,סעיצַאזיטַאמַארד-ָאידַאר לָאצ עסיורג ַא ָאידַאר רעד

 ערעסערג ַא ,רעלעטשטפירש עשידיי ןופ רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד

 ןופ סנַאמָאר רעד, ןוא "גייווש עשטנָאב, סצרּפ ןופ עיצַאזיטַאמַארד

 ןשידיי ןופ עטכישעג, סנירָאג ףיוא טיובעג ,"רעטַאעט ןשידיי

 רב, טריזיטַאמַארד ןוא ,"ןָאקיסקעל, סגייווצרעבליז ןוא *רעטַאעט

 טימ רקיע רעד .,עסעיּפ סנעדַאפדלָאג טימ ךיז קידנצונַאב ,"אבכוכ
 .רעדיל ענייז

 ,"גָאט, ןיא טקורדעג ,"ןגיוא ןָא ןשטנעמ , ןַאמָאר ןייז רעסיוא

 (1917 רַאורבעפ 10---רַאונַאי 13) *גָאט, ןיא טקורדעגּפָא ךיוא ,ר טָאה

 רעטַאעט ןשידיי ןופ תוישעמ) *טַארַאשימ ןידָאּפסָאג , עירעס עצרוק ַא

 -רעטַאעט עשידיי ןגעו ןעלקיטרַא ךס ַא ,(דנַאלסור ןטלַא ןיא

 -סיכרַאנַא יד; ,ןבַאגסיױא עשידָאירעּפ ענעדישרַאפ ןיא ןעמעלבָארּפ

 בוט:םויא סעסיצנַאד ןיא "םלוע לש ונובר ןגעק המחלמ עשיט

 ,"שמש עקלארשי, ּפ"א ןענָאטעילעפ ךיוא יװ ,"רעטעלב

 טליּפשעג טייצ עסיוועג ַא טָאה ,וָאלרעּפ יטעב ,רעטכָאט ס'.ר
 .עניב רעשידיי רעד ףיוא

 : ןענייז ןסעיּפ עטקורדעג ס'.ר

 עביל רעזַאקװַאק ן1}
 ןטקַא יירד ןיא עסערעּפָא
 ןַאמיירפ .א ןופ

 ,1926 ,עשרַאװ ,ברַאפדלָאג .ש גַאלרַאפ ןופ ןבעגעגסױרַא

 קַאיסָאב עלערעב 21
 ןטקַא יירד ןיא עטערעּפָא עשימָאק

 ןםינָאנַאָו
 ,גרעבדלָאג .מ ןוא ןָאסבוקַאי .ת גַאלרַאפ ןופ ןבעגעגסיױרַא
 ,1926 ,עשרַאװ

 .} .ש ןוא .מ

 ,2281 .ז ,ו ,".טאעט .שידיא .שעג, -- ןירָאג .ב

 ,20 ,13 ,.י .1 "גָאט רעד, ,"טַארַאשימ ןידָאּפסָאג, --- גרעבנעזָאר לעַארזיא
 .1917 רַאורבעפ 10 ,3 ,ראונאי 7

 רעד , ,רעטַאעט סליבעג ןיא "ןעבעל ןופ רעטייל ןפיוא , -- ןייטשניבור .ה .צ

 .1920 .צעד 29 ,.י .1 ,"גָאט

 ,"לַאנרושז רעשידיא , ,ערעטַאעט עשידיא רעקרָאי וינ יד ןיא --- ןיקמורפ .א
 ,1921 .נַאי 12 ,ָאטנָארָאט

 ,"גָאט רעד, ,רעטַאעט יטרעביל ןיא "ןתח א ןהָא הלכ, -- ןײטשדלָאג .י .ב
 ,1921 .װָאנ 9 ,י .נ

 ,1921 .װָאנ 23 ,.י .ג ,"גָאט רעד, ,רעצרעה ענרענייטש -- ןײטשדלָאג .י .ב
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 ,י .1 ,"גָאט רעד, ,רעטַאעט סרעלסעק ןיא ףעירב לעטניב -- רענשזארד ַא

 ,1922 לירּפא 8

 ,י .1 ,"גָאט, ,"קאװטיל עלעקנַאי, סלַא וועדעבעל ןרהא -- ןײטשדלָאג .י .ב
 ,1923 ראורבעפ 2

 ,1923 רַאורבעפ (?) ,.י .נ ,"שז"ָאמ , ,"קאווטיל עלעקנַאי ,, --- ןוָארב .פ
 ,, .1 ,"גָאט, ,רעטַאעט קיריל ןיא "רעדניק ס'בקעיא -- ןייטשמַאלפ ,ל

 ,1924 רַאונַאי 4
 ,"שז"ַאמ, ,סרעטאעט עשידיא רענילקורב יײװצ ןיא -- םיובנעשריק בקעי

 .1924 .טפעס 21 ,.י .נ
 ,1924 רעבָאטקָא 17 ,.י .ג ,"גָאט, ,"עבעיל רעזַאקװאק, -- ןיוװעל .ר
 ,י .1 ,"לב"גטדיי, ,"עביל רעזַאקװַאק, -- ןןאמדירפ .י .י| יקנעי רעד לארשי
 ,1924 רצבָאטקָא 7

 ,1924 רעבָאטקָא 17 ,.י .ג ,".ורָאפ , ,ןציטָאנ-רעטַאעהט -- ןַאהַאק .בא
 ,1924 .טקָא 17 ,.י ,ג ,"טייהיירפ, ,וָאש ועדעבעל עיינ -- דלאװוכוב .נ
 ,1924 .װָאנ 28 ,י .נ ,"שיָאפ , ,רעטאעט ס'קלָאפ םעד -- לָאטשירק .ל
 ,1924 .צָעד 1 ,י .נ ,"דנַאברַאפ, ,"עביל רעזאקוואק, -- לעגיט ,ז

 ,יַאליפ ,"טלעװ עשידיא ,"עביל רעזַאקװַאק, ןעגעװ רעטרעװ עגינייא -- |-

 ,1925 ראונאי 6
 ,"טלב"גטדיי ,לַאנָאשענ ןיא "אניטסעלַאּפ ןיא הנותח ַאע -- יקנעי רעד לארשי

 ,1925 לירּפא 8 ,.י .נ

 לירּפַא 10 ,י .נ ,"גָאט, ,"ַאניטסעלַאּפ ןיא הנותח ַא, -- ןײטשדלָאג .י .ב

25 
 ,"טײהרַאװ עג יד, ,אגיטסעלַאּפ ןיא הנותח ַא -- יקסנישזָאטרַאק רַאקסָא

 ,1925 לירּפא 10 ,.י .נ

 ,רעטַאעט לַאנָאשעג ןיא עידעמָאק עשילַאקיומ עינ יד -- ןַאהאק .בא
 ,1925 יַאמ 1 ,.י .נ ,".װרָאפ ,

 רַאונַאי 6 ,ָאטנָארָאט ,"לַאנרושז רעשידיא, ,קַאװטיל א ןופ חכ רעד -- יקחצי
6, | 

 -רושז רעשידיא, ,ץניװָארּפ רעד ףיוא ןעסעיּפ רעטַאעט -- םיובנעשריק .מ .ה
 ,1926 רַאורבעפ 3 ,ָאטנַארָאט ,ײלַאנ

 ,רעטַאעט ןָאסניקּפָאה ןיא עטערעּפָא עטנַאסערעטניא -- ןַאמשיילפ לאיזוע
 ,1926 רַאורבעפ 5 ,.י .נ ,"גָאט,

 ,,י .1 ,"טייהיירפ, ,סעטערעּפָא ןוא ןרעטש ןוא דמַאז --- םיובלעדנַאמ .מ .א
 ,1926 רָאורבעפ 5

 ראורבעפ 8 ,.י .נ ,"שז"ָאמ, ,רעטאעט ןָאסניקּפָאה ןיא -- ינודקומ .א .רד
6, 

 "רענאקירעמא רעד, ,עטערעּפָא עכעליירפ "*אקשַאמ, -- םיובנעשריק בקעי
 ,1926 .רבעפ 9 ,.י .נ

 ,1927 .נאי 21 ,.י .נ ,"שז"ַאמ, ,אטירַאגרַאמ -- רעגידעבעל רעד
 ,"טייהיירפ, ,עטערעּפָא עטכעלש ןייק טינרַאג *ַאטירַאגרַאמ , -- דלאװכוב .נ

 ,1927 .נַאי 21 ,י .נ
 ,1927 .גַאי 21 ,.י .ג ,"שזיַאמ , ,רעטאעט ןעמיטניא ןַא ןיא -- ינודקומ .א .רד

 ,"רענַאקירעמַא רעד, ,"ַאטירַאגרַאמ, עטערעּפָא ענייש א -- םיובנעשריק בקעי
 ,1927 .נַאי 26 ,.י .נ

 ,י .נ ,",װרָאפ , ,"אטיראגראמ , עטערעּפָא ס'אדנוקעס םולש -- ףָאגָאר ללה
 | ,1927 רַאונַאי 8

 ,י .ג ,"רעקעוװ רעד, ,רעטאעט ןָאסניקּפָאה ןיא *אטירַאגראמ,, -- קיניװטַאב ,ב
 . ,1927 רַאונַאי 9

 ,"גָאט , ,רעטַאעט ןָאסניקּפָאה ןיא "םי טייז רענעי ףיוא, --- רעדניל .ב ;נ
 ,1927 ץרעמ 11 ,י .נ

 עטסגידעבעל ןוא עטסכעלביל ,עטסנעש יד -- ?אטירַאגרַאמ ,, --- יקסרימ רָאטקיװ
 ,1927 יַאמ 4 ,אליפ ,"טלעװ עשידיא ,, ,עלַא ייז ןופ

 ,ָאטנַארָאט ,"לַאנרושז רעשידיא , ,בוט םוי ברע רעגידיבוט םוי א -- .ק .מ .ה
 ,1927 ינוי 8

 ץרעמ 8 ,.י .נ ,"װרָאפ , ,ןָאסניקּפָאה ןיא עטערעּפָא עיינ יד -- ןַאמלעגָאפ .ל
9, 

 ,1929 לירּפַא 12 ,.י .נ ,"שז"ַאמ , ,ןצבק עילוה --- ינודקומ .א .רד

 ,י ,1 ,"גָאט, ,רעטאעט לאנַאשענ םיניא עטערעּפָא עיינ יד -- ץנאלג .א
 ,1929 לירּפַא 2

 ,1929 לירּפַא 26 ,.י .ג ,"ש"ָאפ ,, ,וינעווע רעטַאעט רעד ףיוא --- ןײטשדלַאג .י .ב
 ,ענהיב רעשידיא רעד ףיוא ןעטערעּפָא ענעגנולעג עיינ ייוװצ --- ןילדע םאיליוו

 ,1929 .צעד 5 ,.י .ג ,"גָאט;
 רענילקורב, ,רעטַאעט קילבָאּפ ןיא "ןיציבר רענַאיצילַאג יד, -- ןיקמורפ .א

 ,1929 .צצד 13 ,י .נ ,"עמיטש פשידיא
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ,1929 .צעד 13 ,.י .ג ,"שיַאפ,, ,וינעוע רעטאעט רעד ףיוא -- ןײטשדלָאג .י .ב
 ,",װרָאפ, ,רעטַאעט ס'ליבעג ןיא "ןיציבר רענאיצילַאג יד, -- ןַאלּפַאק .ד

 .1929 .צעד 13 ,י .ג

 ,".ורָאפ, ,רעטַאעט דנַאלַָאר ןיא "ןעלהָאצסיױא ףיוא עבילא -- ןאלּפַאק .ד
 | ,19230 ץרעמ 7 ,י .נ

 רענילקורב, ,רעטַאעט ס'ליבעג ןיא עידעמַאק עשילאקיזומ יד -- ןיקמורפ .א
 ,1930 ץרעמ 7 ,י .נ ,"עמיטש עשידיא

 ץרעמ 21 ,י .ג ,"שיָאפ , ,וינעוע רעטאעט רעד ףיוא --- ןײטשדלָאג .י .ב
0. 

 קילבַאּפ ןיא עטערעּפָא עייג יד ,"ןתח רעװעשטידרעב רעד, -- ףָאגָאר ללה
 .1920 רעבָאטקָא 4 ,.י .ג ,".װרָאפ , ,רעטאעט

 רעבָאטקָא 10 ,.י .נ ,"גָאט, ,עמַארד א ןוא ןעטערעּפָא ייווצ --- ןילדע םאיליוו

0, 

 ןַאסניקּפָאה ןיא עידעמָאק עיינ א ,"הנמלא ענעיורטש יד, -- ןַאלּפַאק .ד
 ,1930 רעבָאטקָא 31 ,.י .נ ,".וװרָאפ , ,רעטאעט

 ,1930 רעבָאטקָא 31 ,.י .נ ,"גָאט, ,"הנמלא ענעיורטש, -- ןייטשמַאלפ .ל
 רעטַאעט ןָאיליװַאּפ ןיא טריפעגפיוא גרעבנעזָאר ןופ יטנגוי עדליוו; -- ןַאּפ .ש

 .1930 .װָאנ 22 ,ןָאדנָאל ,"טסָאּפ יד, ,רעלסעק ףעזָאי ןופ

 ,".ורָאפ, ,רעטאעט טקעּפסָארּפ םעד ןיא עסעיּפ עייג יד -- ןַאמלעגָאפ ל
 ,1931 ראורבעפ 20 ,.י .נ

 ,י .1 ,"גָאט , ,רעטַאעט טקעּפסָארּפ ןיא ןַאמ רעטשזדעמעדעג רעד -- ןילדע ,וװ
 ,19231 רַאורבעּפ 7

 רעד, אטערעּפָא רעשיטנַאמָאר רעד ןופ גנורהיפפיוא יד -- גרעבסנעגער .ס
 לירּפַא 22 ,אליפ ,"טלעװ עשידיא , ,רעטַאעט טירטס שטרא ןיא "שוק רעטשרע
1, 

 ,"ָאגאקיש, ,ןגאלרַאפ ערעזנוא ןופ תורקפה לטעלב ַא -- גייווצרעבליז .ז
 ,1931 ילוי ,ָאגאקיש

 ,"גָאט , ,רעטַאעט ןָאסניקּפָאה ןיא --- "לאימולש רעטסימ, -- ןַאמשיילפ לאיזוע
 ,1932 רעבָאטקַא 7 ,.י נ

 ,רעטַאעט ןָאסניקּפָאה ןיא עסעיּפ רעיינ א ןיא קינלוקס השנמ -- ןַאמלעגָאפ .ל
 ,1932 רעבָאטקָא 21 ,.י .נ ,*.וורָאּפ,

 ץרעמ 18 ,י .נ ,"שיָאפ, ,סרעטַאעט ןוא ןלַאז רעביא -- ןײטשדלָאג .י .ב
2, 

 ינוי 16 ,לַאערטנַאמ ,"רעלדא רעדענעק, ,"ןתח א טרעװ לצעג, ---ילארשי
3, 

 ,1933 .טּפעס 29 ,.י .נ ,"גָאט, ,ןַאסניקּפָאה ןיא לדנעמ םחנמ -- ןיג .י .ב

 יד, ,רנַאשזןטערעּפָא ןיא ןאמרעג אשימ ןוא יסול -- יקצינטישז .ל .,רד
 | ,1935 יַאמ 12 ,א"ב ,"עסערּפ

 11 ,י .נ ,"שזיַאמ, ,לאערטנַאמ ןיא בר רעגידריוקרעמ ַא -- ןיװטיל .א
 ,19235 טסוגיוא

 ,? סרעטַאעט רעשידיא רעקרַאיוינ יד ןיא ךיז טרעה סָאװ --- רעטומלרעּפ םולש
 ,1935 .װָאנ 1 ,.ַאליפ ,"טלעװ עשידיא,

 רעקרָאי וינ, ,רעטַאעט ןשידיא ןופ רעגנערבמוא יד -- גרעבנעזָאר לארשי
 | ,1935 ,31 'נ יי .נ ,"טַאלבנכָאװ

 -נכָאװ רעקרַאיוינ; ,תמא םעד טנייפ ןבָאה ןשטנעמ -- רעטומלרעּפ םולש
 | ,1935 ,33 ,"טַאלב

 ,,י .נ ,".װרָאפ, ,רעטַאעט לאנָאשעג םעד ןיא עסעיּפ עיינ יד -- ןאהַאק .בא
 .1936 רַאונַאי 2

 ,"שזיַאמ, ,רעטאעט לאנָאשענ ןיא "ןעשנעמ עגידניז, -- םיובנעשריק בקעי
 ,1926 רַאונַאי 10 ,.י .נ

 ןָאזעס ןעגיטנייה ןופ עסעיּפ עטייװצ ,"ןעשנעמ עגידניז, -- ןילדע םאיליוו
 1926 רַאונַאי 11 ,י .נ ,"גָאט, ,רעטַאעט לַאנָאשענ סנײטשדלָאג ינעשזד ןיא

 רעביא קיטירק ןייז ףיוא ןילדע םַאיליװ וצ רעפטנע ןַא --- גרעבנעזָאר לארשי
 ,1926 רַאונַאי 24 ,י .ג ,"גָאט, ,"ןעשנעמ עגידניז , עסעיּפ רעד

 3 ןיא דליבסנבעל ,"רעבייװ עכעלצעזעג, ,קינָארכ-רעטַאעט -- ןילייב .ט
 ,רָאיסלעסקע ןיא ןײטשדלָאג ינעשזד ןופ טריפעגפיוא ,גרעבנעזָאר .י ןופ ןטקַא
 : ,1937 לירּפַא 11 ,א"ב ,"עסערּפ יד;

 ,רעטאעט רעװקס ילניקעמ ןיא -- "ןייז לחומ יורפ א לָאז, -- ןַאלּפַאק .ד
 | ,1939 ץרעמ 2 ,".,וװרָאפ

 ילניקעמ ןיא ליּפש עיצַאסנעס -- "ןייז לחומ יורפ ַא לָאז, -- ןַאמשיילפ .ע
 ,1939 ץרעמ 5 ,.י .נ ,"גָאט, ,רעטַאעט רעווקס

 ,".ורָאפ , ,רעטַאעט קרַאּפ סַאלגָאד ןיא טליּפשעג ,"עביל רענייגיצ , -- דמַאז .ש

 ,1942 רַאורבעפ 20 ,ָאגאקיש
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 רעטַאעצט ןשידיי
 טא טא

 יעװקרַאּפ ןיא עמַארדָאלעמ ענייפ א -- "הטרח טָאה ןתח רעד, -- ןיטיוװעל .ב
 .1942 רעבָאטקָא 9 ,.י .ג ,".ורָאפ , ,ןילקורב ,רעטַאעט

 רעבָאטקַא 10 ,.י .נ ,"גָאט, ,גנוריזומַא ןופ טלעװ רעד ןיא -- ןילדע םַאיליװ
2, 

 .72:13 .זז ,1948 ,עיפלעדאליפ ,"ןזָאיוקרעמ , -- רוקרעמ ףלָאװ

 ,גרעבנעזָאר לארשי ןופ ןָאסרעדנַא ןיא "שַאמשימ עילימַאפ א, --- װָארגנעװ .ד
 ,1958 .טקָא 24 ,.י .ג ,".װרָאפ ,

 ןרהא ,יקסוועינַאק

 ן1960 .נַאי 10 .טשעג -- 1890 ילוי 17 .בעג}

 ,וועשטשיזער ןיא 1890 ילוי 17 םעד ןריובעג

 ַא -- רעטָאפ .עניאַארקוא ,.בוג רעוועיק

 -חוש ןוא םינבר ןופ .טמַאטשעג ,רחוס-האובת

 -רעד עלענָאיצידַארט-שידיי ַא ןעמוקַאב .םיט

 ,הבישי רעקיטרָא רעד ןיא טנרעלעג ,גנואיצ

 -גָאּפ ןכעלרעדיוש ַא טכַאמעגכרוד 1905 ןיא

 רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא ןוא וועיק ןיא םָאר

 ןופ .גנוגעוַאב רערענָאיצולָאװער רעשידיי

 ןזיװעגסױרַא טנגי רעטסעירפ עמַאס רעד

 ,רוטַארעטיל עשידיי וצ סערעטניא ןקרַאטש ַא

 טימ ןריסערעטניא ןעמונעג ךיוא ךיז ,רעקיסַאלק יד וצ טּפיוהרעביא

 .רַאוטרעּפער:ןעדַאפדלָאג ןטימ סרעדנוזַאב ,רעטַאעט שידיי

 ךיז טצעזַאב רע ואוו ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאוװעגסיױא 1908 ןיא

 לקוי, סרעלקעס ןיא 1909 ןיא ךיז טקילײטַאב ,עיפלעדַאליפ ןיא

 ,רעסישזער ךיוא זיא רע אוו ,"לקניוו-טסנוק, סָאד טעדנירג ,"בנג

 טליּפש רע ואוו ,*טפַאשלעזעג עשיטַאמַארד-שירַארעטיל, יד טעדנירג

 ,יטעייסָאס רוטַארעטיל ורביה; ןיא וויטקַא זיא ,טריסישזער ןוא

 ּפָא קרַאטש ךיז רע טיג רעטעּפש ,רָאטַאטיצער סלַא סױרַא טערט

 גייוצ ןקיטרָא ןופ רעדנירג ,ןלוש-סקלָאפ עשידיי ןדנירג טימ

 ןופ ףיוקרַאפ םעד טימ טפלעה ,יָאװיײא ,*טפַאשלעזעג רוטלוק,

 רעשידיי ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא וויטקַא ללכב זיא ןוא רעכיב עשידיי

 ,רוטלוק

 ןשידיי םוצ עביל רעסיורג ןייז ןיא ,.ק טָאה רעבָא סרעדנוזַאב

 ,רעטַאעט ןשידיי רעיפלעדַאליפ םעד ייס ןפלָאהעג ליפ ,רעטַאעט

 ןרָאיטקַא ענלצנייא רעדָא סעּפורט עקידנרילָארטסַאג ענעמוקעג יד ייס

 ןשידיי ןגעוו ןעלקיטרַא ןוא סעיזנעצער עכעלריפסיוא ענייז ךרוד

 ןופ עבַאגסיױא רעלַאקָאל רעד ןיא ןקורד טגעלפ רע סָאװ ,רעטַאעט

 ןעמָאנ םענעגייא ןייז רעטנוא ,טייצ רָאי 40 ןופ ךשמ ַא רַאפ *גָאט;

 ןבירשעג ךיוא טָאה .ר .וועינאקרא ןוא סעילאמ ןרהא ּפ"א ךיוא ןוא

 ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאשלעזעג עשידיי ןוא רעביירש עשידיי ןגעוו

 -םויא סטומַאלַאמ ןיא ןוא ,"טלעוו עשידיא, רעיפלעדַאליפ רעד ןיא

 ."רעטעלב בוט

 ןיא (רעווליס) ילַאמ רעטכָאט עקיצנייא ןייז ןגיוצרעד טָאה .ק

 יז זיא ,לוש-טסנוק ַא ןקידנערַאפ ןכָאנ ןוא ,טסייג ןשידיי טכע ןַא

 -רעטעברַא יד ןיא ןירערעל ַא ךיוא זיא יז .ןירעלַאמ ַא ןרָאװעג/

 סױרַא ןיילַא טערט ןוא ןּפורג-רעבָאהביל טימ טריסישזער ,ןלוש גניר

 ,שידיי ןיא רָאטַאטיצער ַא יוז

 ןעמַאזוצ עיפַארגָאיבָאטיױא ןייז ןבעגסױרַא ןבילקעג ךיז טָאה .ק

 טייהקנַארק ןייז .ןעלקיטרַא עטקורדעג ענייז ןופ ביילקסיוא ןַא טימ

 רַאונַאי 10 םעד .ןַאלּפ םעד ןריפוצכרוד טרעטשעג רעבָא םיא טָאה
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 טאאהאה

 ןפיוא ור רעקיבייא ןייז וצ ןעמוקעג ןוא ןברָאטשעג רע זיא 0

 .עיפלעדַאליפ ןיא ןונבל רה

 ,ילַאמ רעטכַאט ןייז ןופ .ע .מ

 ץערעיײז ןוא ןטלַאטשנא עשידיא רעיפלעדַאליפ --  טומַאלַאמ דעמַאל דוי
 ,38273 ,זז ,1942 ,עיפלעדַאליפ ,"רערהיפ

 ,42 ,41 ,37 ,30 .זז ,1940 ,.אליפ ,"עניב עכעלטנגוי יד, -- לקריט רעב דוד
3 }44, 54, 53, 59, 68. 

 7 -  ירנעה ,ַאטָאסור
 (יקסשזיווסענ םייחו

 ן1925 רַאורבעפ 14 .טשעג -- 1869 ץרעמ 28 .בעג}

 ןָא טיג ןעזייר ןמלז| 1869 ץרעמ 28 ןריובעג

 ןיא {טָאטש -ןריובעג ןייז סלַא שזדָאל שלַאפ

 -סענ לסיז ,ןזח ןקיטרָאד ןופ ןוז ,ינַאשזור

 ,רענַאשזור לסיז נ"א ,זיא רעכלעוו ,יקסשזיוו

 םינזח עקילָאמַא יד ןשיוװצ טנַאקַאב ןעוועג

 רדס ןשינזח ַא ןופ רבחמ ,ןגנמ רענייפ סלַא

 סױרַא זיא סָאװ ,"ללּפתמהא; נ"א הליפתה

 .מ .א םינזח עטסואווַאב יד ןופ תומכסה טימ

 יד רעבָא ,םיובנריב .ב .א ןוא ןייטשנרעב

 טָאה יקסווָאקנימ סחנּפ ןופ קיטירק עגנערטש

 ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא רע זַא ,גנוקריוו ַאזַא טַאהעג רבחמ ןפיוא

 .ןבעל סָאד ןעמונעג ךיז טָאה ןוא הרוחש הרמ

 ןעוועג .ר זיא ,תונורכז ענייז ןיא טלייצרעד יקסנישמור ףסוי יו

 ַא ןעוועג זיא יקסנישמור ואוו ,לוש-רָאכ רענליוו ןיא טנעגיריד ַא

 -נָאק רענליוו ןופ ןירעליש ַא טימ טַאהעג הנותח טָאה .ר .ררושמ

 "מור ןוא ,ןעמָאנ ריא ןעמונעגנָא טָאה ןוא ,אטָאסור ,עירָאטַאװרעס

 רָאכ רעד ןעגנוזעג ןבָאה הנותח רעד ףיוא יו טקנעדעג יקסניש

 ,לוש'רָאכ רעד ןופ רָאכ רעד ןוא לוש רעסיורג רענליוו רעד ןופ

 ןעוטפיוא עשילַאקיזומ עטשרע ס'.ר ןופ ענייא זיא ןעזייר ןמלז טיול

 סנדַאפדלָאג וצ קיזומ יד ןריטנעמורטסניא וצ ,סיוא טזייוו ,ןעוועג

 ןופ ףליה רעד טימ ,ןדַאפדלָאג םיא טָאה ןַאד ןוא ,"שורושחא;

 טסַאפרַאפ .ר טָאה ָאד .עקירעמַא ןייק טכַארבעג ,רעלדַא .ּפ בקעי

 ןיא טכַאמעג םיא ןבָאה עכלעוו ,רעדיל עשידיי ליפ רעייז וצ קיזומ

 וצ קיזומ יד טעברַאַאב .ר טָאה ךיוא .רעליוּפָאּפ רעייז עקירעמַא

 -סקלָאפ טימ ןעגנורדעגכרוד זיא סָאװ ,קיזומ ןייז ןופ ."הוקתה;

 ןענייז סָאװ ,רעדנעב 2 סױרַא ןענייז ,טײקיצרַאה ןוא טייקכעלמיט

 .ןרַאלּפמעזקע רעטנזיוט רעקילדנעצ ןיא ןעגנַאגעצ ךיז

 רעקרָאי-וינ ןיא טנעגיריד סלַא םיא רימ ןעניפעג 1896 ןיא

 קיזומ יד טסַאפרַאפ רע ואוו ,ר"מש ןופ ד"א רעטַאעט-"יטרעביל
 ,"הנשוש, סר"מש וצ

 -עג ה"י ןט20 ןופ ביײהנָא זיא רע ןעוו, זַא ,טביירש יקסנישמור

 עטסרעליוּפָאּפ יד ןופ רענייא ןעוועג .ר זיא ,עקירעמַא ןיא ןעמוק

 סעיצקעליָאנַאיּפ ןבעג טגעלפ רע .דייס-טסיא רעד ףיוא רעקיזומ

 ורביה , יד עכלעוו ,ָאנַאיּפ רַאפ רעדיל עשידיי עלַא ןרישזנַארַא ןוא

 רעד ןעוװעג ךיוא זיא רע .ןקורד טגעלפ "ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ

 סָאװ ,ןטָאנ ףיוא "הוקתה, יד ןבירשרַאפ טָאה רעכלעוו ,רעטשרע

 ."ןעגנוזעגרָאפ םיא רַאפ טָאה רעבמיא ילתפנ רעסַאפרַאפ רעד

 -וינ ןיא ןזח ןעוועג ןרָאי עטצעל יד .ר זיא ,ןעזייר ןמלז טיול

 ס',ר ןוא ,ןייארַאפ-םינזח םייב רָאכ ןסיורג ןופ רעריפנָא ןוא קרָאי

 טסינַאיּפ רעטמירַאב רעד ןעוועג זיא (רעטומ ןייא ןופ טינ) רעדורב ַא

 טפַאשלעזעג, רעד ןופ רעוט עטסוװיטקַא יד ןופ רענייא ,יקסשזיווסינ

 .גרוברעטעּפ ןיא "קיזומ-סקלָאפ רעשידיי רַאפ
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 ןיא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג .ר זיא ,רעביא טיג ָאעל ןוז ןייז יו

 רע ןעוו ,1899 זיב רעטַאעט ןשידיי ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןוא 1

 -יסור רעטשרע רעד ןופ רָאטקעריד רעשילַאקיזומ רעד ןרָאװעג זיא

 רעד ףיוא רעטַאעט-"ַאילַאט, ןקילָאמַא ןיא ינַאּפמָאק ערעּפָא רעש

 -םינזח רעד טעדנירגעג ךיז טָאה'ס ןעוו .קרָאי-וינ ןיא ירעיוב

 ןופ .רָאטקעריד רעשילַאקיזומ רעד טרָאד ןרָאװעג .ר זיא ,דנַאברַאפ

 רַאפ ןיא *לעַארזיא; לּפמעט ןיא ןזח ןעוועג .ר זיא 1917 זיב 8

 .קרָאי-וינ ,יעװָאקַאר

 םוצ ,טייצ רעצרוק ַא ףיוא ,טרעקעגקירוצ .ר ךיז טָאה 1919 ןיא

 סרעיּפ ןעשזד ןופ עיצַאדנעמָאקער רעד ךרוד .רעטַאעט ןשידיי

 "נַארַא ס'.ר ןבעגעגסױרַא *ינַאּפמָאק רָאטקיװ.יע .יס .רא יד טָאה

 ,"ירדנ לכ; ןופ גנורישז

 סָאװ ,1922 םורַא ןברָאטשעג ןייז --- ןעזייר ןמלז טיול --- לָאז .ר

 רַאורבעפ 14 םעד ןברָאטשעג רע זיא תמאב לייוו ,טינ טמיטש

5, 

 :ןענישרעד ןענייז ,ןטעברַא עשילַאקיזומ ס'.ר ןופ

 יא ,ה ךרוד טרישזנַארַא ,"שורושחא, סנדַאפדלָאג ןופ ןרעמונ 5

 .1899 קרָאי-וינ ,"ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ ורביה יהט , ,ָאטָאסור

 ךרוד טרישזנַארַא ,"ןירעביוצ איד; סנדַאפדלָאג ןופ ןרעמונ 0

 ,1900 קרָאי-וינ ,"ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ ורביה יהט ,, ,אטָאסור .א .ה

 .א .ה ךרוד טרישזנַארַא ,"אבכוכ רב; סנדַאפדלָאג ןופ ןרעמונ 5

 .1909 קרָאי-וינ ,ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ ורביה יהט/; ,אטָאסור

 .א .ה ךרוד טרישזנַארַא ,"תימלוש, סנדַאפדלָאג ןופ ןרעמונ 5

 ,1911 קרָאי-וינ ,יינַאּפמָאק גנישילבָאּפ ורביה יהט, ,אטָאסור

 אטָאסור ךרוד טרישזנַארַא ,"רשוי ץילמ; סנדַאפדלָאג ןופ ןרעמונ 4

 ,1921 קרָאי-וינ ,"ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ ורביה יהט, ,לעזדירפ ןוא

 ,ןידומחת אל; סנדַאפדלָאג ןופ טעטרַאוװק רעדו "ןדע ןג ןוא םונהיג ,

 ,ןעגָאבלענעצַאק .י ןופ גַאלרעפ ,ָאטָאסור .א .ה ךרוד טרישזנַארַא

 ,קרָאידוינ

 -אמלא רָאטקָאד , סנדַאפדלָאג ןופ} ?טגָאלקרַאפ טרעמָאירַאפ;

 ,ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ ורביה ,ָאטָאסור .א .ה ןופ טרישזנַארַא ,ן"אדאס

 ,קרָאידוינ

 .א .ה ןופ טרישזנַארַא ,ן"דומחת אל; סנדַאפדלָאג ןופ} *ערה רצי;

 ,"יבַאּפמָאק ננישילבָאּפ ורביה יהט; ,ןעממַאק ,י .י ןוא ָאטָאסור

 ,קרָאידוינ

 ,ן"אדאסאמלא רָאטקָאד , סנדַאפדלָאג ןופ) ?קלָאפ ןיימ ףיוא ייטש,

 -ןינ ,*ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ ורביה, ,ָאטָאסור 'ה ןופ טרישזנַארַא

 | ,קרָאי

 ,א ןופ קיזומ ,(שטיוועלומש) לָאמס לָאס ןופ ?הלּפמ סייײלָאקינ,

 טרישזנַארַא ,ן"ןעלדנַאמ ןוא סעקנישזָאר, ןופ וויטָאמ) ןעדַאפדלָאג

 ,קרָאי-וינ ,"ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ ורביה; ,ָאטָאסור .א .ה ייב

 -נַארַא ,"ריל גינעק רעשידיי רעד, סנידרָאג בקעי ןופ ןרעמונ 4

 .קרָאי-וינ ,"ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ ורביה, ,אטָאסור .א .ה ןופ טרישז

 יד וצ ןעגנורישזנַארַא ענייז טקורדעג ךיוא ןענייז ןעזייר טיול

 ,"רעדירב ענייז טימ ףסוי, ,"םירוּפכה םוי, ,*קינַאטיט ןברוח, רעדיל

 תיחת. ,"םירמ ענייש, ,"ןטלַאה תבש, ,"ןשטנעב טכיל, ,"ירדנ לכ;

 סָאקסעלוגָאמ וצ ןוא רעדיליגנַאזעג סדלעפנעזָאר סירָאמ וצ ,"םיתמה

 .רעדיל

 .ָאעל ןוז ןייז ןופ .ע .ש

 ,307---309 .זז ,וש ,"רוטַארעטיל עשידיי ןָאקיסקעל, -- ןעזייר .ז

 ,268---271 .זז ,1944 ,קרָאי וינ ,"ןבעל ןיימ ןופ ןעגנאלק, --- יקסנישמור ףסוי

 1056 244161::1--106 12116084ג47 04 1140 872, 186 108408 ןטט1+8

 (681001016 , 1008408, ןגמ. 23, 1948.
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 ןופ ןָאקיסטעל
 ןעוקאואקאססתהווא

 דנומניז ,ןַאמנייפ

 { גילעז-רשא}
 ן1909 ילוי 1 .טשעג --- 2 לירּפַא 28 .בעג)

 ןבענ ,טסעשניא ןיא 1862 לירּפַא 28 ןריובעג

 -ונַאמ ַא -- רעטָאפ .עיבַארַאסעב ,ווענעשעק

 ןגיוצעגפיוא .ןזח ַא -- עדייז ,רחוס-רוטקַאפ

 ןוא םידומיל עשידיי טנרעלעג .ווענעשעק ןיא

 .עיזַאנמיג ןסַאלק 4 טקידנעעג

 ,םיטש עקיצרַאה ,ענייש ַא טַאהעג טָאה ,פ

 .לוש ןיא ררושמ ַא ןוא ןגנמ ַא ןעוועג זיא

 טימ ןעמוקעג זיא ןדַאפדלָאג ילתפנ תעב

 ןופ קעװַא .פ זיא ,ווענעשעק ןיא עּפורט ןייז

 סלַא םיא וצ ןטָארטעגנײרַא זיא ןוא לוש רעד

 ס'.פ טקױעמַאב ןעמ טָאה ,טרעיודעג גנַאל טינ טָאה סע .טסירָאכ

 לָאר יד ןליּפש וצ ןעמוקַאב טָאה רע ןוא ןטייקיאעפ עשיטַאמַארד

 ןַא ןבילברַאפ ןיוש ןוא ,"אבכוכ-רב, סנדַאפדלָאג ןיא ?רזעילא;
 .עפורט רעד ןיא רָאיטקַא

 ןיא ןרָאװעג טרעװרַאפ זיא רעטַאעט שידיי ןעוו ,1882 ןיא

 -נָא ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ טרעדנַאװעגסיױא ,פ טָאה ,דנַאלסור

 ַא ךָאנ טרעו רע ואוו ,עינעמור ןייק ןרָאיטקַא עשידיי ענעעזעג

 .סעּפורט ענעדישרַאפ ןופ רעריפנָא רעד ,טייצ רעצרוק

 -עג לופסקורדסיוא ,ןייש ַא ,קינייבטיײירב ,רוגיפ עטנַאזָאּפמיא ןַא

 ןליּפש ןָא רע טביוה ,קידנעטשרַאפ ,ןָאט-טסורב ןטסעפ ַא ,טכיז

 ןעוו ןוא ,החּפשמ-רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא לָאר עקידנטיײדַאב ַא

 עסיורג ַא עקירעמַא רַאפ ףיונוצ ןלעטש לקניפ ןוא ָאקסעלוגָאמ

 ואוו ,ןָאדנָאל ןופ 1886 טסוגיוא ןיא ךיז וצ םיא ייז ןעגנערב ,עּפורט
 ,טלָאמַאד טליּפש .פ

 ןיא "שמש; ןופ לָאר רעד ןיא טקילײטַאב .פ ךיז טָאה 1887 ןיא

 ךיז טקירד ןַאהַאק .בא ןוא ,"רעלסע אסיט/; סעציװָארָאה ,*פָארּפ;
 ; ןליּפש ןייז ןגעוו סיוא ױזַא

 רעדנעננילק-רעװש ַא טימ ןאמרעגנוי ַא ןעוועג זיא ןַאמנייפ,

 םעד ףיוא ןרימַאלקעד רעטרעוו ענייז טגעלפ רע ,עמיטש ןאטירַאב
 -עג ביל טָאה םלוע רעד ןכלעוו ,רעגייטש ןשיטַאמַארדָאלעמ טלַא
 ."טנייה יו רעמ סלאפנדעי --- טַאה

 יּפ לע ןענייז עכלעוו ,ןסעיּפ ענייז ןריפוצפיוא ןָא .פ טביוה דלַאב

 -ַאב רעדָא ןעגנוצעזרעביא רָאנ ,עלעניגירַא ןייק טינ ןעוועג בור
 ,ןעגנוטעברַא

 -םיוא רעטַאעט-"סלוּפ, רעקרָאי-וינ ןיא זיא 1889 ינוי 2 םעד

 יקסוועיַאלָאקינ רעד ,רעדָא ,טג רעד, עסעיּפ ס'.פ ןרָאװעג טריפעג

 ,"טַאדלָאס רעשידיי רעד, סלַא טנכיײצרַאפ ןירָאג .ב ייב| ?טַאדלָאס

 זיא עסעיּפ יד ,ן1890 ןיא טריפעגפיוא *טג רעד, סלַא רעדנוזַאב ןוא

 ,ןרָאװעג טקורדעג טינ ךיוא זיא ןוא ןרָאװעג טליּפשעג טינ רעמ

 ס'.פ ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא רָאי ןבלעז ןיא זיא ןירָאג .ב טיול

 רעמ רעטעּפש ךיוא זיא סָאװ ,"עלעשטנעמ עטיור סָאד, עסעיּפ

 ןרָאװעג טקורדעג טינ זיא ןוא ןרָאװעג טליּפשעג טינ

 טריפעגפיוא ,(ןעטקַא ןיא) עלעשנעמ עטיור סָאד; טּפירקסונַאמ ַא

 ןופ וויכרַא רעקרָאי-וינ ןיא ךיז טניפעג ,1891 רעבמעצעד 11 םעד

 ,א"וויי

 טריפעגפיוא רעטַאעט-*ַאילַאט; ןיא זיא 1890 רעבָאטקָא 24 םעד

 ,סיעכהל ףיוא תונותח ייווצ ,רעדָא ,יורפ יד; עסעיּפ ס'.פ ןרָאװעג

 לקיציא טיול} ?ָאקסעלוגָאמ ןופ קיזומ ,ןטקַא 5 ןיא דליבסנבעל

 שזרָאשז ןופ *רעציזַאב-ןטיה רעד, ןופ גנוטעברַאַאב ַא גרובנעדלָאג
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 רעטַאעט ןשידיי

 טינ זיא ןוא רַאוטרעּפער ןיא ןבילברַאפ טינ זיא עסעיּפ יד .ןיענָא

 ,ןרָאװעג טקורדעג

 ויכרַא ןיא ךיז טניפעג ,"ןעטקַא 5 ןיא עמַארד ,יורפ עיד; די בתכ ַא

 ,א"וויי ןופ

 עסעיּפ ס'.פ ןרָאװעג טריפעגפיוא 1891 ןיא זיא ןירָאג .ב טיול

 טליּפשעג טינ רעמ רעטעּפש זיא סָאװ ,*ּפמערט רעד ,רעדָא ,טלעג;

 זיא רָאי ןבלעז ןיא .ןרָאװעג טקורדעג טינ ךיוא זיא ןוא ןרָאװעג

 םעד, עסעיּפ ס'.פ ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא -- ןירָאג .ב טיוק --

 .גרעבמעל ןיא טליּפשעג רעטעּפש טָאה .פ עכלעוו ,"הללק סרעטָאפ

 -עג טינ זיא יז .רַאוטרעּפער ןיא ןבילברַאפ טינ זיא עסעיּפ יד

 -גייטש .י ןופ ץיזַאב ןיא ךיז טניפעג טּפירקסונַאמ ַא .ןרָאװעג טקורד

 .עדַאנַאק ,געּפיניװ ןיא גרעב

 4 ןיא ַאמַארד-עידעמָאק ,ּפמערט רעד רעדָא דלעג, ןופ די בתכ ַא

 ,ןעטקַא 4 ןיא ַאמַארד ,הללק סרעטָאפ םעד , די בתכ ַא ןוא *ןעטקַא

 ןופ וויכרַא ןיא ךיז ןעניפעג ,?ָאקסעלוגָאמ .ז ןָאפ קיזומ ,רעדליב 5

 ,א"וויי

 רעטַאעט-*ןָאינוי ,, ןיא "ןיוועל , לָאר יד טליּפשעג .פ טָאה 1891 ןיא

 ,"ַאיריביס; עסעיּפ עטשרע סנידרָאג ןופ ערעימערּפ רעד ןיא

 -רעד ךָאד ,פ ןופ ץנעגילעטניא רעד ףיוא ןָא ןזייוו עלַא םגה

 .פ ןשיווצ ךוסכס ןקידנקידײלַאב ןטסנרע ןַא ןגעוו ןירָאג .ב טלייצ

 : ןידרָאג בקעי ןוא

 לָאמַא ךיז טָאה עסעיּפ רעדנַא ןַא ייב רעטַאעט רעדנַא ןַא ןיא,

 רעד .ןַאמנייפ ןוא ןןידרָאג בקעיו םיא ןשיווצ חוכו ַא ןביוהעגנָא

 ןידרָאג סָאװ ןנלָאפ וצ ךיז טגָאזענּפָא שירָאנעטַאק טָאה רעטצעל

 ,ליוו רע סָאװ ןדייר טעוװ רע זַא ,טרעלקרעד ןוא ,טננַאלרַאפ טָאה

 םיא טָאה רע זַא ,ןרָאװעג טכארבענפיוא ױזַא ןופרעד זיא ןידרָאג

 ,"שטַאּפ א טגנַאלרעד

 ןוא ָאקסעלוגָאמ ,רעלדַא טימ ןעמַאזוצ) ןעוועג .פ זיא 1892 ןיא

 -עג טינ טָאה סע רעבָא ,רעטַאעט-*סלוּפ, ןופ רָאטקעריד (רעלסעק

 רעד רעביא טליּפש .פ ןוא ,ייז ןשיוצ תיב-םולש ןייק טשרעה

 .ץניווָארּפ

 -"רָאזדניוװ, ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא 1896 ןיא זיא ןירָאג .ב טיול

 רעד ,רעדָא ,לייחה רובג רעד ןהירזע| הרזע, עסעיּפ ס'.פ רעטַאעט

 -ַאב עיירפ ַא סע זיא גרובנעדלָאג לקיציא טיול} *רדנ סניסעצנירּפ

 עסעיּפ יד ,ן"ַאדנָאמזיג; עסעיּפ רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ גנוטעברַא

 טליּפשעג טּפָא ךיוא זיא ,רַאוטרעּפער ןיא ןטלַאהעג רעגנעל ךיז טָאה

 ,ךיוא זיא ןוא ,עּפָאריײא-חרזמ ןופ סרעטַאעט עשידיי יד ןיא ןרָאװעג

 ןיא גרעבמעל ןיא 1909 ןיא ןרָאװעג טקורדעג ,רבחמ ןופ ןסיווװ ןָא

 ערעפּפַאט רעד) לייחה רובג הירזע , נ"א ,הטָאר דוד ןופ גַאלרַאפ

 ."ןַאמנייפ ,ס ןָאפ ןעטקַא 4 ןיא עטערעּפָא עשירָאטסיה ,(דלעה

 יוגָאמ ןָאפ קיזומ ,ןןטקַא 4 ןיא| לייחה רובג, ןטּפירקסונַאמ ייווצ

 ויכרַא ןיא ךיז ןעניפעג ,"רדנ סניסעצנירּפ רעד; ןוא ,"ָאקסעל

 .א"וויי ןופ

 עלעריצ; עסעיּפ ס'.פ טריפעגפיוא 1897 ןיא טרעוװ ןירָאג .ב טיול

 טביילברַאפ עכלעוו ,*עקָארק ןופ טייהנייש יד ,רעדָא ,סניבר םעד

 .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא עסעיּפ יד .רַאוטרעּפער ןיא טינ

 ןיא ַאטערעּפָא עשירָאטסיה-בלַאה ,ס'בר םעד עלעריצ, די בתכ ַא

 .א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג ,"ןעגוצפיוא ןוא ןעטקַא 4

 ַאניגער ,רעלסעק דוד טימ) טרעוו 1898 רעבמעטּפעס 5 םעד

 ,גינעק-עציוו רעשידיי רעד , ס'.פ טריפעגפיוא (ןַאמנייפ ןוא רעגַארּפ

 רעד, ןפורעג ךיוא ךיז טָאה עסעיּפ יד ."ןדע ןג ןיא טכַאנ ַא ,רעדָא

 ןרָאװעג טליּפשעג טּפָא ןעמָאנ םעד רעטנוא זיא ןוא ,"רעגניזנסַארטש

 יד ךיוא טָאה .פ .עּפָארײא-חרזמ ןיא עניב רעשידיי רעד ףיוא
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 עסעיּפ רעד ןופ טּפירקסונַאמ ַא .גרעבמעל ןיא טליּפשעג עטערעּפָא

 ןָא זיא עסעיּפ יד .ָא"וויי ןיא וויכרַא-יקסווָאּפיל ןיא ךיז טניפעג

 -ץּפָא ,גינעק-עציוו רעד , נ"א ןרָאװעג טקורדעג ,רבחמ ןופ ןסיוו

 ,הטָאר דוד ןָאפ גַאלרעפ ,ןַאמנייפ דנומגיז ןָאפ ןעטקַא 4 ןיא עטער

 | | ,71909 ,גרעבמעל ,גנולדנַאהכוב

 "ןדע ןג ןיא טכַאנ ַא; די בתכ ַא ןוא "גינעק עציוו,; די בתכ ַא

 ,א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז ןעניפעג ,{טקַא 1 ןיאו

 ס'.פ ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא 1898 ןיא זיא ןירָאג ,ב טול

 -עּפש זיא עסעיּפ יד ,?ןטַארקָאטסירַא עקידלטעטשניילק יד; עסעיּפ

 טקורדעג טינ ךיוא ןיא ןוא ןרָאװעג טליּפשעג טינ רעמ רעט

 ,ןרָאװעג

 שגידלעטעטשניילק יד רעדָא רעלטעב רעכייר רעד, די בתכ ַא

 ויכרַא ןיא ךיז טניפעג ,"ןעטקַא 5 ןיא דליבסנעבעל ,ןעטַארקָאטסירַא

 ,א"וויי ןופ

 טריפעגפיוא רעטַאעט-*ַאילַאט , ןיא זיא 1898 רעבָאטקָא 28 םעד

 4 ןיא דליבסנבעל ,רעדניק ןסַאג יד , ס'יפ ןרעלסעק ךרוד ןרָאװעג

 רעטעּפש זיא עסעיּפ יד .?ָאקסעלוגָאמ -- קיזומ ,רעדליב 6 ,ןטקַא

 ,ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא ןוא ןרָאװעג טליּפשעג טינ רעמ

 ס'.פ ןרָאװעג טריפעגפיוא --- ןירָאג ,ב טיול -- ןענייז 1899 ןיא

 קידעבעל ,רעדָא ,רעמוטש רעד , ןוא *ָאקָארַאמ ןיא ןדיי יד ,, ןסעיּפ

 ןענייז ןוא ןרָאװעג טליּפשעג טינ רעמ ןענייז ןסעיּפ עדייב .?ןבָארגַאב

 .ןרָאװעג טקורדעג טינ ךיוא

 ' ןָאפ דימלת רעד רעדָא אקארראמ ןיא ןעדוי איד; די בתכ ַא

 דנוא ןעטקַא 4 ןיא רעּפָא עשיטנַאמָאר-עשירָאטסיה ,לאנברבא קחצי

 .א"וויי ןופ ויכרַא ןיא ךיז טניפעג ,"רעדליב 8

 רעמוטש רעד, די בתכ ַא א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג ךיוא

 ,"ןעטקַא 4 ןיא עידעגַארט ,ןעבָארגעב קידנעבעל רעדָא

 עסעיּפ א ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא זיא רעטומלרעּפ םולש טיול

 ,גנוסַאפרַאפ ס',פ סלַא *קרָאי וינ ןיא ןבעל סָאד;

 ןעטקַא 4 ןיא דליבסקלָאפ ,קרָאי וינ ןיא ןעבעל סָאד, די בתכ ַא

 ,א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג ,"ַאקסעלוגָאמ .ז .זומ

 ,שילַאק ַאטרעב טימ) "זיוה ערעּפָא עינעמור ,, ןיא זיא 1899 ךרעב

 ןרָאװעג טריפעגפיוא (ןַאמנייפ ןוא ָאקסעלוגָאמ טנומגיז ,רעלסעק דוד

 ןענייז רעטומלרעּפ םולש טיול} .ןירעשיניפ יד עשלהנח; עסעיּפ ס'פ

 ןסיװעג ַא ןופ ןרָאװעג ןבירשעג תמאב ןסעיּפ ייוצ עטצעל יד

 -ַאד ןרַאפ טנעיילעגרָאפ ייז טָאה רעכלעוו ,ןַאמקנעש ןרעליּפשיושַו

 .פ רַאפ ןוא װָאקַאר םוחנ רעביירש-ןסעיּפ ןוא רעלפוס ןקיטלָאמ

 -עגפיורַא ןוא טרעסעבעגסיוא לסיבַא ןסעיּפ ייווצ יד טָאה ווָאקַאר

 רעד רעביא ןליּפש וצ טפיוקרַאפ ייז ןוא ןעמָאנ ןייז ייז ףיוא טלעטש

 טריפעגפיוא ייז ןוא טרעסעבעגסיוא ןסעיּפ יד טָאה .פ .ץניווָארּפ

 {ןעמָאנ ןייז ףיוא קרָאי-וינ ןיא

 ןרָאװעג טליּפשעג ךָאנ טייצ ערעגנעל ַא רעטעּפש זיא עסעיּפ יד

 ןיא ןסעיּפ עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ ענייא ןעוועג זיא ןוא עקירעמַא ןיא

 טקורדעג ,.פ ןופ ןסיוװ ןָא ,זיא יז .עּפָאריײא ןיא רַאוטרעּפער ןשידיי

 ןעטקַא רעיפ ןיא דליבסנעבעל ,ןירעהענ יד עלהנח, נ"א ןרָאװעג

 ,21909 ,לשימעשּפ ,דניירפ טע טױרקמַא ןופ גַאלרעפ ,ןַאמנייפ .ז ןופ

 ,ןירעשיניפ יד עלהנח רעדָא ןירעהענ יד עלהנח, די בתכ ַא

 טנומגיז ןָאפ טצעזרעביא ,רעדליב 6 דנוא ןעטקַא 4 ןיא דליבסנעבעל

 .א"יויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג ,יןַאמנייפ

 ןיא רעלדַא יליצ טלייצרעד ןליּפש סָאד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו

 : תונורכז עריא

 ,עסעיּפ יד ייס ,"ןירעשיניפ יד עלהנח , ןֹופ גלָאפרעד רעד,

 ענייד ןוא דנומניז ןופ ןליּפש סָאד ייס ,ןַאמניימ ןופ ןבירשעג
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 םעד ןיא עיציזָאּפ עקיטכיוו ַא רָאנ וצ ןביוהרעד ייז טָאה ,ןַאמנייפ

 רעדָא ןָאזעס ַא זַא ,ױזַא ,קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןדנסקַאוװ
 ןרעלסעק דוד טימ םיפתוש יו ןיירַא ייז ןטערט רעטעּפש ייווצ

 .רעטַאעט-"אילַאט , ןיא שילַאק ַאטרעב ןוא

 -ןסעיּפ ,טסינַאמָאר רעד רעבָא טָאה גנוניימ ערעדנַא ץנַאג ַא
 -רעטַאעט רעשידיי ןופ רעביירש עטשרע יד ןופ רענייא ןוא רעביירשי

 - .: טרעפייז השמ ,עטכישעג

 עשיטַאמַארד ןיא רעליּפשיוש רעטונ ַא זיא ןַאמנייפ דנומגיז,

 רע זַא ,ןדליבנייא טשינ רָאנ ךיז לָאז רע ןעוו ,ןלָאר-רעטָאפ ןוא

 םענענייא םעד ףיורַא טלעטש ןעמ ןעוו .גרוטַאמַארד ַא ךיוא זיא

 זַא ,ןעגנורדעג טינ סיואכרוד ךָאנ זיא ,ןסעיּפ עדמערפ ףיוא ןעמָאנ

 ."טארעטיל ַא ןוא גרוטַאמַארד ַא זיא ןעמ

 .;טביירש ,תונורכז עריא ןיא שילַאק ַאטרעב

 ךיוא ןַאמנייפ טָאה "ןירעשיניפ יד הנח, ןֹופ ןָאזעס םענעיג

 זַא ,ןזיװַאב רע טָאה ָאד ןוא ,"עזייוו רעד ןַאטַאנ, טריפעגפיוא

 .טפַארק-סגנוסַאפפיוא ןייק ןוא ץנעגילעטניא ןייק טינ טלעפ םיא

 רעדָא רעמ ןעוועג ןענייז ייז ןוא ןסעיּפ ןביירש ןיילַא טגעלפ רע

 ."ךיירנלָאפרעד רעקינייוװ

 ס'יפ טריפעגפיוא רעטַאעט-"ַאינַאמרעג; ןיא טרעוו 1902 ךרעב

 טָאה רעטַאעט סָאד ."הרש עמַאמ יד ,רעדָא ,587 רעמונ; עסעיּפ

 ןרָאװעג טליּפשעג טשינ רעמ זיא עסעיּפ יד .ןסָאלשעג דלַאב ךיז

 .ןרָאװעג טקורדעג טינ ךיוא זיא יז ןוא

 ,"ךעטקַא 4 ןיא דליבסנעבעל ,587 .מונ רעדָא עלהרפש; די בתכ ַא
 .א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג

 -עגפיוא רעטַאעט-*ַאילַאט, ןיא טרעוו 1902 רעבָאטקָא 15 םעד

 ןטקַא 4 ןיא ערעּפָא עשירָאטסיה ,"םילשורי ןופ לַאגיטכַאנ יד, טריפ

 יז ןוא ןרָאװעג טליּפשעג טינ גנַאל זיא עסעיּפ יד .רעדליב 12 ןוא

 .ןרָאװעג טקורדעג טינ ךיוא זיא

 רעטַאעט-"*ַאילַאט , ןיא ןטָארטעגפיוא .פ זיא 1903 לירּפַא 10 םעד

 רעטעּפש זיא סָאװ ,"ןלטב רעד, סװָאקַאר .נ ןיא "חמצ; סלַא

 ."םכח דימלת רעד, נ"א ןרָאװעג רעלוּפָאּפ

 -רעסיוא ןַא רעטַאעט-"דנערג; ןיא רָאפ ךיוא טמוק רָאי ןבלעז ןיא

 רעכלעוו ,רבחמ םעד דובכל גנולעטשרָאפ-ןעדַאפדלָאג עכעלנייוועג

 טערט .פ ןוא ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג לָאמ ןטייווצ םוצ טלָאמַאד זיא

 ."אבכוכ רב, ס',ג ןופ טקַא ןַא ןיא *יעדומה רזעילא,, סלַא ףיוא

 סָאװ ,"ןבעל ענעכָארבעצ סָאד, ס'.פ טריפעגפיוא טרעוו 1904 ןיא

 .ןרָאװעג טקורדעג טינ ךיוא זיא ןוא ,טליּפשעג טינ רעמ טרעוו

 ןיא דיי רעד , ס'.פ ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא זיא 1904 ןיא

 לסיבַא ךיז טָאה עסעיּפ יד .,"שדוק תבש ,רעדָא ,ןטייצ סיקסעיבָאס

 ,עקירעמַא ןיא רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןשידיי ןיא ןטלַאהעג רעגנעל

 יז ואו ,רעטַאעט ןשיאעּפָארײא-חרזמ ןיא רעגאלש ַא ןעוועג זיא

 ןָא זיא עסעיּפ יד ."היעמש היח, נ"א ןרָאװעג טליּפשעג טפָא זיא

 גַאלרַאפ ןיא עשרַאװ ןיא 1908 ןיא ןרָאװעג טקורדעג ,רבחמ ןופ ןסיוו

 היח רעדָא ,שדוק תבש; נ"א *קעטָאילביב-רעטַאעהט עשידוי;

 ,"ןַאמנייפ .ז ןופ ןעטקַא 4 ןיא עטערעּפָא עשירָאטסיה ,היעמש

 טניפעג ,"ןעטקַא 4 ןיא עטערעּפָא .טסיה ,שדוק תבש. די בתכ ַא
 .א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז

 -לרעּפ םולש טביירש ,ןרָאי ענעי ןיא רעליּפשיוש סלַא .פ ןגעוו

 | : רעטומ

 -עטניא ןייז .םלוע םייב ןעווענ ןח אשונ דלַאב טָאה ןַאמנייפ,

 ןייז ןוא עניב רעד ףיוא ךיוא יוװ ,ןבעל ןיא ןעזסיוא סעטנעניל

 ןביוהעגנָא דלַאב ןןבָאה| טָאה טנַאלַאט רעשיטַאמַארד רעסיורג

 ןעמונרַאפ ןיוש ןַאמנייפ טָאה טייצ רעצרוק ץנַאג ַא ןיא .ןענייש
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 ןופ ןָאקיסטעל

 סלַא ייס ןוא רָאיטקַא סלַא ייס רעטַאעט ןשידיי ןיא ןָאנביױא םעד

 עטשרע יד ןיא ןענַאטשעג ןאמנייפ זיא ןרָאי ןוא ןרָאי ,גרוטַאמַארד

 טָאה רע ואוו ,רעלדַא .ּפ בקעי ןוא רעלסעק דוד טימ ןעמַאזוצ ןעייר

 -סיױרַא ןוא עמַארד רערעסעב רעד רַאפ טפמעקעג ייז טימ ןעמַאזוצ

 ןַאמנייפ .ןלָאר-סנבעל עתמא ןליּפש וצ שינעדנעטשרַאפ ליפ ןזיוועג

 טליּפשעג טָאה סָאװ ,טייצ רענעי ןיא רעקיצנייא רעד ןעוועגנ זיא

 סנדַאפדלָאג ןיא "קחצי, סלַא ןַאמנייפ יליצ ןוא "םהרבא, סלַא ןַאמנייפ דנומגיז

 ,"קחצי תדקע,

 רעלסעק דוד ךָאנ ןוא ,"ריל גינעק רעשידיי , סנידרָאג ןרעלדַא ךָאנ

 יד זַא ,וצרעד טריפעג טָאה סָאד ןוא ,"רענווָארבוד עלעשרעה ,

 ןטנעמסירָאלּפָא עסיורג יד ןנָארטרעבירַא טנָאקעג טינ ןבָאה עטשרע

 -ענ טרעטשעצ זיא םולש רעד ןוא ,ןעמוקַאב טָאה ןַאמנייפ סָאװ

 רעכלעוו ,ןַאמנייפ ןוא ,ןתקולחמ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס .,ןרָאװ

 ןינעגילעטניא טימ טריטעקָאק טָאה ןוא טַארקָאטסירַא ןא ןעוועג זיא

 ןוא רעלדַא ןופ טלײטענּפָא ךיז טָאה ,"ךיא , םענענייא ןייז ןוא

 טָאה ןוא ןדנוברַאפ גנַאל ןרָאי ןעוועג זיא רע עכלעוו טימ רעלסעק
 ."ךיז רַאֿפ תיבה-לעב ַא ןרעוו וצ ןסָאלשַאב

 : רעלדַא יליצ טלייצרעד ןינע ןבלעז ןגעוו

 ןופ םענייק וצ ןסַאּפוצ טנָאקעג טינ ךיז טָאה ןַאמנייפ דנומניז,

 ןוא סירָאב ,רעלדַא ַארעס ןוא בקעי :סעמריפ עליבַאטס יִדָו ייז

 ינעק רעדָא שילַאק ַאטרעב ןוא רעלסעק דיווייד ,יקסוװעשַאמָאט יסעב
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןופ ןלייטנייא סָאד ייס ,קיטילָאּפ ןסילוק-רעטניה יד ייס .(ןיצּפיל

 סעיציבמַא ענייז טימ ,קַאמשעג ןייז טימ טמיטשענ טינ טָאה ןלָאר יד

 -רעטַאעט יד ןרָאװעג גנע םיא זיא'ס .רשוי רַאפ ליפעג ןייז טימ ןוא

 רעד רעביא ןרעדנַאװ טזָאלעג ךיז ןַאמנייפ טָאה ,קרָאידוינ ןיא טלעוו

 ךָאנ רעטַאעט שידיי עגונב זיא עכלעוו ,ץניווָארּפ רענַאקירעמַא

 -ַאמָאט יד ןוא סרעלדַא יד ךיוא .ךעלעקיוו יד ןיא ןעוועגנ טלָאמַאד

 לזמ רעייז טבורּפענ ,רעירפ ראי עכעלטע טימ ,ןבָאה סיקסוועש

 ןַאמנייפ ךיוא טָאה ,ןעגנולעג טינ ייז זיא'ס ןוא ץניוװָארּפ רעד ףיוא

 יד רעביא ןרעדנַאװ רָאי עכעלטע ךָאנ . . . ?רונ ןבלעז םעד טָאהעג

 ערענָאמ רעייז טימ עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןיא טעטש-ץניווָארּפ

 סע ןזיא ,גָאטייװצרַאה ןוא סורדרַאפ ךס ַא רָאנ ןוא ןטַאטלוזער

 עטעוועדנופעגנייא ,עליבַאטס יד .ןרָאװעג סאמנ קרַאטש ןענַאמנייפ

 רַאפ טַאהעג טינ ץַאלּפ ןייק ןבָאה קרָאידינ ןיא סעמריפ-רעטַאעט

 רַאֿפ .ןַאמנייפ ענייד ןוא דנומניז יוװ קלָאפרַאּפ-רעליּפשיוש אזַא

 ןיא טפעשעג-רעטַאעט םעיינ ַא ןיילַא ןענעפע וצ רעדיוו ןענַאמנייפ

 "סראטס , ערעלוּפָאּפ ןוא עטנעקרענָא קרַאטש ןיוש יד וצ ץנערוקנָאק

 ןעזעג טינ ךיז רַאפ טָאה ןַאמנייפ ... .שילַאקיזיר וצ ןעוועג ןזיא

 ַא ךָאנ .עּפָאריײא ןיא לזמ ןייז ןריבורּפ וצ יו נעווסיוא רעדנַא ןייק

 ןַאמנייפ זַא ,ןסָאלשַאב עמַאמ יד ןוא רע ןבָאה תעדה-בושי ןגנַאל

 סָאװ ןעז ןוא ןייֵלַא ןרָאפ ?ייוורעד לָאז רע ,ןָאדנָאל ןייק ןרָאפ לָאז

 רענעי ןיא .ןרילבַאטע וצ טרָאד ךיז ןטכיזסיוא יד ןייז ןענָאק סע

 יד ןופ סױרַא ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט רעשידיי רעד ןיוש זיא טייצ

 -בולק יד ןופ ,?ידבהל ןוא ,סנולַאס-רינ ןוא ךעלעביטש-רעטניה

 רעמעװקַאב ןוא רענייש רעייז ַא ,רעטַאעט-ןָאיליװַאּפ רעד .,ןלַאז

 ןיא סָאװ ,לּפעשטייװ ןופ לייט ןשיטַארקָאטסירַא םעניא ,רעטַאעט

 ןרָאוװעג ןעמונענרעביא זיא ,רעטַאעט רעשילגנע ןַא ןעוועג ןרָאי רַאפ

 ַא טליּפשעג ןַאד טָאה טרָאד ,רעמענרעטנוא-רעטאעט עשידיי ןופ

 -נייפ ,שארב ןָאסנַאטַאנ סלראשט רָאיטקַא םענייפ םעד טימ עּפורט

 -רָאפ עכעלטע ןיא רָאיטקַא-טסַאג סלַא ןטָארטעגפיױא טרָאד זיא ןַאמ

 םיא טָאה םלוע-רעטַאעט רעשידיי רענָאדנָאל רעד .ןעגנולעטש

 םיא ןבָאה רעמיטנגייא יד .,גנורעטסייגַאב סיורג טימ ןעמונענפיוא

 ןיא טבילַאב קרַאטש ןרָאװעג זיא רע .,ןָאזעס ףופ ןזיב ןטלַאהרַאפ

 ןוא ווירב עטרעטסיײגַאב ןעמוקַאב םיא ןופ ןבָאה רימ .,ןָאדנָאל

 רע ןזַא ,טגיילעגרָאפ םיא ןבָאה םיטַאבעלַאב יד .טלענ ךעלטנכעוו

 רע .,ןָאזעס ןקידנעמוק םעד ףיוא רעטַאעט סָאד ןעמענרעביא לָאז

 .?ךַאמּפָא ןַא ןסָאלשעג ייז טימ טָאה

 זַא ,טלַאה רעטומלרעּפ םולש ןוא ןרעדנַאװ רעדיוו דלַאב טמענ .פ

 טרָאד .עניטנעגרַא ןייק טכַאמעג ןַאמנייפ טָאה עזייר עטשרע יד ,

 ןופ ןָאיצקעריד רעד רעטנוא טליּפשעג טייצ עצרוק ַא רע טָאה

 ייס גלָאפרעד ןסיורג רעייז ַא טַָאהעג טָאה רע ואוו ,ףָאהנעירַאמ

 טָאה ןאמנייפ לייו ,גרוטאמארד סלַא ייס ןוא רעליּפשיוש סלַא

 טרָאד ןופ ןוא ,ןסעיּפ ענעגייא ענייז עֶלַא טעמכ טליּפשעג טרָאד

 עיצנַאטס עטשרע ןייז .עּפָאריײיא רעביא ןרעדנַאװ ןַאמנייפ ךיז טזָאל

 -ענּפָא טָאה רע יוװ םעדכָאנ רעבָא ,(דנַאלגנע) ןָאדנָאל ןעוועג זיא

 ,לַאפייב ןסיורג ַא רעייז טַָאהעג טָאה ןוא ןכָאװ עכעלטע טליּפש

 ."גרעבמעל ןיא קעװוַא רע טרָאפ

 -רָאג ןיא עיצקעריד סלעּפמיג רעטנוא ןטָארטעגפיוא רע זיא ָאד

 םולש טביירש גלָאפרעד ןייז ןגעוו ןוא ,"ריל גינעק רעשידיי, סניד

 : רעטומלרעּפ

 -פיוא ןטשרע ןייז טימ טכַאמענ טָאה ןַאמנייפ סָאװ םשור רעד;

 ןטלַאהרַאפ וצ לעּפמינ .ב .י רָאטקעריד םעד ןעגנואווצעג טָאה טירט

 -פיוא ןטייווצ םעד .ןעננולעטשרָאפ עכעלטע ךָאנ ףיוא ןענַאמנייפ

 םעד, עסעיּפ רענענייא ןייז ןיא טכַאמעג ןַאמנייפ טָאה טירט
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 טרירטסנַאמעד שממ טָאה רעטַאעט ןיא םלוע רעד ."הללק סרעטָאפ

 ,נרעבמעל ןיא ןביילב לָאז רע זַא ,טגנַאלרַאפ ןוא גנורעטסייגַאב רַאפ

 ןעגנוטיירברָאפ עלַא טכַאמעג טָאהעג ןיוש טָאה ןאמנייפ שטָאכ ןוא

 רעייז ןבענעגכָאנ רע טָאה ,עינעמור ,טסערַאקוב ןיא ןליּפש ןרָאפ וצ

 יױזַא ."נינעק עציוו רעד , עסעיּפ ןייז טריפענפיוא ןוא גנַאלרַאפ

 טלאוװ ןוא ,ןכָאװ ןעצ עצנַאג גרעבמעל ןיא ןבילברַאפ ןַאמנייפ זיא

 םיא טסערַאקוב ןופ ךילביל רָאטקעריד רעד לעיצעּפס ןעמוקעג טינ

 -רַאפ ןעוועג ךָאנ ןַאמנייפ טלָאװ ,עינעמור ןיא ןליּפש ןעמענסיורַא

 ,"גרעבמעל ןיא טייצ רעגנעל ַא ןבילב

 רעטומלרעּפ םולש טיג ,טסערַאקוב ןיא ןליּפשטסַאג ס'.פ ןגעוו ןוא

 ןטנעדוטס עשינעמור יד יו עטכישעג עלענָאיצַאסנעס ַא רעביא

 ןעוו רעטַאעט ןיא עיצַארטסנָאמעד עקרַאטש ַא ןכַאמ טלָאװעג ןבָאה

 -עטָא; סלַא ןטערטוצפיוא ךיז טיירג .פ זַא ,ןרָאװעג טנַאקַאב זיא סע

 טלָאװעג ןוא ןקָארשרעד ךיז טָאה ךילביל רָאטקעריד רעד ,*ָאל

 אי ןעמ טָאה גנַאלרַאפ ס'יפ ףיוא רעבָא ,גנוריפפיוא יד ןעיצקירוצ

 -לרעּפ םולש טיול -- ךיז טָאה סע סָאװ טָא ןוא ,?ָאלעטָא; טלעטשעג

 : רעטַאעט ןיא ןָאטעגּפָא -- רעטומ

 טימ רעמ טקַאּפענ ןעוועג טנוװֶא םענעי זיא רעטַאעט סָאד ,

 טושּפ ןבָאה ןדיי יד תמחמ ,ןדיי טימ יוװ ןטנעדוטס עשיטימעסיטנַא

 ןעוועג ןענייז ןטנעדוטס יד .,רעטַאעט ןיא ןעמוק וצ טאהעג ארומ

 (סָאטײמַאט) סענַאשזעלטַאּפ ןוא רעייא ,לּפע עליופ טימ טנּפָאװַאב

 ךילביל רָאטקעריד רעד ."ןַאדישז , םעד ןייז וצ דבכמ םעד טימ ידכ

 ערעטסַָאמטא ןַא ןיא ןוא ,יײצילַאּפ טימ טנרָאזַאב ךיז טָאה רעדיוו

 -קעּפס-"ָאלעטָא , רעטראוװרעד-גנַאל רעד ךיז טָאה קערש-טיוט ןופ

 -עגנַא ןעמ טָאה טקַא ןטשרע ןכָאנ דלַאב רעבָא ,ןביוהעגנָא לקַאט

 ,ןטיבעג ךיז טָאה ןטימעסיטנַא יד ןופ גנוניימ יד זַא ,ןליפ ןביוה

 טרעטסיינַאב ,ןטנעדוטס עבלעז יד ןבָאה ,גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ןוא

 -ענסיוא ,עטערַאק ַא ןיא טצעזעגניירַא םיא ,ןליּפש סנַאמנייפ ןופ

 ןייז ןיא ןיב רעטַאעט ןופ טּפעלשעג םיא ןוא דרעפ יד טנַאּפש

 ."ןעיירשעגיאוװַארב עקיכליה רעטנוא לעטָאה

 עסיורג ַא ףיונוצ טלעטש רע ,ןָאדנָאל ןייק ןליּפש רעדיוו טרָאפ .פ

 םעד ןגעוו ןוא ,רעטַאעט-*ןָאיליװַאּפ , ןיא 1907-8 ןָאזעס ןרַאפ עּפורט

 :רעלדַא יליצ טלייצרעד

 טריפעגפיוא לעיצעּפס עּפורט רעקיזיר רעד טימ ןַאד טָאה רע,

 ןיא טָאה עטערעּפָא יד ... ."שדוק תבש , עטערעּפָא ענענייא ןייז

 ,ןכָאװ עכעלטע ןעגנַאגעג ןוא לַאפייב ןקידלאווו ַא טאהעג ןָאדנַאל

 -נד אקוד טַָאהעג טָאה עטערעּפָא רעד ןיא נלָאפרעד ןטסערנ םעד

 לָאמ ןטשרע םוצ ןעמוקענסיוא ןַאד זיא רימ .ןיילַא ןַאמנייפ דנומ

 .ןַאמנייפ דנומניז רַאפ םלוע ןופ גנורעטסייגַאב עקידלַאװנ יד ןעז

 בר ,ןדיי ןשילַאטנעירָא ןַא טליּפשעג רע טָאה עטערעּפָא רעד ןיא

 -רעּפ עשיטענגַאמ ןייז ,ןעזסיוא רעשיטעטסעיַאמ ןייז .ידרפס בייל

 -קיצרַאה ןייז ,עמיטש עװָאסַאב עמערַאװ ,ענייפ ןייז ,טייקכעלנעז
 םייב גנורעדנואוואב סיורג ןפורעגסיױרַא ןבָאה ןָאט רעכעלריטַאנ

 רעלַאכרַאירטַאּפ ןייז ןיא ןַאמנייפ ... .רימ ייב ךיוא ןוא םלוע
 טגניז ןוא תילט א ןיא ןייא ךיז טלקיוו ,ידרפס בייל בר סְלַא עלָאר

 אזַא טכיירגרעד ענעצס רעד ןיא טָאה רע . .. ."ךינפלמ ןוצר יהי ,

 שממ זיא םלוע רעד זַא ,תובהלתה עקילייה ַאזַא ,זַאטסקע ןכיוה

 ךיז טעבעג ןייז ןיא זיא רע ןעוו ןוא ,רעטרעטיצרַאפ ַא ןסעזענ

 ןופ ךיז ןבָאה ,תוללי עקידנסיירצרַאה ןופ רענעט ןיא ןעגנַאנרַאפ

 עשירעטסיה ןוא ןצכולש טרעהענ רעטַאעט ןופ ךעלעקניוו עלַא
 סָאװ ,רעײג-רעטַאעט רענָאדנָאל ךס ַא ןופ ךיא סייוו .ןענייוװעג

 -כָאנ רעטַאעט ןיא ןעמוק ,עסעיּפ יד ןעז לָאמ עכעלטע ךָאנ ןנעלפ

 א רַאפ ,ךיז טייטשרַאפ ,ןלָאצַאב ,טקַא ןטירד םוצ זיולב לָאמַא
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 2 55 נר טא

 -וּפָאּפ ןייז ,"ןוצר יהי, ןופ ענעצס יד ןעניואוווצייב ידכ ,טעליב
 ."עּפוטש עטסכעה יד טכיירגרעד טָאה ענעצס רענעי ןיא טעטירַאל

 -רעד רעלדַא יליצ יו ,טריפעגכרוד טייצ רענעי ןיא ךיוא טָאה .פ

 -עליּפשיוש טימ זיולב ,טריפעגפיוא ןוא ,טנעמירעּפסקע ןַא ,טלייצ

 גרעברעקוצ עניגער רעכלעוו ןיא ,"אבכוכ רב, סנדַאפדלָאג ,סניר

 ,"םולשבא;ק סלַא לעביז עדירפ ןוא "תימלוש; סלַא טליּפשעג טָאה

 -עניב ןקירָאי-25 ןייז ןָאדנָאל ןיא .פ טרעייפ 1907 רַאונַאי 9 םעד

 "השנמ, ,שידיי ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ,ףיוא טרָאד טריפ ןוא ייליבוי

 עלעיצעּפס ַא טייהנגעלעג רעד ייב סױרַא טיג ןוא ,ןַאמָאר יטענער ןופ

 ,עסעיּפ רעד ןופ טלַאהניא םעד טבײרשַאב רע רעכלעוו ןיא רושָארב

 ןסיורג םעד ןגעוו טלייצרעד ,עסעיּפ רעד ןופ רבחמ םייב ךוזַאב ןייז

 רעירפ עסעיּפ יד ןריפפיוא םייב טַאהעג טָאה רע סָאװ גלָאפרעד

 ךיז רע טדער ףוס םוצ ןוא ,רעטַאעט-"רָאזדניװ, ןיא קרָאי-וינ ןיא

 : ןצרַאה ןופ ּפָארַא

 -רעמַאב יד ,עסערּפ רעשידיי רעד ןופ טייקכעלטניירפמוא יד ,

 סָאװ סָאד רָאנ ןדייר עכלעוו ,ןשטנעמ טאוװירּפ עליפ ןופ ןעגנוק

 בָאה |ךיא} ןוא ,טרישזַארוקסיד סגנַאפנָא ךימ טָאה סָאד ,ןרעה ייז

 רעטַאעט שידיי ַא ןןענדרַאניײא} ןשילבַאטסע וצ ןַאלּפ םעד טלָאװעג

 םעד בָאה ךיא זַא ,טנַאמרעד ךימ בָאה ךיא רעבָא ,ןבענפיוא

 ,עניב רעד ןופ טרָאװ ןיימ ןבענעגנ םוקילבוּפ רענָאדנָאל ןרַאבקנַאד

 .ןביילב וצ ןסָאלשַאב בָאה ךיא ןוא ,ןָאדנָאל ןיא ביילברַאפ ךיא זַא

 ןבעגסיורַא ןוא םייח רעד ןיא ןציז וצ טכייל רעייז זיא סע ,ָאי

 רעשידיי רעד . . , .עפירגנָא עכעלנעזרעּפ ןוא קיטירק עטכערעגמוא

 עכלעוו ,רעליּפשיוש יד ןופ ןבױלּפָא טינרָאנ ךיז ןָאק "לאנרושז,

 ךיא ןעוו ןוא ,טרילָארטסַאנ לָאמ רֶאֹּפ ַא רעמוז ןטצעל ָאד ןבָאה

 ַא ןייז לעוו ךיא זַא ,טביולנעג טָאה גנוטייצ יד ןוא ןעמוקעג ןיב

 -ענפיוא ךימ ייז ןבָאה ,ןעננולעטשרָאפ עקינייא ףיוא זיולב טסַאג

 ןבָאה םיוק ,טונ רעייז ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג ןוא טסַאג ַא רַאפ ןעמונ

 טרעהענפיוא ייז ךיא בָאה ,רעניה ַא ביילבראפ ךיא זַא ,ןרַאפרעד ייז

 טמוק ןעמ ןעוו זַא ,ןפיירנַאב רעבָא ןלָאז ייז ןעו .ןלעפעג וצ

 ןוא ?יוו ןעמ סָאװ ןליּפש ןעמ ןָאס ,ןליּפש וצ לָאמ 0 רעדָא 8 ףיוא

 ַא ףיוא ןלעטשקעװַא ךיז ףרַאד ןעמ ןעוו רעבָא .ליוו ןעמ ױזַא יו

 ,פבמַאסנַא ןטרידוטשנייא טשינ ,ןדמערפ ץנַאג ַא טימ ןָאזעס ןצנַאג

 ןייא ןריפפיוא ךָאו עדעי ,עכבָארּפ גָאט ןדעי ןכַאמ ףרַאד ןעמ ןעוו

 ןייֵלַא טנווֶא ןדעי ןטעמכ וצרעד} האנאב ײבַאד ןוא קיטש סעיינ

 ןייא ריפ ןענייז ןרעטעוו יד ןעוו ,ןָאדנָאל ןיא טּפיוהרעביא ,ןליּפש
 ,ןַאגרָא םעד ןקידעש ןןוא| ,קיטסניגמוא יױזַא ןטזיירעגוצ ןַא רַאפנ
 ליפ ךימ ייז ןטלָאוװ ,ןפיירגַאב ץלַא סָאד ןלָאז ייז ןעוו ,טסורב יד

 ."טלדנַאהַאב רעכעלטניירפ

 טלייצרעד םעד ןגעוו .ץיווָאנרעשט ןיא .פ טרילָארטסַאג 1908 ןיא
 : תונורכז ךוב ןייז ןיא עדאּפעלאּפ ןויצנב רָאיטקַא רעד

 םעד ןעגנערבוצרעבירַא ןבענעגנייא ןדָארלעסקַא ךיז טָאה ...,

 עשידיי סָאד ןוא ןלָארטסַאג ףיוא ץיוװָאנרעשט ןייק ןַאמנייפ טסיטרַא

 גנולעטשרָאפ רעדעי וצ . . . ,םָארָאדָאכ ןעגנַאגעג זיא ץיווָאנרעשט

 פופ ױזַא ןעוועג ןטרָאג רעד ןזיא ,ץיּפש רעד ןיא ןענַאמנייפ טימ
 -רעביא ןעוועג ךעלגעממוא טלָאװ סע זַא ,סענערב עֶלַא זיב טקַאּפעג
 -עטשרָאפ רעזדנוא ןעז ןעמוקעג ןענייז סע ןשטנעמ לפיוו ןלייצוצ

 ַא ןעוועג ןענייז ץיווָאנרעשט ןיא ןליּפשטסַאנ סנַאמנייפ ... ,גנול

 עלַא ןפַארטענרעביא ןבָאה ןטפעשענ יד ןוא עיצַאסנעס עסיורג

 םוצ זיב רעכַאװש ןרָאװעג טשינ ןענייז ייז ןוא ןעגנוטרַאװרעד
 ."טסַאנ ןסיורנ םעד ןופ ןרָאפּפָא

 זיא ךָאנרעד ,ןָאדנָאל ןיא רעירפ ןעוועג .פ זיא ףָאקרעּפ .י טיול
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 ןופ ןָאקיסטעל

 ס'פ טרעדליש ףָאקרעּפ יװ טָא ןוא ,עניטנעגרַא ןייק ןרָאפעג רע

 : ןָאדנָאל ןיא ןעגנולעטשרָאפ

 סָאד זיא ,עקירעמַא ךָאנ {188/| ןרעלדַא ןופ ןזיירּפָא םעד טימ,

 עקינייא ביוא ןוא ,ןרָאװעג טמערָארַאפ רעטַאעט עשירדיי רענָאדנָאל

 טניז} רָאי קיצנאוװצ יד ךרוד ןבָאה ,ןרָאיטסַא ןופ סעּפורג עכַאװש

 סָאד זיא ,ןליּפש וצ טכַאמעג ןעגננוכוזרַאפ ןבולק טירטס סעצנירּפ

 - ןפלָאהעג רָאנ טָאה סעכלעוו ,ליּפש- ם י ר ו ּפ א יו ןעוועג רעמ טינ
 רעטַאעט שידיי ןייק זַא ,םוקילבוּפ ןטנעגילעטניא םעד ןגייצרעביא וצ
 ןבָאה ןעגנוכוזרַאפ ענעגנולעג-טשינ יד .ָאטשיג זיא ןָאדנַאל יא

 טימרעד ןוא טייז רעטסנרע רעד ןופ רעטַאעט עשידיי סָאד טנייצעג

 -עננייא םיא ןןיא} ןוא סאלק ןטנעגילעטניא םעד טרעטייוורעד

 רעד וצ ןוא ,"עניב , רעשידיי רעד וצ גנוטכַארַאפ ַא טלצרָאװ

 ,םוקילבוּפ ןופ טנעמעלע ןטסגרע םעד ןניוצעגוצ טייצ רעבלעז

 יױזַא ,תולעּפתה טימ טרידָאלּפַא םאלח ןטסנרע םעד טָאה סעכלעוו

 טלציקעג ןוא ןציוו עבָארנ טימ ןטָאשענ ןבָאה ןרָאיטקַא יד יוװ גנַאל

 -ָאמעד יד .עקרָאילַאג רעקידסלָאמַאד רעד ןופ קַאמשעג ןבָארג םעד

 עטלקיװטנַא-טינ סָאד ןוא ,טייז ןייא ןופ ןרָאיטקַא עטריזילַאר

 םנופ רעיצרעד יד ןרָאװעג ןענייז טייז רעטייווצ רעד ןופ םוקילבוּפ

 סע ךעלריטאנ ןבָאה רעיצרעד עכלעזַא .רעטַאעט ןשידיי רענָאדנָאל

 ןַאמנייפ דנומגיז זיא לָאמ א טימ ןוא ,ןברַאדרַאפ טנָאקעג רָאנ

 .טנעה ענייז ןיא רעטַאעט סָאד ןעמונעג ןוא ןָאדנָאל ןייק ןעמוקעג

 ןייז וצ ןעוועג נונעג טינ ךָאנ זיא טעברַא עסיורג ַאזַא וצ ..;

 -ענרעטנוא רעסיורג ַא ןעוועג קיטיונ זיא סע .,רָאיטקַא רעטונ ַא
 רעד וצ טייהנבענרעביא ןַא ןוא עיגרענע עקיזיר ,טסיינ-סננומ

 קיסַאּפ רע זיא םורעד ןוא ,טַאהעג רע טָאה תולעמ עֶלַא יד .עכַאז
 ,עניב רעשידיי רענָאדנָאל ןרעד| ןופ רינָאיּפ רעד ןרעוו וצ ןעוועג

 -ַאעט סָאד ןעננולעג ןענַאמנייפ טָאה טעברַא רערעווש רעליפ ךָאנ

 -ניא ךיוא ןניוצענוצ טָאה סע זַא ,עפוטש ַאזַא וצ ןעגנערב וצ רעט

 רָאנ ,ןרָאיטקַא יד רָאנ טינ טָאה ןַאמנייפ .םוקילבוּפ סעטנעגילעט

 םעניילק ַא ץוח ... ןרעבָא1 .טרינילּפיצסיד םוקילבוּפ סָאד ךיוא

 ןוא ןטייוו ןופ ןענַאטשעג לייט עטסערג יד זיא רעקיטַאּפמיס לייט

 ןופ ץנעטסיזקע רעד ןגעוװו טריסערעטניא קיצניו ךיז ןבָאה ייז

 קידנעטש לָאז רעטַאעט סָאד זַא ,טלָאוװעג ןבָאה ייז . . . .רעטַאעט

 רעבָא ,ןכוזַאב ןטסולנרַאפ לָאמַא ייז ךיז טעוו סע ןעוו ןייז ןפא

 ,ןרָאיטקַא עּפורט יד . . . .טינרָאג ייז ןבָאה רעטַאעט ןרַאפ ןָאטעג

 ןלַאפעצ זיא ,טלעטשעגנעמאזוצ ימ סיורג טימ טָאה ןַאמנייפ עכלעוו

 קנעדעג ךיא .טכאמענוצ ךיז טָאה רעטַאעט סָאד ןוא ,ןרָאװעג

 סָאנעוב ךָאנ ןיא רע רעדייא עניב רעד ףיוא עדער עטצעל ןייז

 רעטַאעט סָאד ןרָאלרַאפ טינ גנונפָאה יד טָאה רע זַא ,ןרָאפעג סערייא

 ,"ןטלאהעג טרָאװ ןייז טָאה רע ןוא .ןבעלוצפיוא לָאמַא ךָאנ

 רעלדַא יליצ טביירש ,ןָאדנָאל ןיא טייצ ענעי ןליּפש םעד ןגעוו
 : תונורכז עריא ןיא

 -נָאל ,. . .ןָאדנָאל ןיא ןָאזעס-רעטַאעט ַא ןביוהעגנָא ןבָאה רימ ,

 "סענָאפ, ,ןענַאמוט עריא טימ טמירַאב קירעיורט זיא סָאװ ,ןָאד

 ףוס ַא ןָא ןוָאלעצ רעטניוו םענעי ךיז טָאה ,טרָאד סע ייז ןפור

 -ךעש ַא טַאהעג ,ךיז טײטשרַאפ ,סע טָאה . ... ,ץענערנ ַא ןָא ןוא

 ,רעטַאעט רעזדנוא ןֹופ לייט ןכעלטפעשעג םעד ףיוא גנוקריוו עכעל

 טושּפ ןעוועג זיא סעגָאפ עכלעזַא ןיא ןטנוװָא יד ןיא ןזָאלסױרַא ךיז

 רעטיירב רעד טימ ץלַא טַאהעג ביל טָאה ןַאמנייפ .רַאפעג-סנבעל ַא

 רָאנ ַא טלעטשעגנעמַאזוצ טָאה רע .רעטַאעט ןיא ךיוא ױזַא ,טנַאה
 ,עקירעמַא ןופ רעליּפשיוש עכעלטע טכַארבעג וליפַא ,עּפורט ענייפ
 סעמאננייא עכעלגעלק יד טימ .ןשזַאג עכיוה רָאנ טלָאצענ ייז ןוא
 םענעי ןופ ףוס םוצ ... .תואצוה יד טקעדעג םיוק ,םיוק רע טָאה
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 רעטַאעט ןשידיי

 ףיוא קעװַא ןיילַא ןַאמנייפ זיא ןָאדנָאל ןיא ןָאזעק ןקידלזמ-םילש

 לסיבַא ןענידרַאפ וצ ידכ עטיל ןוא ןליוּפ ,עיצילאנ ןייק ןיאדטסַאנ

 ,טלענ

 ןָאזעס םענעי ךָאנ קרָאידוװינ ןייק ןעמוקעגקירוצ ןענייז רימ ןעוו

 ןייק ןעוועג טינרָאג ענַאל עלעיסנַאניפ רעזדנוא זיא ,ןָאדנָאל ןיא

 ַא טימ ןדניברַאפ וצ ךיז טריבורּפ טָאה ןַאמנייפ .ענעביוהרעד

 ןעק ךיא .ןעגנולעג טינ םיא זיא'ס רעבָא ,קרָאידוינ ןיא רעטַאעט

 -רעליּפשיוש עטבַאנַאב ַאזַא סָאװרַאפ ןייטשרַאפ טינ טנייה זיב

 טינ ךיז ןרָאי ענעי ןיא ןבָאה ןאמנייפ ענייד ןוא דנומניז יוװ רָאּפ

 -ַאעט ןשידיי ןיא עיציזָאּפ רעכיירנלָאפרעד א וצ ןנָאלטירעד טנַאקעג

 -נַאו םעד ןעמונעג רעדיוו ןַאמנייפ טָאה הרירב ןיאכ ... .רעט

 ךעלדנע ... .עּפָארייא רעביא טזָאלענקעװַא ךיז ןוא ןקעטשרעד

 טעברַאעגסיוא טָאה רע זַא ,ןעמַאמ רעד ןסיוו טזָאלעג ןַאמנייפ טָאה

 לָאז יז -- עינעמור ןוא עטיל ,ןיוּפ רעביא ןעדייב ייז רַאפ רוט ַא

 ."ןעמוק דלאב

 סָאנעיב ןיא עניטנעגרַא ןיא טליּפשעג רעדיוו .פ טָאה 1908 ןיא

 זיא ,ןלָארטסַאג עקיזָאד יד תעב .968 ַאבוקלַאקַאשט ףיוא סערייא

 -טימ ךיז טימ ךיוא טָאה רע .ָאלעטָא; סלַא ןטָארטעגפיױא ךיוא רע

 ןײטשּפע ַאידַאװ ינעפ ןירעליּפשיוש יד טכַארבעג

 ,ןענדרָאניײא ךיז טבורּפ רע ואוו ,קרָאי-וינ ןיא קירוצ ךיז טרעק .פ

 ןייא ףיוא זיולב ףיוא טערט רע ןוא ןייא טינ םיא ךיז טיג סע רעבָא

 ףיוא טריפ רע ואוו ,רעטַאעט-"דנערג , סרעלדַא ןיא גנולעטשרָאפ

 -רעּפער ןיא ןבילברַאפ טינ זיא סָאװ ,"טסימאגיב רעד , עסעיּפ ןייז

 .ןרָאװעג טקורדעג טינ ךייא זיא ןוא רַאוט

 טלייצרעד ןָאזעס םענעי ןגעװ ןוא ,ןָאדנָאל ןייק רעדיוו טרָאפ .פ

 : ףָאקרעּפ .י

 ןטונ ןייק טינ םיא ףיוא טכַאמ עמעט יד זַא ,טקרעמַאב בָאה

 ננילביל ןייז ןגעוו ענַארפ יד טרירַאב ןעמ ןעוו ןוא קורדנייא

 ןרירוצ ךיז לָאז ןעמ יו טקנוּפ רע טדייל ,"רעטַאעט ןָאיליוװוַאּפ ,

 ..דנואוו ַא וצ

 ןוא ,טרָאד טליּפש רע עכלעוו רעטנוא ןעגנוגנידַאב ערעווש יד

 רעמ רעבָא םיא ןזָאל ,ןטסעב םוצ טינ זיא סָאװ ,דנַאטשוצ-טנוזעג ןייז

 יו טיול .ּפָא רעדיו ךיז טלעטש רע ןוא ,שיגרענע ױזַא ןייז טינ

 ייב ןעגנודעגסיוא ןָאסנַאטַאנ זלרַאשט טָאה ,רעביא טיג ןיקמורפ .א

 טרָאד ןוא לָאז ַא ןעמונעג טָאה .פ .רעטַאעט-*ןָאיליוװַאּפ , סָאד םיא

 טשינ ךָאנ רעבָא ךיז טיג רע .סעשטעקס עכעלטע טריפעגפיוא

 רעטַאעט ַא ןיא ןעמוקוצקירוצ ץלַא ךָאנ טפָאה ןוא רעטנוא ןצנַאגניא

 : ףָאקרעּפ .י טלייצרעד םעד ןגעוו .*קָאליײש , ןיא ןטערטוצפיוא ןוא

 רע ןכלעוו רעביא ,טנַאמרעד "קָאלייש , ךיא כָאה םיוק ...,

 טבעלַאב רע זיא ,ןכָארּפשענ ליפ טייצ עטצעל יד רימ טימ טָאה

 -ענסיוא דלַאב ךיז טָאה רע .טעטיצירטקעלע ךרוד יוװ ןראװעג

 ןגיוא עקידנלקניפ טימ ןוא לוטש ןופ ןעגנורּפשענפיוא ,טכיילג

 ןדנעמוק ןייז ןופ טדערעג לָאמַא ךָאנ סומזַאיזוטנע ןטסערג ןֹוא

 -ייש , ןייז ןיא .טרידוטש רָאי עקינייא טָאה רע ןכלעוו ,"קָאליײש,

 ַא ןלָאמ וצ טניימעג טינ טָאה ריּפסקעש זא ,ןזייוו רע טעוו "קָאל

 ןרָאװעג טרעטסייגַאב רעייז רע זיא קידנדייר ,וװ .ז .א ,ןדיי ןטכעלש

 ןטארעג רימ טימ ךיז ,םויטסָאק סקָאלייש ןכייר ַא ןזיוועג רימ ןוא

 ,"ןריפַארנָאטַאפ ןטסעבמַא עזָאּפ ערעסָאװ ןיא

 -ַאעט סעסיורג , ןיא ןליּפש וצ שזדָאל ןיא .פ טמוק 1909 ינוי ןיא

 ןגעוו .?ָאלעטָא , ןיא ףיוא טערט רע .(גרעבדנַאז קחצי .ריד) "רעט

 :גייווצרעבליז ןמלז טביירש ףוס ןשיגַארט ןייז ןוא טירטפיוא ןייז

 ןדנזיורב ַאזַא .םוקילבוּפ סָאד ןוא קיטירק יד טרעטסייגַאב רע

 ,ןסעיּפ סנַאמנייפ- דנומגיז ןופ רעטעלב-רעש

 רעכעלנייוועג ןייז טימ ןצעזטרָאפ טריבורּפ לָאמַא ךָאנ טָאה רע;
 ַא ףיוא רעדייל רעבָא ,ןעגנַאפעגנָא טָאה רע סָאװ סָאד עיגרענע
 -עג טָאה רע עכלעוו רעטנוא ןענָאיצידנָאק יד טימ .טייצ עצרוק
 ךיז טָאה ןוא ןעוועג ןדירפוצ טינ רע זיא טייצ עטצעל יד טליּפש
 ,ןרעױדַאב ןיימ וצ טקרעמַאב ךיוא בָאה ךיא .טרעגרעעג ליפ רעייז
 זיא טנוזעג ןייז ןוא ןכָארבעגרעטנוא זיא עינרענע ענרעזייא ןַיז זַא
 -ןָאיליװַאּפ ןיא רעמיצ ןייז ןיא טנווַא ןייא . . . ,ןטְסעֶבְמַא טינ
 טפנוקוצ רעד רעביא ןכָארּפשעג טייצ עגנַאל ַא רימ ןבָאה רעטָאעט
 ןגעוו .ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט ןגעוו ךיוא ןוא רעטַאעט ןשידיי ןופ
 ךיא ,ןָאט ןקירעיורט ,ןדימ ַא ןיא ןכָארּפשעג רע טָאה ןטצעל
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 , יי =

 טָאה רוניפ ַאזַא ,עיצקיד עלופסקורדסיוא ַאזַא ,טנעמַארעּפמעט

 .ןעזעג טינ עניב רעשידיי רעשזדָאל רעד ףיוא טלָאמַאד זיב ךָאנ ןעמ

 טשינ לענש ױזַא ךיז טעװ ןַאמנייפ זַא ,קורדנייא םעד טכַאמ סע

 ןבָארּפ וצ וצ טערט ןעמ .םוקילבוּפ-רעטַאעט רעשזדָאל ןטימ ןדייש

 ךיז טָאה דנַאטשוצ-טנוזעג סנַאמנייפ ."ַאטסָאקַא לאירוא , ןופ

 ךיז טרעוורַאפ םיא ןבָאה םיריוטקָאד יד .טרעגרערַאפ; ?ייוורעד

 יו רעבָא .רוגיפ רעקיד ןייז ייב ךעלרעפענ זיא סָאד .ןגערוצפיוא
 ,לָאר עדעי רעביא טבעל רע זַא ,םיריוטקָאד יד ןגלָאפ רע ןָאק ױזַא
 ענייז ןענייז אטסָאקַא לאירוא ןופ ןוא ָאלעטָא ןופ ןדייל יד זַא
 ילוי ןט1 םעד גָאטשרענָאד זַא ,טריסַאּפ סע טָאה ױזַא ןוא ,ןדייל
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 ןֹופ עבָארּפ רעד ףיוא ךיז רע טָאה ,גָאטייב רעגייזַא 12 ,9

 גָאלָאנָאמ ןטמירַאב םייב זַא ,טגערעגפיוא ױזַא "ַאטסָאקַא לאירוא

 עטשרע יד קידנגָאזסױרַא ,רע טָאה ,"דיי ַא ןיב ךיא ,יבר ,ָאי,

 -נוא ןַא יו דרע רעד ףיוא טזָאלענּפָארַא גנולצולּפ ךיז ,רעטרעוו

 לענש טָאה ןעמ .למוט ַא ןרָאװעג זיא סע .םיוב רעטקַאהענרעט

 סוילוי ,טעּפש וצ ןעוועג ןיוש זיא סע רעבָא ,רָאטקָאד ַא טכַארבעג

 שזדָאל ןיא ןעמוקעגנָא דָארג גָאט ןבלעז םעד זיא רעכלעוו ,רעלדַא

 טזומעג טרָאוטגנוסירגַאב ןייז טָאה ,ןענַאמנייפ ןסירנַאב טלָאזעג ןוא

 .דּפסה ַא ףיוא ןרעדנע

 ."טַאמיײה יד, ןיא .פ ."גינעק עציוו, ןיא .פ

 רעד ןופ קורדנייא רעקידנרעטעמשעצ רעטשרע רעד ןעוו רעבָא

 רעד ייב גראז עיינ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,רעכירַא זיא עפָארטסַאטַאק

 יד ןוא עיצקעריד רעד ייב ןוא םענעברָאטשרַאפ-שינַארט ןופ יורפ

 -ידנעלסיוא ןַא טָאה ןצעזעג עשיסור עקילָאמַא יד טיול .ןרָאיטקַא

 סלֵא ןאמנייפ .רנַאלסור ןיא ןעמוקניירַא טרָאטענ טשינ דיי רעש

 .ץעזעג םעד רעטנוא ןלַאפעגרעטנורַא ךיוא זיא דיי רעשידנעלסיוא

 טפַאשרַאפ םיא ןעמ טָאה ,ןעמוק ןענָאק טרָאפ לָאז רע רעבָא ידכ

 ,ןסייהעג טָאה סע ןוא ,ןעמָאנ ןכעלטסירק ,ןרעדנַא ןַא ףיוא סַאּפ ַא

 ךיז ןבָאה סע . ... .ןעמָאנ-עניב ןייז רָאנ זיא ןַאמנייפ דנומגיז זַא

 ןגרעבדנַאז זיא סע זיב ףרַאד ןעמ ואוו טרָאד ן'תולדתשה ןביוהעגנָא
 רעשזרדָאל ןפיוא ור רעקיבייא ןייז וצ ןענַאמנייפ ןעננערב וצ ןעגנולעג

 ןופ ךס א .עזעידנַארג ַא ןעוועג זיא היול יד .םלוע-תיב ןשידיי

 ןבָאה םידּפסה .טקילײטַאב ריא ןיא ךיז טָאה םוקילבוּפ-רעטַאעט

 והיעשי ,ןייטשנרא קרַאמ ,ןַאמלעטיט ,רעלדַא סוילוי ןטלַאהעג
 .",רנא .א רענוא

 רעטנוא ,ןָאדנָאל ןיא ,"דנַאלרעדנואוו, ןיא זיא ףיורעד ץרוק

 -רָאפ ,*טפַאשלעזעג עשירַארעטיל ןַאמנייפ, רעד ןופ גנוטייל רעד

 ןמלק טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ןיא לַאירָאמעמ ַא ןעמוקעג

 "ןַאמנייפ יד ןוא ,גנילרעטס .א ןוא ףָאקרעּפ .י ,ןַאלּפַאק .א ,רמרמ

 -לוז טימ *יתיוש; ןעגנוזעג טָאה רָאכ ןטשימעג ַא טימ ינַאּפמָאק

 רעלעיצעּפס ַא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ךיוא זיא סע .קיזומ סרעצ

 רעד, דיל סָאד ןרָאװעג טקורדעגּפָא זיא סע ןכלעוו ןיא טעלּפמַאּפ

 -געוועל םעס ןופ טסַאפרַאפ לעיצעּפס ,"ירפ וצ ןלַאפעג זיא גנַאהרָאפ

 .ד .מ רעליּפשיוש רעד סָאװ ,ביוטש .ּפָארּפ ןופ קיזומ טימ ,טריוו

 .ןגָארטעגרָאפ טָאה ןַאמסקַאוו
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 ןופ ןָאקיססקעל

 ןוא ,וָאשזד ,ןוז ַא יורפ רעטשרע ןייז ןופ טזָאלעגרעביא טָאה .פ

 ַא ,(ןיטעטש) ענייד ,יורפ רעטייווצ ןייז ןופ ןוא .יקעב ,רעטכָאט ַא

 טָאה עכלעוו ,(ץַאז גיוודול ןופ יורפ יד רעטעּפש) יליל ,רעטכָאט

 עטריטּפָאדַא יד ןוא ,רעטַאעט שידיי טייצ עסיוועג ַא טליּפשעג

 ענייד ןופ רעטכָאט יד) יליצ ןירעליּפשיוש עטנַאקַאב יד ,רעטכָאט

 ןופ ןעמָאנ ריא ןטיבעג רעטעּפש טָאה עכלעוו ,(רעלדַא .ּפ בקעי ןוא

 ,רעלדַא ףיוא ןַאמנייפ

 ןוא יליצ רעטכעט ייווצ יד ןוא ,ענייד ,יורפ ןייז ןענייז 1911 ןיא

 ,הבצמ ַא ןיפ טלעטשעג ןבָאה ייז ואוו ,שזדָאל ןיא ןעמוקעג יליל

 ןטנוא ןופ ןוא ,םיוב ןטקַאהעגּפָא ןַא רָאפ ךיז טימ ט:עטש סָאװ

 .ןסעיפ עטסקיטכיוװ ענייז טנכערעגסיוא ןענייז

 עניב רעשילגנע רעד ףיוא טליּפשעג טייצ עצרוק ַא ךיוא טָאה .פ

 ."הבת סחנ; עסעיּפ רעד ןיא

 ןופ ןטּפירקסונַאמ עקידנגלָאפ ךיז ןעניפעג א"וויי ןופ וויכרַא ןיא

 עשירָאטסיה ,חישמ רעשלַאפ רעד רעדָא הרובד ןוא דוד; : ןסעיּפ ס'.פ

 טנומגיז ןָאפ טעטײברַאעב ,רעדליב 8 דנוא ןעטקַא 4 ןיא רעּפָא

 בקעיו *עסעיּפ ַא ס'רעט בָאקַאי ןופ ןעמָאנטנַא טעשזוס ,ןַאמנייפ

 ,ן*יארלא דוד רעדָא חישמ רעשלַאפ רעד ,, עסעיּפ ַא טַאהעג טָאה רעט

 ןיא ,עבעיל ןופ רעקרַאטש; ,ןןטקַא 4 ןיא| "טלעוו רעד ףיוא םולש;

 ןוא ,"ןעטקַא 4 ןיא אמַארד ,דרע רעד רעטנוא רָאי 30; ,"ןעטקַא 4

 ,?ןטקַא 4 ןיא ,רעלטכעװטכַאנ רערָא ,השורי יד;

 : רעיימ סירָאמ טביירש ,טיוט ס'.פ ןופ קורדנייא ןגעוו

 טבַאמעג ןָאדנָאל ןיא ָאד טָאה טיוט סנַאמנייפ ןופ העידי יד ,

 ןרָאפקעװַא ןייז זַא ,טסואוועג טָאה ןעמ .םשור ןסיורנ רעייז ַא

 -עננָא טָאה ןעמ ןוא ,טרעגרעעג קרַאטש רָאג םיא טָאה ןענַאד ןופ

 .טיוט ןעגנולצולּפ ןייז ןופ הבס יד ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןעמונ

 ןַאמנייפ דנומגיז טימ טעדניירפַאב טונ רעייז ןעוועג ןיב ךיא . .,

 עכלעוו ,רעלטסניק עקינייוו יד ןופ ןעוועג זיא רע ,ןבעל ןייז ייב

 ןוא . .. טרָאװ ןשיטירק ןפרַאש ַא וליפַא ןגָארטרעד טנָאקעג ןבָאה

 ץענערג ןייק רָאג טָאה רעטַאעט ןשידיי םוצ טייהנבעגרעביא ןייז

 דנומגיז . ... .טצעשעג קרַאטש רַאפרעד םיא בָאה ךיא .טַאהעג טינ

 ,ןרעגנעהנָא1 ןטָאירטַאּפ עסיורג עליפ טַאהעג קידנעטש טָאה ןַאמנייפ

 רעייז םיא וצ םזיטָאירטַאּפ רעד זיא טיוט ןייז ךָאנ טּפיוהרעביא

 ןעיובוצפיוא גנוגעװַאב ַא ןפַאשעג טָאה ןעמ ןוא ,ןסקַאוװעג קרַאטש

 "ןַאמנייפ ןעמָאנ םעד ןנָארט לָאז סָאװ ,רעטַאעט-ססלָאפ שידיי ַא

 שידיי סנַאמנייפ , עז ,ןטַאטלוזער יד ןוא גנונעװַאב רעד ןגעוו|

 .ן"רעטַאעט-סקלָאפ

 .פ ןופ גנורעדליש ַאזַא טיג עדאּפעלאּפ ןויצנב רעליּפשיוש רעד

 : רעסישזער ןוא רעליּפשיוש סלָא

 ךיז טְלָאװ רע ןוא לוש רעטלַא רעד ןופ ןעוועגנ זיא ןַאמנייפ,

 -יורג סלַא רעבָא ,רַאוטרעּפער ןשיסַאלק םעד רַאפ טסַאּפעג רעכיז

 זופ ךיא .לָאר רעדעי ןיא ןעמונעגסיוא רע טָאה ,טנַאלַאט רעס

 ישזער עקיטכיר ןייס ךָאנ ךיא בָאה םיא וצ זיב זַא ,ןייז הדומ

 זיא ןַאמנייפ .ןעזעג טינ רעסישזער ןסיטכיר ןייק ןוא טליפעג טינ

 -יזטסואווַאב ןוא רעסיורג רָאנ ַא ןוא רָאיטסַא רעסיורג ַא ןעוועג

 ןוא ,םוטקילייה א ןעוועג םיא ייב זיא עניב יד .רעסישזער רעקינ
 ןייז ןופ רעייפ ןצנַאנ ןטימ ןבעגעגּפָא ךיז רע טָאה ליּפשיוש םוצ

 ןייז טליּפשענּפָא ןַאמנייפ טָאה ןבָארּפ ירד תעב .המשנ רעשירעפעש

 עטסנרע יד ייב ןוא ,ןעגנולעטשרָאפ יד ייב יװ ױזַא טקנוּפ לָאר

 ױזַא ,ןרערט עתמא ןעזענ ןניוא סנַאמנייפ ןיא ןעמ טָאה סענעצס

 סָאװ ןלָאר יד ןיא ךיז רע טָאה טפיטניירַא ױזַא ןוא טבעלעגנייא

 ןעוועג זיא ןאמנייפ שטָאכ ןוא .ןרעּפרעקרַאפ טפרַאדַאב טָאה רע

 ןבָארּפ יד ייב רע טָאה ,נָאװ רערעווש ןופ ןַאמ רעטיובעגטסעפ ַא
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 רעטַאעט ןשידיי

 .ןליופ) שזדָאל ןיא םלוע תיב ןשידיי ןפיוא הבצמ סנַאמנייפ דנומגיז

 .גרעבדנַאז קחצי רָאטקעריד ןוא ןַאמנייפ יליל ,(רעלדַא) עיליצ ,עגייד

 ןוא ענעצס סנדעי טליּפשענּפָא טייקנילפ רעכעלנייווענרעסיוא טימ

 טָאה רע ןוא ןכַאמ סע ףרַאד ןעמ ױזַא יו רעטסומ ַא ןזיוועג

 ױזַא ןכַאמ סע ףרַאד ןעמ סָאװרַאפ ןייטשדַאפ וצ ןבענענ ייברעד

 .יױזַא טגיילעגניירַא ןבָארּפ יד תעב טָאה רע ןוא ,שרעדנַא טשינ ןוא

 זַא ,סעיצקעל עשיגָאנַאדעּפ ןוא ןעגנוזייוונָא ענייז טימ ימ ליפ

 ,ןעיירדסיוא טנַאקעג עבָארּפ רעד ךָאנ רעדיילק ענייז טָאה ןעמ

 ."גנוגנערטשנַָא ןופ ןעוועג ייז ןענייז סָאנ ױזַא

 ;טביירש גייווצרעבליז ןמלז

 בילוצ סָאװ ,דָאירעּפ רעד עקירעמַא ןיא ןָא טמוק סע ןעוו;

 ,רבחמ םענעגייא ןייז רעטַאעט סעדעי ךיז טָאה ןקעווצ-ז'נערוקנָאק
 ןָא ןַאמנייפ ךיז טוט ,הדע רערשכ ןייז רַאֿפ רָאנ טביירש רעכלעוו

 ץיּבש רעד ןיא ךיז טלעטש ןוא גרוטַאמַארד ַא ןופ לטנַאמ םעד

 ןצעזרעביא טימ ךיז רע טננונגַאב ביֹוהְנֶא ןיא ,רעטַאעט ַא ןופ

 ןייז רַאפ רעייז ךיז טסַאּפ רעכלעוו ,רַאוטרעּפער ןשיסַאלק םעד

 טרעוו רעבָא דלַאב ,ןַאנרָא ןשיטעטַאּפ ןייז ןוא רוניפ רעכעלרעסיוא

 עכלעוו ,ןסעיּפ ייר רעצנַאנ ַא ןופ רעטעברַאַאב ןוא "רבחמ , רע

 .רַאוטרעּפער ןשידיי ןיא טרעגריבעגנייא גנַאל ןרָאי ףיוא ךיז ןבָאה

 עלַא יד ןבָאה טרעוו ןשירַארעטיל ןייק זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 ,סענעצס ןַארַאפ ייז ןיא ןענייז טרָאד ןוא ָאד רעבָא ,טינ ןסעיּפ

 -טנעק-ןשטנעמ ,ץנעגילעטניא טציזַאב ןַאמנייפ זַא ,ןזײװַאב םָאֹוו
 ."קיטקַארּפ-עניב ןוא שינ
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 ,רעיימ סירָאמ רָאטקַאדער ,ןָאדנָאל ןופ בשות רעקירָאיזגנַאל רעד

 :רעטַאעט ןשידיי רענָאדנָאל ןיא לָאר ס'.פ ױזַא טרעדליש

 ,טייצ ןיימ ןיא טָאה רעכלעוו ,רעלטסניק רעשידיי רעטשרע רעד ,

 ָאד לָאז'ס זַא ,ןטנעמַאדנופ טניילעג ,קירוצ רָאי 30 רעביא טימ

 ןעועג ןיא ,?לכב רעטַאעט רעשידיי רעקידנעטש ַא ןריטסיזקע

 רַאפ ןָאטענפױא ליפ רעייז תמאב טָאה רע . ... ,ןַאמנייפ דנומגיז

 רעהַא ןעמוקעג רע זיא טשרעוצ .רעטַאעט שידיי ַא ָאד ןטלַאהנָא

 קרַאטש רעייז ָאד יד ,יורפ ןייז טכַארבעג רע טָאה םעדכָאנ ,ןיילַא

 זדנוא ייב טליּפשענ עטשרע יד ןבָאה ייז .ןַאמנייפ ענייד עטכילַאב

 ָאד טָאה ןַאמנייפ .ןסעיּפ ערעסעב ןופ רַאוטרעּפער ןרעפערג ַא

 ַאזַא ךיוא ןוא ,סעמַארד סנידרָאג בקעי טריפענפיוא רעטשרע רעד

 ןַאמנייפ טנומניז ."עינַאשטשעימ , סיקרָאנ םיסקַאמ יוװ עמַארד

 ןעוועג ןיא רע שטָאכ :הלעמ עסיורג רעייז יד טאהעג ךָאנ טָאה

 ,ןירעלטסניק עדנטיידאב א יורפ ןייז ןוא רעלטסניק רעסיורג ַא

 טָאה רע .טלעטשעג טינ יורפ ןייז ןוא ןייֵלַא ךיז ףיוא רע טָאה

 טָאה רע ןוא ,עּפורט עקיסַאלק-טשרע ןַא ןבָאה וצ טכוזענ קידנעטש

 ,לַאטנעזַאר סירָאב יו ,עקירעמַא ןופ ןטפערק עטונ רעייז טכַארבענ

 לָאמ ןטשרע םוצ ןצַאז טכַארבעג ךיוא טָאה רע .דלָאננהעש .ב

 עּפורט ןייז ןיא טַאהעג רע טָאה םעד ץוח ַא ןוא ,ןָאדנָאל ןייק

 יליצ ןירעליּפשיוש עטריטנַאלַאט רעייז יד ,רעטכָאט סיורפ ןייז

 יו רעלטסניק עכלעזַא סָאד ,ךעלריטַאנ ןעוועג זיא סע .... ,רעלדַא

 ןבעגעגרעביא יױזַא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,יורפ ןייז טימ ןַאמנייפ

 רעייז ןעוועג וצרעד ךָאנ ןענייז עכלעוו ןוא ,רעטַאעט ןשידיי םוצ

 קרַאטש ןייז ןלָאז ,טייקנזָאלבעגנָא ןופ ןמיס ַא ןָא ,ךעלטניירפ

 ןיא םוקילבוּפ ןשידיי ןצנַאנ םעד ייב טצעשעג ןוא טבילַאב

 -ןָאיליװַאּפ ןוא רָאי ףניפ ךרעל טליּפשענּפָא ייז ןבָאה ױזַא ,ןָאדנָאל

 ןענַאטשטנַא ןענייז םעדכָאנ רעבָא ,נלָאפרעד סיורג טימ רעטַאעט

 זַא ,טכודעגסיֹוא םוקילבוּפ םעד ךיז טָאה סע ... ןטייקירעווש
 -עטיש ןרָאװענ זיא'ס ןוא ,רעטַאעט שידיי נונעג ןעזעג ןיוש טָאה'ס

 ןופ רעמיטנגייא רעקיטלָאמַאד רעד .ןעגנולעטשרָאפ יד ייב רער

 ,טייקנדירפוצמוא ןגייצוצסױרַא ןביוהעגנָא ךילנלָאפ טָאה רעטַאעט

 רעליּפשיוש רעטייווצ ַא : ץ'נערוקנַאק ַא ןעמוקעגניירַא ךָאנ זיא'ס

 ךיוא טָאה ןוא ,רעטַאעט ןטייווצ ַא ןיא ןליּפש ןביוהעגנָא טָאה

 ןופ רעמיטננייא ןטימ ןעלדנַאהרַאֿפ ליטש רעד ןיא ןביוהעננָא

 ןיא זיא ןַאמנייפ דנומניז זַא ,ןעװעג זיא ףוס רעד .ןָאיליווַאּפ

 .ןָאדנָאל ןופ ןרָאּפעגקעװַא 1909 רעמוז

 טשרעוצ ,1906 ןיא ןָאדנָאל ןייק ןעמוקעג זיא ןַאמנייפ דנומגיז
 ןופ עזיירקירוצ-.ןייז תעב רעטַאעט ןָאיליװַאּפ ןיא ןלָארטסַאג ףיוא
 טימ ךיירנלָאּפרעד רעייז ןעוועג זיא רע .עינעמור ןיא ךוזַאב ַא
 .רָאו עכעלטע.ףיוא ןבילבעג ָאד זיא רע ןוא ,ןעגנולעטשרָאּפ ענייז

 -ענ ןבָאה עכלעוו רעלטסניק עשידיי ייווצ ןעוועג ןענייז סע .

 -רעה ריס רָאטקעריד-רעטַאעט ןשילננע ןטמירַאב םעד ןופ טנרעל

 טריפעגנייא .טָאה רע .ןסעיּפ ןריפוצפיוא ירט סָאבריב טרעב

 עכלעוו ,רעלטסניס עשידיי ייווצ יד .ןעגנולעטשרָאפ ערַאלוקַאטקעּפס

 ןענייז ,עדָאטעמ סירט סָאבריב טרעברעה ריס טגלָאּפעגכָאנ ןבָאה

 ןעוועג זיא ןאמנייפ .ץראווש סירָאמ ןוא ןַאמנייפ דנומגיז ןעוועג

 -וקַאטקעּפס ןָאדנַאל ןיא טריפענפיוא טָאה רעכלעוו ,רעטשרע רעד

 ןסעזַאב טינ טָאה רע זַא ,ךיז טייטשרַאפ סע .,ןעגנולעטשרָאפ ערַאל

 .ץראווש סירָאמ ןופ ןעלטימ ןוא ןטייקיאעפ עשירעלטסניק עסיורנ יד

 ןַאמנייפ דנומגיז .ךיירגלָאפרעד ןעוועג רע זיא טייצ ןייז רַאֿפ רעבָא

 -ַאכ ןוא רענַאיזער רעטסנרע ,רעטריטנַאלַאט ַא ןעוועג ךיוא זיא

 רע טָאה ,ןָאדנַאל ןיא ןעווענ זיא רע ןעוו .רעליּפשיוש-רעטקַאר

 ןוא טעפ וצ ןרָאװעג זיא רע : תונורסח עסיורג טָאהעג ןיוש וליפַא
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 יד ץָארט רעבָא .,ןייר רעייז ןעוועג רעמ טינ זיא ענייז עמיטש יד

 ,ןלָאר ןיא זַא ,ךיז טייטשרַאפ סע .טליּפשעג טוג רע טָאה ,תונורסח

 טינ רע ןיא ,יובעג-רעּפרעק ןייז וצ טסַאּפעג טינ ךיז ןבָאה סָאװ

 טסַאּפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןלָאר ןיא רעבָא ,ןעננולעג רָאנ ןעוועג

 .ךעלפערטרַאפ ןעוועג רע זיא ,םיא רַאפ

 לאירוא, זדנוא ייב לָאמ עטשרע סָאד טליּפשעג טָאה רע ןעוו

 ,ןַאמנייפ רערעייט , : קיטומטוג טגָאזעג םיא ךיא בָאה ,?ָאטסָאקַא
 טינ רע טלָאװ ,ריא יו ױזַא ןעוועגנ טלָאװ ָאטסָאקַא לאירוא ןעוו

 -טנעעג קידנכַאל טָאה רע ."עמַארד אזַא ןיא דלעה רעד ןעווענ

 טוג ךיא בָאה ןנָאלָאנָאמ יד רעבָא ,ךייא ייטשרַאפ ךיא , ; טרעפ

 רעייז רע טָאה ןגָאלָאנָאמ יד זַא ,ןבעגעגוצ בָאה ךיא ."? טגָאזעג

 יד טקירדעגסיוא ןוא ןענַאטשרַאפ קיטכיר טָאה רע .טנַאזעג טוג

 ,ןטלַאהטנַא ייז סָאװ ,ןעקנַאדעג

 ןיא "?רענווָארבוד עלעשרעה , סלַא טליּפשענ רע טָאה טוג ץנַאנ

 -קַארַאכ רעייז ןעוועג זיא רע ."לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג , סנידרָאג

 ,ןַאמסטפעשעג א ןרָאװעג זיא סָאו ,רפוס רעד סלַא שיטסירעט
 רע סָאװ םעדכָאנ ףיוא יורפ עגנוי ןייז ןשוק וצ ּפָא טנייל רעכלעוו

 סיורג טימ טליּפשעג רע טָאה עלָאר א ךָאנ ...ןלייצרעביא טעוו

 רע ,?ָאטַאנָאס רעציירק , ןיא "רעדנעלדירפ לאטר , סלַא ,גלָאפרעד

 -ַאק רעד סלא קיצרַאה ןוא שיטסירעטקַארַאכ רעייז ןעוועג זיא

 ןופ תורצ טָאה סָאוו ,טנעגילעטניא רעשידיי רעטלַא רעקסּפַאצ

 ,רעטכעט

 ענרעדָאמ רַאפ שינדנעטשרַאפ טָאהעג ךיוא טָאה ןַאמנייפ זַא

 רעטשרע רעד טָאה רע סָאװ ,טקַאפ םעד ןופ ןעז ןעמ ןָאק ,ןעמַארד

 ןיא טָאה רע ."עינַאשטשעימ , סיקרָאנ ןָאדנָאל ןיא טריפענפיוא

 ."ווערעמיט , סלַא רעטקַארַאכ ליפ טימ טליּפשעג עסעיּפ רעד

 סנַאמָאר יטענָאר ןיא "השנמ , סלַא ןלעפענ רימ רע זיא ןטסעבמַא

 ַא טלעטשעגרָאפ טָאה רע... .ןעמָאנ ןבלעז םעד טימ עמַארד

 ןטסלופטכַארּפ ןיא ןדייז ַא ןופ ןוא םכח דימלת ןשידיי ַא ןופ ּפיט

 יי ,"ליטס

 :תונורכז עריא ןיא יױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ שילַאק ַאטרעב

 .שטנעמ רעשירבח ,רעדנליפיטרַאצ ,רעליואוו ַא ןעוועגנ זיא רע,

 טאהעג ביל ןוא טסנוק טצעשעג ןוא ןשטנעמ טצעשעג טָאה רע

 ."טפאשנדייל רעקרַאטש ַא טימ רעטַאעט עשידיי סָאד רע טָאה

 םיא ןגעוו טביירש ,רעלדַא יליצ ,רעטכָאט עטריטּפָאדַא ןייז ןוא

 ;יױזַא

 רעטנענילעטניא ןַא רעייז ןוא רעטסנרע ןא ןעווענ זיא רע,

 רעקיטלָאמַאד רעד ןיא חוכ רעדנריפ ַא ןרָאװעג ךיג זיא רע .שטנעמ

 יד ןופ רענייא סלַא ןרָאװעג טנכעררַאפ ךיג ,החּפשמ-רעטַאעט
 ןשידיי ןרַאפ ןסעיּפ לָאצ ַא ןבירשעגנָא ךיוא טָאה רע .סרַאטס

 -עג טליּפשעג גלָאפרעד סיורג טיס ןענייז ייז ןוֿפ ךס ַא .רעטַאעט

 -רעּפער-רעטַאעט ןשידיי ןיא ןבילברַאפ ןוא ןרָאי ענעי ןיא ןרָאװ

 ןייז טימ ייס ץרא-ךרד סיורג ןפורענסיורַא ךיז וצ טָאה רע .רַאוט

 ךיז טָאה'מ .ץנעגילעטניא ןייז טימ ייס ,טנַאלַאט ןשירעליּפשיוש

 ןרָאװעג טקריוואב זיא ןעמ ןוא גנוניימ ןייז טימ טנכערענ קרַאטש

 ."טרָאװ ןייז ןופ

 : ןסעיּפ עטקורדעג ס'פ

 שדק תבש ||

 רעדָא

 היעמש היח
 ןַאמנייפ .ז ןופ ןעטקַא 4 ןיא עטערעּפָא עשירָאטסיה
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 ןופ ןָאקיסקעל
 א
 טנואמנננסאט עא

 14 .מונ קעטָאילביב-רעטַאעהט עשידוי

 ן.16' .זז 54 ,1908) ח"סרת עשרַאװ

 ,ּפָאק 20 זיירּפ

 ןירעהענ יד על'הנח ן2}

 ןנַאמנייפ .ז ןופ ןעטקַא רעיפ ןיא דליבסנעבעל

 ,גנולדנַאהכוב ,דניירפ טע טיױרקמַא ןופ גַאלרעפ

 ,116' .זז 67} 1909 ,לשימעשּפ

 ליח רובג הירזש ןבג}

 (דלעה ערעּפּפַאט רעד)

 ןַאמנייפ .ס ןָאפ ןעטקַא 4 ןיא עטערעּפָא עשירָאטסיה

 גרעבמעל ןיא גנולדנַאהכוב ,הטָאר דוד ןופ גַאלרעפ

 ,{16" .זז 52| 1909 ,ט"סרת

 גינעק-עציוו רעד |4)}

 ןַאמניײפ דנומגיז ןָאפ ןעטקַא 4 ןיא עטערעּפָא

 גרעבמעל ,גנולדנַאהכוב ,הטָאר דוד ןופ גַא !רעפ

 ,{16" .זז 60 ,1909)

 .ןַאמנייפ ענייד ןופ .ע .ונ

 ,63'61 .זז ,ווװ ,".טיל .שידיי .סקעל, -- ןעזייר .ז

 ,119 ,89 ,69 ,35 .וו 0 ,237 .ז , ,".טַאעט .שידיא .שעג, -- ןירָאג .ב

9, 272. 

 .1890 .װָאנ 14 ,.י .ג ,"עמיטש רעטייברא עיירפ , ,עטכירעב רעטאעהט --
 רעבָאטקָא 19 ,.י .ג ,"לאנרושז רעטאעהט רעד, ,ןעסעיּפ יירד -- {ןירָאג .בֶו
72, 

 עשירארעטיל עסיורג סָאד רעביא גנורעלקרע ס'נאמנייפ דנומגיז ררעה,
 ,1907 ,ןָאדנַאל ,"השנמ קרעװרעטסיימ

 איד, ,טצעי ןוא לָאמא ןָאדנָאל ןיא רעטאעהט עשידיא סָאד -- ןהָאזשריה .מ
 .1907 רעבמעטּפעס 16 ,.י .נ ,"טײהרַאװ

 ,ןָאדנָאל ,("רוטארעטיל-סקלָאפ עשידיא יד , ןיא) ןַאמנייפ זנומגיז --- ףָאקרעּפ .י
9, | 

 ,".ורָאפ, ,רעטאעהט ןשידיא רענָאדנָאל ןיא "עיצולָאװער ,, א -- ןיקמורפ .א
 ,1909 ינוי 14 ,י .נ

 10 ,טרָאד ,ןָאדנַאל ןיא ןַאמניײפ רָאיטקַא ן'כָאנ רעיורט רעד -- ןיקמורפ .א
 | .1909 ילוי

 ,236 .ז ,1916 ,.י .ג ,"עטכישעג סנעבעל ןיימ , --- יקסװעשַאמָאט יסעב

 ,6 .ג ,"גָאט רעד, ,רעטאעהט ןעשידיא םעד ּפַאלק א -- רעלסעק דיווייד
 .1917 רַאורבעפ 4

 ראורבעפ 11 ,טרָאד ,עינעמור ןיא רעטַאעהט עשידיא סָאד -- רעלסעק דיווייד
7. 

 .1919 ,זדָאל ,ײטסילַאנרושז רעד , ,ןטעוליס-ענהיב --- גייווצרעבליז ןמלז
 ,1925 רעבָאטקַא 14 ,.י .נ ,"גָאט רעד, ,(תונורכז) --- שילַאק ַאטרעב
 ,383 .ז ,דנַאב רעטייװצ ,.י .נ ,"ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב, -- ןַאהַאק .בא
 ,"טייצ יד, ,רעטַאעהט ןעשידיא םוצ גארטייב ס'ןָאדנָאל --- רעיימ סירָאמ

 .1928 יַאמ 20 ,ןָאדנָאל
 ,דנַאלװילק ,"טלעװ עשידיא יד , ,ןעגרוטַאמַארד עשידיא -- רעטומלרעּפ םולש
 -רעטַאעט ןוא ןגרוטַאמַארד עשידיי , ךוב ןייז ןיא טקורדעגרעביא} 1928 .צעד 6
 .115:119 .זז ,1957 ,.י .ג ,סרָאטיזָאּפמָאק

 סלַא ןברָאטשעג ןוא דוי א ןעװעג ןעבעל ןעצנַאג ןייז --- גייווצרעבליז ןמלז
 ,שזדָאל ,*טַאלבסקלָאפ רעיינ, ,"דוי ַא ןיב ךיא ,יבר ,ָאיא רעטרעװ יד טימ טסירק

 ,1936 ,א"ב ,"ןרוגיפ רעטַאעט, ךוב ןייז ןיא טקורדעגרעביא) 1928 .צעד 8
 ,{37742 .זז

 .41 ,4 .זז ,1937 קרָאי וינ ,"רעטאעט ןשידיי ןופ םָאבלַא ,, -- גייוװצרעבליז ןמלז
 ,243:52 .וז ן1942) ,ןָאדנָאל ,"ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט שידיא , --- רעיימ סיררָאמ
3, | | 

 ,251754 ,10'208 .זז ,1946 ,סערייא סָאנעוב ,"תונורכז, --- עדאּפעלאּפ ןויצנב
 ,90 ,28 .וז ,1954 ,י .נ ,"רַאוטרעּפער:רעטַאעט רָאי 70, -- לטסעמ בקעי

 ,45:54 ,16 ,7 .זו ,1959 ,קרָאי ןינ ,"טלייצרעד רעלדַא יליצ, --- רעלדַא יליצ
78, 92, 982125, 1367, 144'5, 153, 178, 193'203, 210:16, 225, 240:1, 
0, 214, 28273, 397, 400, 624, 645. 
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 רעטַאצמ ןשידיי

 ַאטעי ,ךיור
 {1908 .טשעג -- 1862 ינוי .בצג)

 ,עיצילַאג ,גרעבמעל ןיא 1862 ינוי ןריובעג

 ,טױט סרעטומ ריא ךָאנ .ןרעטלע עכייר ייב

 ,יורפ רעטייווצ ַא טימ הנותח רעטָאפ ריא טָאה

 זומ יז ןוא ,טכעלש ריא טלדנַאהַאב עכלעוו

 .ךיז רַאפ תילכת ַא ןגעוו ןטכ:{רט

 ןירַא יז טערט ,עמיטש ענייש ַא קידנציזַאב

 -ַאעט ןשיליוּפ ןקיטרָא ןיא עקטסירָאכ סלט

 ,ןעגניז יז טרעה ץיווָארָאה .פָארּפ ןעוו .רעט

 רעשידיי ןייז רַאפ דלַאב יז רע טרישזַאגנַא

 "רעד רעבָא טבייה עּפורט יד .,ןיוו ןיא עּפורט

 רענדַארג ַאטענַא סָאװ םעד בילוצ ןיא ,עניוװָאקוב ןיא ןליּפש ןָא לייוו

 רעד ךָאנ .ענָאדַאמירּפ יד דלַאב .ר טרעװ ,עּפורט יד טזָאלרַאפ

 ,עיצילַאג רעביא םורַא עּפורט יד טרָאפ ,רעליוװַאי ןמלק טימ הנותח

 .ר .רָאטקעריד-רעטַאעט ַא ןײלַא לייורעד טרעוו רעליװָאי ואוו

 ,עיצילַאג רעביא עיצקעריד סנַאמ ריא רעטנוא רָאי 19 טליּפש

 .פָארּפ טמוק 1900 ןיא זיב ,ןטּפיגע ,ייקרעט ,עינעמור ,עניוװָאקוב

 ןוא ,טלָאמַאד טליּפש עּפורט יד ואוו ,ץיוװָאנרעשט ןייק ץיוװָארָאה

 .עקירעמַא ןייק עּפורט עצנַאג יד רעבירַא טמענ

 -וינ ןיא יז טברַאטש 1908 ןיא .ןלָאר-רעטומ ןיוש .ר טליּפש ָאד

 רעד ןופ גנולײטּפָא רעד ףיוא ור רעקיביײא ריא וצ טמוק ןוא קרָאי

 רעטכָאט ריא .םלוע תיב רענָאטגנישַאו ןפיוא יטעייסָאס רעירטס

 עירָאטַאװרעסנָאק רעניוו ןיא טרידוטש טָאה עכלעוו ,(רעליוװָאי) ַאנימ

 1917 ןיא זיא ,ערעּפָא רעגַאקיש רעד ןיא ןעגנוזעג ךָאנרעד טָאה ןוא

 ,רעליוװָאי ןישזד ,רעטכָאט ערעדנַא ריא .קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג

 .עניב רעשידיי רעד ףיוא טליּפשעג טייצ ;{ טָאה

 רעייז ןעוועג .ר זיא ,רעביא טיג ,רעליװָאי ןמלק ,ןַאמ ריא יו

 -ַאב רעייז ןעוועג זיא ,ןירעליּפשיוש עדילָאס ןוא עקידנעטשרַאפ ַא

 ,עטשרע יד ןופ ענייא זיא יז .ןרָאיטקַא יד ןוא םוקילבוּפ םייב טביל

 רעטַאעט עשידיי סָאד ןגָארטעגסיױא ןטייצ ערעווש ןיא ןבָאה עכלעוו

 -ןיילק ,עּפָארײא רעביא טסנוק-רעטַאעט עשידיי יד טײרּפשרַאפ ןוא

 .עקירעמַא ןוא עיזַא

 .רעליװַָאי ןמלק ןופ .ע .מ
 ,22 .ז ,1934 ,קרָאיוינ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ םָאבלַא, -- גייוװצרעבליז ןמלז

 לאומש-םהרבא ,{ןָאמייס} יקסנַאמישי
 1921 ץרעמ 2 .טשעג -- 1882 .בעג)

 רעטָאפ .ןלױּפ ,ווָאקרָאזָא ןיא 1882 ןריובעג

 .רדח ןיא טנרעלעג .רעכַאמ-עטַאװ ַא --

 ןיא טזומעג ןדנעטשמוא עלעירעטַאמ בילוצ

 ,םידומל יד ןסייררעביא רָאי 10 ןופ רעטלע

 .ש טָאה קיטייצכיילג .רעבעוו ַא ןרעוװ ןוא

 .ןזח-טָאטש םייב ןעגנוזעג

 -ילש ןופ גנולעטשרָאפ ַא טכוזַאב -- 7

 ןרָאװעג ןוא עּפורט עקידנרעדנַאװ סנייטשרעפ

 ףיורעד ץרוק .רעטַאעט שידיי רַאפ טּפַאכרַאפ

 ןיא ןירַא טערט רע ואוו ,עשרַאװ ןייק קעװַא

 ,רָאיטקַא סלַא ךָאנרעד ,טסירָאכ סלַא טשרעוצ ,עּפורט סדלעפסייוו

 א8 .א יקסנימַאק ,גרעבדנַאז :סעּפורט ענעדישרַאפ רעביא טרעדנַאוו

 טליּפשעג רעדיוִו .המחלמ רעשינַאּפַאי-שיסור רעד ןיא ןעניד ןכָאנ
 .עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא -- 1908 .שזדָאל ןוא ענליוו ןיא

 2 עמק של שאו יד טז סיי הב.
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 -עג ןוא 2 לַאקָאל עינוי-עטעירַאװ רעד ןיא דילגטימ ַא ןעוועג ָאד

 וינעווע ןיקטיּפ ןיא לָאה קיזומ ןַאטילָאּפָארטעמ ןיא ליװעדָאװ טליּפש

 ןיא לַאטנעזָאר סירָאב ןוא טרעבליז טימ ךָאנרעד ,קרָאי-וינ ןיא

 5 לַאקָאל ןופ גנוקינייארַאפ רעד ךָאנ .רעטַאעט-"טירטס עטירד,

 ךָאנרעד ,יקסװעשַאמָאט סירָאב טימ טייצ עסיוועג ַא טליּפשעג ,1 ןוא

 ,ץניווָארּפ רענַאקירעמַא רעד רעביא ןוא ןָאטסָאב ןיא ןָאזעס ַא

 סָאד ןסייררעביא טזומעג .ש טָאה ,זלַאה ןפיוא ןרָאװעג קנַארק

 גניר רעטעברַא 597 שטנערב ןופ ףליה רעד טימ ,זיא ןוא ,ןליּפש

 ןייק ןרָאװעג טקישעגּפָא ,עינוי-ןרָאיטקַא רעשידיי רעד ןופ ןוא

 ןעוועג טייצ עסיוועג ַא זיא רע ואוו ,עינרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא סָאל

 רעטנוא טליּפשעג ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ ןוא "רעשזדענעמ שזדייטס,

 רעד ןופ קינכעט רעד ייב ןיילַא קידנטעברַא .ןעמענ-עילימַאפ עדייב

 ּפָאלַאג ַא ןעמוקַאב ,טליקרַאפ ,טציהרעד רעייז ךיז רע טָאה ,עניב

 -עשזדנַא סָאל ןיא ןברָאטשעג 1921 ץרעמ 2 םעד זיא ןוא טכוזדניווש

 זיא ,םולב ןרהא ןַאמסדנַא? ןייז ןופ ףליה רעד ךרוד ,ואוו ,סעל

 .הבצמ ַא ןרָאװעג טלעטשעג 1927 ןיא םיא

 ,ןאמייס סקעלַא רעדורב ןייז ןופ .ע .ש

 ַארָאלּפ ,ןַאמיירפ
 ,ָאגַאקיש ןיא 1915 רעבמעטּפעס 20 ןריובעג

 -עּפש ןוא רָאיטקַא רעד -- רעטָאפ .עקירעמַא

 .ןַאמיירפ סיאול רעביירש-ןסעיּפ רעקידרעט

 -וינ ןיא ןרעטלע עריא טימ ןעמוקעג -- 2

 -סקלָאפ םכילע םולש ַא ןיא טנרעלעג .קרָאי

 ןיא טכַארברַאפ טנגוי עטסעירפ יד ,לוש

 ַא ןעמוקַאב טָאה יז ואוו ,קירעביוב ּפמעק
 -ײטּפָא-רוטּפלוקס רעד ןיא לַאדעמ םענעדלָאג

 יד ןיא דניק ַא יו ךיז טקילײטַאב .גנול

 השמ ןופ טריפעגנָא ,ןעגנולעטשרָאפ עקיטרָאד

 ּפמעק גניר רעטעברַא ןיא טליּפשעג ךיוא ,ַאזַאלעשז זוָאר ןזא רעדעפ

 .ץנימ עלע טימ

 ןוא ןייטשרוב עקחסּפ טימ 1933 ןיא טריטויבעד לענָאיסעּפָארּפ

 עידעמָאק סרעטָאפ ריא ןיא רעטַאעט-!?ןָאסנַיקּפָאה ,, ןיא סקול ןעיליל

 דילגטימ ַא יו ןרָאװעג ןעמונעגניירַא -- 1924 ."רעגניז-ןסַאג יד,

 ריא ןיא טליּפשעג -- 1935 .עינוי ןרָאיטקַא רעשידיי רעד ןיא

 טימ) רעטַאעט-*לַאנָאשענ, ןיא "רתסא ןוא דוד , עטערעּפָא סרעטָאפ

 (.א .א ןיטסעק םעס ,סקופ ָאעל ,טיליל ַאלָא ,ןָאסנַאטַאנ סוילושזד

 ןלָאר:טּפיױה יד ןופ ענייא טליּפשעג ,טרָאד ,ןָאזעס ןבלעז ןיא ןוא

 "עג .פ טָאה 1926 ."עמַאמ עצרַאװש יד, עמַארד סרעטָאפ ריא ןיא

 ןוא ,סקנָארב ןיא רעטַאעט-"רעווקס ילניקעמ ,, ןיא ליװעדָאװ טליּפש

 סרעטָאפ ריא ןיא (ןייטשדלָאג ינעשזד טימ) ןָאזעס ןופ ףוס םוצ

 -ָאשענ, ןיא טליּפשעג -- 1937 .*? ןלייצרעד עמַאמ ַא ףרַאד; עסעיּפ

 ןיטסרעג ,ימע ןב טימ) "ןמחנ רבח; סרעגניז .י .י ןיא רעטַאעט-"לַאנ

 .לעוימעס טימ ,רעטַאעט ןבלעז ןיא ,1928 ןיא .(רעלדַא עליצ ןוא

 ןלעװ סָאװ, סעשטיוװָאנַאמלַאק ןיא ץַאז קיוודול ןוא גרובנעדלָאג

 = .*? ןגָאז ןשטנעמ

 .טעטױװיטקַא עניב ריא טייצ לקיטש ַא ףיוא רעביא טסייר .פ

 ןיא ,רעטַאעט-"ןָאסניקּפָאה; ןיא ,ףיוא רעדיו יז טערט 1942 ןיא

 ַאטרעב טימ) "םיײהַא ןָא רעדניק , עסעיּפ-ָאידַאר סרעטָאפ ריא
 ַאטעירנעה ןוא רעלדַא סוילושזד ,ץנימ עלע ,רעטעלק סקַאמ ,ןיטסרעג
 :עסעיּפיָאידַאר סרעטָאפ ריא ןיא יז טליּפש 1944 ןיא .(ןָאסבָאקיישזד

 ןבלעז ןיא ,1946 ןיא ןוא ,רעטַאעט ןבלעז ןיא "קידלוש זיא רעוװ,
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 טאטע עקקט 00: 000:
 טאמעס אהא עט שש עא שא

 עידעמָאק-ָאידַאר סרעטָאפ ריא ןופ לָארטּפיױה רעד ןיא ,רעטַאעט

 ."רעבייוו טנזיוט;

 ןופ ןסעיּפ יד ןיא ָאידַאר רעביא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .פ

 .רעטָאפ ריא

 ןופ קירוצ ךיז טיצ ןוא הטָאר ירָאמ טימ הנותח .פ טָאה 1947 ןיא

 .עניב רעד

 .ןַאמיײרפ סיאול ןופ .ע .ש

 ןחחמש} םעס ,גניליש
 |1926 לירּפא 22 .טשעג -- 1868 ילוי 13 .בעג}

 ,וַאלסינַאטס ןיא 1868 ילוי 123 ןריובעג

 ַא טקידנעעג .רחוס ַא -- רעטָאפ .עיצילַאג

 ןעמענפיונוצ .ש טגעלפ םירוּפ ,לוש-סקלָאפ

 רעביא *רעטַאעט/,, ןליּפש טגעלפ ןוא "הרבח;

 יד ןופ ןליו ןגעק .רעזיה עשיריבג יד

 רעלדורטש אנח טימ 1890 ןיא קעװַא ןרעטלע

 -וצפיוא ןביוהעגנָא ןוא ץניווָארּפ רעד ףיוא

 -סױרַא -- 1891 .רעדיל-סקלָאפ טימ ןטערט

 -ָאכ ַא ןרָאװעג --- אעמָאלַאק ןיא קידנטערט

 טָאה עכלעוו ,עפורט סרעליװָאי ןיא טסיר
 וצ טייקכעלגעמ עטשרע יד רע טמוקַאב ָאד ,טרילָארטסַאג טרָאד
 ּפָא טרָאפ רע .ןטייקיאעפ-עניב ענעריובעגנייא ענייז ןעלקיװטנַא

 גלָאפרעד ןסיורג ַא טימ ןָאזעס ַא טליּפש רע ואוו ,ןילרעב ןייק
 .ןלָאר עשימָאק-רעטקַארַאכ

 .עיצילַאג רעביא סעּפורט-רעדנַאװ טימ םורַא ךָאנרעד טרָאפ .ש

 עּפורט סטרַאה ןיא זַא ,טלייצרעד עדַאּפעלַאּפ ןויצנב רעליּפשיױש רעד

 גניליש ייז ןשיוװצ ,ןרָאיטקַא עיינ זיולב טעמכ ןפָארטעג רע טָאה

 .תודוסי עוויטַארעּפָאָאק ףיוא ןעוועג זיא עּפורט יד .יורפ ןייז טימ

 .סרעקימָאק יד ןופ גינעק רעד סלַא ןרָאװעג טריסנָאנַא זיא גניליש

 ןפלָאהעג טשינ טָאה סע, ןוא ,עטכעלש ןעוועג ןענייז ןטפעשעג יד

 ,ןייז טשינ לָאז סע ךעלסירדרַאפ יו ןוא עמַאלקער עקידנעיירש יד

 טנַאקעג טשינ גניליש רעלטסניק רעלופרָאמוה רעתמא רעד טָאה

 ןופ ץַאלּפ סָאד ןטערטרַאפ רעכוזַאב-רעטַאעט ןוויטימירּפ םייב

 ."ןענייטשטעוו

 םעד טערטרַאפ רע ואוו ,גרעבמעל ןייק טרישזַאגנַא טרעוו .ש

 .עקירעמַא ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא רעכלעוו ,רעבליז לרַאק רָאיטקַא

 לָאר רעד ןיא טייקמַאזקרעמפיוא ערעדנוזַאב ַא סױרַא .ש טפור ָאד

 ןופ טריפעגפיוא ,"סחוימ עלעצרעה, סרעטכיר ןיא "?לאוי םייח,

 יי | | ,רבחמ

 .םלועירעטַאעט ןשידיי רעגרעבמעל ןופ גנילביל רעד טרעוו .ש

 לארשי גרוטַאמַארד ןוא רעלעטשטפירש רעד טביירש םעד ןגעוו

 : ףרָאדנעשַא

 .רעטַאעט סלּפמיג ןופ רעקימָאק רעד ןעוועג זיא גניליש םעס,

 לב -םדוק רעקימָאק ַא ןיא ןעזענ לָאמַא ןעמ טָאה ,ךעלנייוועג יו

 רעכלעוו ,"ןהשמ , ןעלטימ עֶלא טימ ןלייוורַאפ ףרַאד סָאװ ,ןכלעזַא

 ןייק רַאפ טשינ ןוא הּפילובינ ןייק רַאפ ּפִא טשינ ךיז טלעטש

 בָאה ךיא .טקעפע ןקירעהעג םעד ןפורוצסיורַא יבַא ,"סעקלעשזָאק,

 ןעוועג גונעג זיא'ס .ןלָאר ענעדישרַאפ ןיא ןגניליש ןליּפש ןעזעג

 ןיא םלוע רעד זַא ,ןסילוק יד רעטניה םיטש ןייז ןרעה לָאז ןעמ

 טָאה רע .טרישזרַאש טשינ לָאמנייק טָאה רע .ןבעלפיוא לָאז לָאז

 טסנרע רעקינייוו טשינ טימ רעקימָאק ַא יוװ לָאר ןייז ןעמונענפיוא

 ןיא נניליש םעס .., .,רעקינַארט א לָאר ןייז ףיוא טמענ'ס יוװ

2003 

 יי

 ןופ ןָאקיססקעל
 טורעם

 שטנעמ ַא ,שטנעמ רעליטש ןוא רעטסנרע ןַא ןבעל ןיא ןעוועג ךיוא

 רַאפ טַָאהעג ךיוא רָאנ ,טַאהעג ביל רָאנ טשינ טָאה ןעמ ןעמעוו

 ."ץרא ךרד םיא

 : טביירש רעלסער ןימינב גרוטַאמַארד ןוא רעלעטשטפירש רעד ןוא

 ןרעינַאמ יד ןוא ןעזסיוא ןטימ ןַאמ רעיורג רעד זיא'ס רעוו,

 זיא סָאד ? שיט ןקידכעלייק םייב טרָאד ,דרָאל ןשילגנע ןַא ןופ

 ! רעקימָאק רעשידיי רעסיורג רעד ,נניליש החמש

 סָאװ ,טיונ ןוא תולד ןשידיי ןטכידענ ןופ טמוק סָאװ ,גניליש

 טּפעלשעג טָאה ןוא רעפלעהַאברעטנוא ןַא ןעוועג טייהרעגנוי זיא

 טציא ךיז טלאהרעטנוא רע -- ,ןײרַא רדח ןיא ךעלרעדניק עשידיי

 -רעטניא ןוא קימָאנָאקע-לַאיצַאס ןגעוו ןוא תויח רָאסעפָארּפ טימ

 .קיטילָאּפ עלַאנָאיצַאנ

 ןופ ןכַארק טנעוװ-רעטַאעט יד טכַאמ סָאװ ,גניליש רעבלעזרעד

 ,עניב רעד ףיוא זָאנ יד סיױרַא רָאנ טקעטש רע ןעוו רעטכעלעג

 -- ,ןציוו ענייז ךָאנ טגָאז ןוא ךָאנ טגניז "ךמע , ךעלדיל סעמעוו

 וצ ךיז טפַאשנדייל עקידנרעצרַאפ א ןבעל ןטַאװירּפ ןיא טָאה רע

 טימ ךיז טלַאה ןוא ץנענילעטניא רעטסכעה רעד ןשיווצ ןגעוװַאב

 ."טפַאנרַאפ טביילב ןעמ זַא ,עדריוו רעטסנרע ?יפיוזַא

 :טקרעמַאב רעװָאקטיװ לשיפ טנעזנעצער רעד ןוא

 ,גנניליש םעס סָאװ ךעלדנעטשרַאפמוא ןוא ךעלשודיח זיא סע ,

 ירמנל קידנענעק טינ ןוא גנודליב עשידיי םוש ןייק קידנבָאה טינ

 יז עניב רעד ףיוא טָאה ,ןבעל-תונלטב ןוא ןיולק עשידיי סָאד

 ,"טלעטשעגרָאפ יירטעג יױזַא

 ןייק ךָאנרעד ,ןיו ןייק טרישזַאגנַא .ש טרעו גרעבמעל ןופ

 ,לעביווצ ַאדירפ טימ ןעמַאזוצ ,1906 ןיא ןָא טריפ רע ואוו ,ןָאדנָאל

 רדסכ לָאמ 100 .ש טליּפש ןָאדנָאל ןיא .רעטַאעט-"זָאיליװַאּפ , סָאד

 ןיא ףיוא ךיוא טערט ,"סחוימ עלעצרעה, ןיא *לאוי םייח , סלַא

 ןוא שטיװָאקשָאמ ,רעלסעק טימ עמַארד רעד ןיא ןלָאר-רעטקַארַאכ

 ןיא רעטַאעט שידיי טימ ןָאזעס ַא טריפעגנָא 1908 ןיא .ןַאמנייפ

 גרעבמעל ןיא קירוצ ,(סערייא סָאנעוב ,564 סארדעיּפ) עניטנעגרַא

 טכַארבעג (גניליש) הירב עזָאר יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ טרעוו ןוא

 ןיא ןיוש טביילברַאפ רעבָא ,ןלעּפַאר וצ עשרַאװ ןייק ןלָארטסַאג ףיוא

 ,ײץרַאה עשידיי סָאד , סרענײטַאל ףיוא טרָאד טריפ ןוא עּפורט רעד

 רעזייה עטפיוקרַאפסיוא ייב עסעיּפ יד לָאמ 92 טליּפש רע ואוו

 | | : ןליּפש ןייז ױזַא טריזירעטקַארַאכ ןַאמשירפ דוד

 ןיא .טסילָאר-רעטקַארַאכ ןוא רעקימָאק זיא גניליש םעס רעה,

 רע טָאה עדייב ןיא ןוא ,ןעזעג טציא זיב םיא ךיא בָאה ןלָאר ייווצ

 ןשינַאיצילַאנ ַא :ּפיט ַא ןבענעג רע טָאה רענייא ןיא .טשארעביא

 ןיא ,ױקַארק ןיא ןדיי עכלעזַא ןעזעג ךיא בָאה לָאמ טנזיוט .דיי

 עיּפָאק יד ןוא -- אעמָאלָאק ןיא ןוא לָאּפָאנרַאט ןיא ,נרעבמעל

 רעד ןוא ןדייר סָאד ןוא טלַאטשעג ןוא עקסַאמ .קידעבעל זיא

 -רָאפ ַא סלַאפנדעי זיא גניליש רעה ,ןּפָארטעג זיא --- ץלַא ,ןָאט

 -ַאב ןוא ןטייקיניילק טנזיוט טריּפָאק רע .רעטכַאבָאַאב רעכעלגיצ
 סע .,ןעזעג ןבָאה טשינרָאנ רשפא טעוו רערעדנַא ןַא סָאװ ,ןעגנוגעוו

 ַאזַא טימ טעברַא רעכלעוו ,רעליּפשיוש ַא סָאװ ,דָאש ַא רָאנ זיא

 ןייז סיוא טעדליב ןוא טירט ַא ךָאנ טשינ טייג ,שינדנעטשרַאפ

 םעניא רָאפ טמוק ,לשמל ,דיי רענַאיצילַאנ רעקיזָאד רעד .,קַאמשעגנ

 השעמ ַא ... ןעינַאּפש ןיא טליּפש קיטש סָאד ."שדוק תבש , קיטש

 טזייװַאב גנולצולּפ ןוא --- טרעדנוהרָאי ןט-16 רעדָא ןט-19 ןופ
 יד טלעטשעג טשינ גניליש 'ה ךיז טָאה .לדיי רעיױקַארק סָאד ךיז
 ןיהַא טרעדנוהרָאי ןט-19 םענופ ?דיי שיצילַאנ א טמוק יוו ענַארפ

 ? ןיירא טרָאד רע .טסַאּפ יו ןוא ,טייצ רענעי ןיא ןעינַאּפש ןייק

 ַא טפַאש רע ןעוו רעליּפשיוש ןטוג א ןופ גונעג טשינ זיא סע

 א
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 רעטַאעט ןשידיי

 קיטש םעניא טסַאּפ רוגיפ יד בוא ןסיוו ךיוא זומ רע ; רוגיפ
 .ןיירַא

 ןפאשַאב גניליש םעס רעה טָאה רוניפ ערעקידנטיידַאב ליפ ַא

 רעסעדָא,) "שראשטאמס, ַא קיטש םעניא "ויגעדייז , ןייז ןופ
 ןרָאי ךס א רַאפ ןעזעג עלָאר עקיזָאד יד בָאה ךיא ,ן"רעלטעב

 .פ בקעי 'ןסיורג, םענופ טליּפשעג ענעצס רעשידיי רעד ףיוא

 יד ןיא ןייג סלַאפנדעי געמ רעלדַא בקעי "רעסיורנ , רעד .רעלדַא

 ַא ןיא 'ערייז  סגניליש םעס .גניליש םעס ןקיזָאד םעד וצ רעל

 ךיז ףרַאד רעליּפשיוש םוש ןייק רעכלעוו טימ רוניפ-רעטקַארַאכ

 ןדעי ןיא רעליּפשיוש ןדנעקנעד םעד טנעקרעד ןעמ ,ןעמעש טשינ

 טלַאפ רע יו ,טייטש רע יוװ ,טגָאז רע יו ,טציז רע יוװ ; עלעציּפ

 ַא ןעמ טעז ןייֵלַא ןרוכש םייב רָאנ רשפא .טרוכש רע יוװ ןוא

 לקיטש ַא ןופ קורדנייא םעד טכַאמ עכלעוו ,גנוביירטרעביא עניילק

 ַא טרזחרעביא רע סָאװ ךרודַאד ןךעלטננייא} ראווצ ןוא ,שזרַאש

 -סיוא רָאי ץרַאװש ַא ריד טסעוו וד , טרָאװ סָאד לָאמ ןצפופ-ןעצ

 טכַאמעג טָאה גניליש םעס רעה זַא ,ןייז ןיוש ןָאק סע .,"ןטכיר

 ַא טפָא טרזחרעביא רוכש ַא סָאד ננוטכַאבָאַאב יד ןבעל םעניא

 ןסיוו ןוא קַאמשעג ןבָאה רעבָא ןומ ןעמ ;ל?קע םוצ זיב טרָאװ

 עצנַאנ סָאד טרעוו ?יפוצ לָאמ ןייא ךרוד .ץענערג יד ןוא עיניל יד

 ענייש אזַא ןכַאמ וצ עילאק דָאש ַא זיא סע ןוא -- שזרַאש קיטש

 ,ענעצס

 המשנ רעד ןיא קירעיורט רעבָא טרעוו ןםעלַא ךָאנ| הלא ?כ ירחא

 -יוש רעלופטנַאלַאט א קיטש ַא רַאפ סָאװ ןיא טכַארטַאב ןעמ ןעוו

 יו ןפיירגַאב וצ טשינרָאנ זיא סע ... ,ןטערטפיוא זומ רעליּפש

 קיטש ַאזַא ןיא ןטלַאהסיוא סע ןָאק גניליש םעס יוו רעליּפשיוש ַא

 ענייז ןופ ענייא רע טָאה אקוד קיטש ןקיזָאד םעד ןיא יוװ ןוא

 יד ןבָאה ?לעוװו ךיא זיב ןטרַאװ ןיוש לעוו ךיא . . . ,ןלָאר עטסעב

 .קיטש רעסעב ַא ןיא רעליּפשיוש ןקיזָאד םעד ןעז וצ טייהננעלעגנ

 ןיוש לָאז ."ןטַארעטיל , יד וצ ןעמוקנָא ןזומ ךָאנ רשפא לעװ ךיא

 ."ןידרָאנ בקעי ןופ קיטש ַא ןיא סנטסקינייוו ןייז

 רעביא עּפורט רענעגייא ןַא טימ רָאי ַא ןָא ךָאנרעד טריפ .ש

 רע ואוו ,גרעבמעל ןייק קירוצ .ש ךיז טרעק -- 1912 .עינעמור

 רעד ןופ ךָארבסיױא םוצ זיב ,רעטַאעט ןשידיי ןקיטרָא ןיא טליּפש

 -יירטסע ןיא רָאי עקינייא ךיז טקילײטַאב ,המחלמ-טלעוו רעטשרע

 ןשידיי רעגרעבמעל ןיא טליּפשעג רעדיוו ךָאנרעד ,רעטילימ ןשיכ

 .רעטַאעט

 1 : טביירש יקסווָארגעצ .ב

 רעקימָאק סלַא ןסעיּפ רעטרעדנוה ןיא ןטָארטעגפיוא זיא רע,
 רע זיא טייצ רעד טימס .רעטסיימ ַא ןלָאר ענייז ןיא ןעוועג ןוא

 טנייה טעוװ גניליש , זַא ,םלוע ןטימ ןרָאװעג ןססַאװעגנעמאזוצ ױזַא

 ןיא "שיילפ לסָאר , ... .עמַאלקער עטסעב יד ןעוועג זיא "ןליּפש

 .ןלָאריץנַאלג ענייז ןופ ענייא ןעוועג זיא "המשנ רעשידיי, רעד

 -ענסיוא םיא ןבָאה ,עיצילַאנ ןיא קידנעייז ,ץרּפ ןוא םכילע םולש

 טפַאהרעטסיימ ןוא יירטעג טנעלפ רע . . . .גנונעקרענָא רעייז טקירד

 רע עכלעוו ,ןּפיט יד ןופ שטיינק ןוא גנונעװַאב עדעי ןבעגרעביא

 ןופ רענייא ןעוועג רע זיא המחלמ רעד רַאפ . . . .טרעדלישעג טָאה

 גרעבמעל ןיא ןעורמוא יד תעשב .רעליּפשיוש עשידיי עטסכייר יד
 זיא רע ןוא ןרָאװעג טביורעצ ןגעמרַאפ ןייז זיא ,המחלמ רעד ךָאנ

 ןןעוועג} זיא גרעבמעל ןיא רעטַאעט סָאד . ... .ןַאמערָא ןַא ןרָאװעג
 זיב ,הסנרּפ ןייק ןטַאהעג} טינ ןבָאה "םיפתוש , יד ,וויטַארעּפָאָאס
 רע .טכַאמרַאפ ךיז טָאה רעטַאעט סָאד זַא ,וצרעד ןעמוקעג זיא'ס

 רעגנוה ןטילעג טָאה רע ןוא עיציבמַא טימ שטנעמ א ןעוועג זיא

 ויא ןברָאטשענ ... .דניק ןֹוא בייוו טימ ןעמאזוצ ?יטש רעד ןיא
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 ַא ןופ ןפָארטעג .םייהַא זױה-עּפַאק ןופ סַאנ רעד ףיוא גניליש

 ."טלָאּפ סָאד ןעמוקעג זיא היול רעד וצ .גַאלשדץרַאה

 טייווצ ַא ןיא טָאה 1917 ףוס ןיא זַא ,רעביא טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 ,"סונעוו, ןפורעג סע טָאה ןעמ יו רעדָא ,*ַאקלַאסור , ,רעטַאעט שידיי

 רעד רעטנוא ןענופעג טלָאמַאד ךיז טָאה סָאװ ,ןליוּפ ,ןילבול ןיא

 ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא טליּפשעג ,עיצַאּפוקָא רעשיכיירטסע

 -- גירק ןרַאפ ןופ ךָאנ גנילביל ןיימ , שטיווָאקשרעה .ש רָאיטקַא
 -נייא ןַא יו ,טלָאמַאד טָאה גניליש .גרעבמעל ןופ גניליש םעס
 ןוא ,רעטילימ ןשיכיירטסע ןיא טנידעג ,רעקיליוויירפ רעקירָאי

 לופ ןעועג טייצ רענעי וצ בגַא זיא סָאװ ,ןילבול ןיא קידנעייז

 -- גנַאר רעטסכעה רעד וצ זיב ןריציּפָא ןוא ןטַאדלָאס -- ןדיי טימ

 -פיוא שינעבילרעד ַא ןעמוקַאב טכַאמ-רעטילימ רעד ןופ רע טָאה

 ."רעטַאעט ןשידיי ןקיטרָאד םעניא ןטערטוצ

 "רעקיליוויירפ קירָאינײא ןַא, ןייז זַא ,טקרעמַאב לטסעמ בקעיו

 גניליש ןוא ,עטעדליבעג-שימעדַאקַא ןופ עיגעליװירּפ יד ןעוועג זיא

 ן.גנודליב עשיטַאמעטסיס םוש ןייק טַאהעג טינ טָאה

 ןיירַאפ ןטסיטרַא ןשידיי ןופ טנעדיזערּפ-עציוו רעד ןעוועג זיא ,ש

 | .גרעבמעל ןיא ןעדַאפדלָאג םהרבא
 ,1926 לירּפַא 22 םעד גרעבמעל ןיא ןברָאטשעג זיא .ש
 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ רעיימ סירָאמ

 ,ןָאדנָאל ןיא ןלעפעג רימ זיא רעכלעוו ,רעקימָאק רעטשרע רעד,

 ,רעקימָאק סלַא ןלעפענ רימ זיא רע שטָאכ רעבָא ,גניליש ןעוועג זיא

 ןסעיּפ ןימ יד ךרוד ןחמוא ןַא ךיז וצ רימ ייב ןפורעגסױרַא רע טָאה

 ךרוד טּפיוהרעביא ןוא ,ןעזענ טשרעוצ םיא בָאה ךיא עכלעוו ןיא

 ןיא ןנָאז וצ ןעמוקענסיוא םיא זיא'ס סָאװ ,ןציוו ערַאגלואוו יד

 .ןסעיּפ יר
 טָאה רע ןוא ןָאדנָאל ןייק ןעמוקעג זיא ןַאמנייפ דנומגיז ןעוו

 ןופ טנַאלַאט רעד טָאה ,ןסעיּפ ערעסעב ןריפוצפיוא ןביוהעגנָא

 סרעדנוזַאב טליּפשעג טָאה רע .ןעזעגסיױרַא קרַאטש ךיז ןגניליש

 ,טָאג , ןיא ןחדב רעזייל ןייז .טייל עטלַא ןופ ןלָאר-רעטקַארַאכ ןייש

 ףיֹוא טריפעגכרוד עלָאר-רעטסיימ ַא ןעוועג זיא "לווייט ןוא שטנעמ

 רעליּפשיוש עטריטנַאלַאט רעייז ןעזענ בָאה ךיא .ןפוא ןדנצנעלג ַא

 ןענייז ייז .ןטסַאקרעבליז ןוא אזאלעשז ייז ןשיווצ ,עלָאר רעד ןיא

 .רעסעב ךָאנ ןעוועג זיא גניליש .ןחדב רעזייל סלַא טוג רעייז ןעוועג

 רעד וצ .עמיטש ןייז ןיא ןָאט ןקידעשטסעיּפ ַא טַָאהעג טָאה רע

 רע .טסַאּפעג טוג רעייז סָאד ךיז טָאה ןַאמ ןטלַא ןַא ןופ עלָאר

 לאירוא טימ ענעצס יד .ןעגנוגעװַאב ענייפ טַאהעג ךיוא טָאה

 עיפָאזָאליפ ןייז םיא טרעלקרעד רע ןעוו ענעצס יד סרעדנוזַאב ,קיזמ

 טרעוו ןסנייז) ץרַאה סָאד ןעוו ןכַאל טכַאמ רע ןןעווו ,ןחדב סלַא

 .ךעלפערטרָאפ טריפעגכרוד רע טָאה ,ןסירעצ

 טָאה רע .ןורכז ןיא קרַאטש ןבילבעג רימ זיא ענייז עלָאר ַא ךָאנ
 יטענאר ןיא רָאש תרשמ רעד סלַא קורדנייא ןדנצנעלג ַא טכַאמעג
 ,בקעי לארשי סלַא ןעווענ ךיוא רע זיא טונ ."השנמ , סנַאמָאר

 ."ףרוטמ , ןיא רעכאמרעגייז רעטלַא רעד

 -רעטקַארַאכ עטסעב יד וצ טננַאלַאב טָאה גניליש םעס ...

 -בַאגַאב ַא תמאב ןעוועג זיא רע .עניב רעשידיי רעד ןופ רעקימָאק

 ,עלוש עטכעלש רעייז ַא טָאהעג וליפא טָאה רע .רעלטסניק רעט

 טָאה ןופרעד ןטַאטלוזער} עגלָאפ סלַא .רעטַאעט ןשידיי ןטלַא םעד

 סעכלעוו ןיא דנוש-רעטַאעט ןטנַאקַאב םעד וצ ןעגנוניינ טַאהעג רע
 ךעלנלָאפ ןוא ,ןצלַאזעגרעביא ןוא ןבירטעגרעביא טרעוו סעליפ רעייז
 גניליש םעס טָאה םעד ץָארט רעבָא .טריפעגרעביא ןוא טרינָאפוב
 טַאהעג רָאנ טָאה רע ןעוו ןוא ,ןליּפש ןייז טימ טלַארטשעג קידנעטש

 ףיוא ןָאטעג סָאד רע טָאה ,רעטקַארַאכ א ןפַאש וצ טייקכעלגעמ ַא
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 יי = = קםוטואמאטסעט טאטע רשי ריישא

 יד ןפורעגנסיױרַא טָאה ןוא ,ןפוא ןקיטראננייא ןרַאברעדנואוו ַא

 -טּפיוה יד . .. .ןעזעג םיא ןבָאה עכלעוו יד ייב גנוקיצטנַא עטסערנ

 .טייקכייו ןעוועג ןיא ןליּפש סנניליש םעס ןופ קיטסירעטקַארַאכ

 ןכירטש עשימָאק טכַארבעגפױרַא טרַאצ ןוא ךייוו יױזַא טָאה רע

 ַא יו קורדנייא םעד טכַאמעג עניב רעד ףיוא טָאה רע .ןבעל ןופ

 ןוא ,ךעלציּפש ּפִא טוט ןבעל רעד ןעמעוו לאימולש רעקיצרַאה-טוג
 ."ןכַאל קיצרַאה ערעדנַא ךיוא טכַאמ ןוא ,ןופרעד סיוא ךיז טכַאל רע

 .ןַאמטוג סוילוי ןופ .ע .ש ןוא גניליש-הירב אאזָאר ןופ .ע .מ

 םלוע ןעשידוי םעד טכַאמעג גידנעכַאל רהָאי 36 -- ןרעװָאקטיװ לשיפ} .וװ .פ
 27 ,גרעבמעל ,"טַאלבעגַאט, ,רעגנוה רַאפ ןעברָאטשעג טציא ןוא עיצילַאג ןיא
 1926 לירּפַא

 ירָאטשעג ןעיצילַאג ןיא רעקימָאק רעשידיא רעטסטלע רעד -- יקסװָארגעצ .ב
 ,1926 יַאמ 2 ,עשרַאװ ,"טנייה, ,ןעב

 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד , ,ףוס רעשיגַארט ןייז ןוא גניליש םעס -- רעיימ סיררָאמ
 ,1926 יַאמ 4

 ,64 .זז ,1942) ,ןָאדנָאל ,"ןָאדנָאל ןיא רעטאעט שידיא ,, -- רעיימ סיררָאמ
5 272. 

 ,1944 טסוגױא 14 ,.י .ג ,"גָאט רעד , ,טייז א ןופ -- רעלסער ןימינב
 ,1944 ,סערייא סָאנעוב ,"רעטַאעט שידיא תורוד ריפ, -- רעקוצ הימחנ

 ,259 .ז
 ,249-50 .זז ,1946 סערייא סָאנעוב ,"תונורכז, -- לדַאּפעלַאּפ .ב

 ,17"15 .זז 419491} ,ָאקיסקעמ ,דנַאב רעטפניפ ,"קרעוו עלַא, -- ןַאמשירפ דוד

 ,17 .וז ,| ,1953 ,סערייא סָאנַעוב ,"ןרעטש ענעשַאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי
8, 239, 245, 247, 

 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא יד , ,רעטַאעט סלּפמיג .מ .ס --- ףרַאדנעשַא לארשי

 ,1954 ,טּפעס 4

 ץשידיײא ,ןרָאאטקַא ענעמוקעגמוא ךָאנ רעטעלב-רוכזי -- לעטסעמ בקעי
 .40 .ז ,1954 רעבמעצעד ,.י .ג ,"רוטלוק

 (רעטלַא ,בקעי-השמ} סירָאמ ,דלעפנעזָאר
 ן1923 יגוי 22 .טשעג -- 1862 רעבמעצעד 28 .בעגְו

 ףרָאד ןיא 1862 רעבמעצעד 28 ןריובעג

 רעקלַאוװוס ,ינייס ןופ ליימ יירד ,אשקָאב

 רעּפַאכ-שיפ ןופ עילימַאפ ַא ןיא ,ןליוּפ .בוג

 זיא ,בייל-םירפא) רעטָאפ ןייז .סרעקַאּפ ןוא

 106 ןופ רעטלע ןיא קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג

 רעשירעטילימ ַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא (רָאי

 -לעוו ,בילטָאג ןָאעל רעביירש רעד .רעדיינש

 ,ןָאדנָאל ןיא טנעקַאב םיא טימ ךיז טָאה רעכ

 יו םיא טרעדליש ,עקירעמַא ןייק געוו ןפיוא

 | ,דיי ןעמורפ טושּפ ַא

 ,עשרַאװ ןייק ןרָאפעגרעבירַא ןרעטלע ענייז טימ .ר זיא דניק סלַא

 ןיא טנרעלעג טָאה רע ואוו ,קלַאוװוס ןיא ,קיטנעק ,ךָאנרעד ןוא

 טימ טנעקַאב לסיבַא ךיוא ךיז רעטעּפש ,ארמג ןוא ך"נת רדח

 ןופ רעדיל יד קינייװסיױא ןופ טנעקעג טָאה .ר .שילױּפ ןוא שטייד

 -ניז ןוא ..ַא .א ןדַאפדלָאג םהרבא ,ןָאדרָאג לכימ ,רעזנוצ םוקילא

 רעטעּפש טָאה הנמלא ןייז יו) םיטש רעסיז ןייז טימ ייז קידנעג

 .ןרעביוצַאב שממ ןעמעלַא רע טגעלפ ,(ןבעגעגרעביא

 ,םיריש ןוא תוצילמ שידיי ןיא ןביירש רע טגעלפ רָאי 15 וצ ןיוש |

 יז טגעלפ רע ןוא ןטלַאהעג טינ ןופרעד ןבָאה ןרעטלע יד רעבָא
 ןרָאי-רעדניק יד ןופ עטרבח ןייז רַאפ רָאנ ןענעיילרָאפ ןוא ןעמדיוו

 טימ ,(גרעבנעטוג -- עקירעמַא ןיא) יקסווָארָאװַאי עלייב-הנסא ..ןָא

 .ר זיא רָאי עכעלטע .טַאהעג הנותח רָאי 18 וצ טָאה רע רעכלעוו

 -תיב ןיא טנרעלעג ,ןרעטלע-רעגיווש יד ייב טסעק ףיוא ןעוועג

 ךיוא טייצ רעבלעז רעד ןיא .ס"ש הרבח טימ ןוא ארמג שרדמה

 ןופ ןַָאסטיססעל

 טרובעג ןכָאנ .רעכיב עשיאערבעה ןוא עשטייד ךס ַא טנעיילעג

 טזָאלעג ךיז 1882 ןיא ןוא תילכת ַא ןכוז ןביוהעגנָא דניק ןטשרע ןופ

 -ָאה ,םַאדרעטסמַא ןיא טלעטשעגּפָא ךיז געוו ןפיוא .עקירעמַא ןייק

 .ירעפיילש-ןטנַאמיד ייב םישדח עכעלטע טעברַא רע ואוו ,דנַאל

 ױזַא רעבָא ,רעטשיױטנַא ןַא עקירעמַא ןופ קירוצ ןכיגניא טמוק רע

 טרָאפ ,ןָאדנָאל ןייק טרירגימע ןשיוװצניא ןבָאה ןרעטלע ענייז יו

 .רעטָאפ ןייז יו רעדיינש ַא טרעוו ןוא ,1882 ןיא ,ןיהַא קירוצ רע

 ןוא קלַאווס ןייק קירוצ ךיז רע טרעק רעטעּפש רָאי בלַאה ַא

 קידנדייל .רעדניק ייווצ ןוא יורפ ןייז ןָאדנָאל ןייק ךיז טימ טגנערב

 ַא טרעוו ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא ןיירַא .ר טערט ,טיונ סיורג

 ןביירש טמענ ,"בולק טירטס רענרעב, ןשיטסיכרַאנַא ןיא דילגטימ

 רעטײברַא רעד , זַא ,יור ױזַא ךָאנ ןענייז ייז רעבָא ,רעדיל-רעטעברַא

 ,ןקורד וצ ייז ּפָא ךיז טגָאז "דניירפ

 -עג ןוא עקירעמַא ןייק קעװַא רעדיוו .ר זיא 1886 רעמוז ףוס

 טקורד 1886 רעבמעצעד 17 םעד .רעּפעש-רעדיינש ןיא טעברַא

 -סקלָאפ עשידוי יד , רעקרָאי-וינ רעד ןיא דיל טשרע ןייז ּפָא רע

 ךשמ ןיא ןוא ,גנוטייצ רעד ןיא רעדיל ערעדנַא ךָאנרעד ,"גנוטייצ

 רעדיל עשירָאטַאטיגַא-עשיטסילַאיצַאס 89 ּפֶא רע טקורד 1882 ןוכ

 ןיא סױרַא רע טיג 1888 ןיא .,"דניירפ רעטײברַא; רענָאדנָאל ןיא

 1890 ןיא .*עקָאלג איד, נ"א רעדיל גנולמַאז עטשרע ןייז קרָאי-וינ

 ןבָאה רעכיב עדייב .*עטטעקנעמולב יד, ךוב טייווצ ןייז טניישרעד

 יד טפיקעגּפָא רעטעּפש טָאה .ר ןוא ,גלָאפרעד ןייק טַאהעג טינ

 ,טעטכינרַאפ ןוא ךוב ןטייווצ ןופ עגַאלפיוא ענעבילברַאפ

 -רַאנַא רעשידיי רעקרָאי-וינ רעטשרע רעד ןיא ןביירש טמענ .ר

 גנוטיײצ-רעטעברַא רעד ןיא ,?טיײהרַאוװ איד , גנוטייצ רעשיטסיכ

 -סקלָאפ סעשידוי; רעגרוברעטעּפ ןיא ןוא ?ןרעטשנעגרָאמ רעד,

 טרעוו ?גנוטייצ רעטײברַא יד; ןופ גנוניישרעד רעד טימ ןוא ,*טַאלב

 ןעגניז ןָא ןעמ טבייה רעדיל ענייז .רעטכיד רעלעיציפָא ריא .ר

 -רַאפ-רעטעברַא ףיוא ,רעזייה:טנעמענעט יד ןיא ,רעּפעש יד ןיא

 רעטנכייצעגסיוא ןַא ןילַא .ןטרעצנָאק-רעטעברַא ןוא ןעגנולמַאז

 יד ףיױא רעדיל ענייז טימ ןטערטפיוא .ר טגעלפ ,רָאטַאמַאלקעד

 סנָאינוי יד ןוא ןטסילַאיצָאס יד ןופ ןעגנומענרעטנוא ענעדישרַאפ

 יד ןופ הנויח ןייז ןעיצ טבורּפ ןוא ּפַאש םעד טזָאלרַאפ רע זיב

 םיא רַאפ ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא סָאװ ,ןעגנומענרעטנוא

 ,טעטש ענעדישרַאפ ןיא טרישזנַארַא

 רֶע טָאה ,דנַאטשוצ-טנוזעג ןכַאװש ןייז ףיוא רעבָא טקוקעג טינ

 -עגסיוא םיא זיא שרעדנַא לייוו ,ּפַאש ןיא ןרעקקירוצ טזומעג ךיז

 רעד ןופ קנַארק רעבָא טרעוו רע .תוקחד סיורג ןיא ןבעל וצ ןעמוק

 רעכיב ענייז טימ ןעלדעּפ ןָא טבייה רע ןוא טעברַא רעטגנערטשעגנָא

 ,רעדיל ענייז טגניז ןוא טרימַאלקעד ,דנַאל ןרעביא ןוא קרָאי-וינ ןיא

 .רעכיב ענייז ןפיוק לָאז'מ זַא ,רַארָאנָאה סלַא קידנגנַאלרַאפ

 .ב רעקיטירק:רוטַארעטיל רעד טביירש עכָאּפע רענעי ןגעוו

 : ןיקוויר
 ,עיצַאמַאלקעד ,גנודנעוו עטקעריד זיא רעדיל ס'.ר ןופ םרָאֿפ יד,

 -עטיל יד ןופ עניב רעד ןופ םלוע םוצ ןרָאװעג טגנַאלרעד זיא סע
 רעשירַארעטיל רעד ןופ עלָאר יד טעזרַאפ ןעמ .ןטנווֶא עשירַאר

 ןופ ךיוא ןוא) דיל סדלעפנעזָאר ןופ ננומערָאפסיױוא רעד ןיא עניב

 תיב-ןב ַא ןרָאװעג זיא רע רעדיִיַא ..(גנולייצרעד רעשירענָאיּפ רעד
 דלעפנעזָאר טָאה ,טרָאד ןוא ָאד ךיז טקורדעג רָאנ ,עסערּפ רעד ןיא

 קידנרימַאלקעדּפָארַא ,םלוע ןטימ םינּפ לא םינּפ טנגעגַאב ןיוש ךיִז
 -ַאקיזומ-שירַארעטיל רעד ןופ דיל ןייז קידנעגניזּפָארַא וליפַא רעדָא
 רעד טימ קיטייצכיילג ןעמוקענפיוא ָאד זיא סָאװ ,עניב רעשיל

 -עניב ענייז זַא ,קיטנעק ןוא ... .ענובירט רעשיטסילַאיצַאס
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 רעטַאעט ןשידיי

 טָאה טייצ ןייא זַא ,טלעטשעגנדירפוצ ױזַא םיא ןבָאה ןטירטפיוא

 -רעגניז-טעָאּפ רעקידנזיירמורא ןַא ןרעוו וצ טמולחעג וליפַא רע

 סָאו ,עיסעפָארּפ יד ןייז טלָאזעג טָאה סָאד סָאװ ,רָאטַאמַאלקעד

 .ּפַאש-רעריינש ןופ ןעװעטַארסױרַא םיא טעוו

 -נעזָאר ףיוא ?ּפמעטש ריא טניילעג טָאה גנומַאטשּפָא-עניב יד

 -רָאפ ןרָאװעג ןבירשעג שוריפב זיא דיל סדלעפנעזָאר... .דיל סדלעפ

 -ענפיונוצ ךיז זיא סָאװ ,םלוע ןַא רַאפ ,היסהרפב ןרעוו וצ ןנָארטעג

 ,ליטש ןייז טשינ רָאט סע .קרָאי-ינ סיורג ןקידלמוט ןופ ןפָאל

 -רעביא ,ןעיירשרעביא ,ןרערט טימ רעדָא לוק טימ ןעמענ זומ סע

 רעדָא שימרוטש ןייז זומ סע ,אברדא .טשינ ןורסח ןייק זיא ןענייוו

 לַאטנעמיטנעס רעדָא ... םי ַא יו ןעמערוטש ,שיטַאמַארדָאלעמ

 ןלעוו רעטרעוו יד זַא ,טשינ טכַאמ סע רעבָא ,ןייז זומ ןוגינ . .,

 ,שירעגָאז ,סַאלב ןענייז ייז ביוא . ןייז שירעביילקרעביא ױזַא טשינ

 רעדָא --- ןייז ייברעד טעװ טעָאּפ רעד זַא ,טצעזעגסיוארָאפ טרעוו

 טימ קורדסיוא ןבענוצ טעוװ ןוא -- ןטייברַאפ םיא טעוװ רענייא

 ."ןליּפש רעדָא ןעגניז ,ןרימאלקעד ןייז

 : טלייצרעד ,סילעשטַאב-ר"מש זוָאר ןירעביירש יד

 -ךָאפ ןוא ןטרעצנָאק ףיוא ןטערטפיוא טפָא טגעלפ דלעפנעזָאר ,

 ףרַאש ןוא עיצקיד ערָאלק ַא טאהעג טָאה רע .,רעדיל ענייז ןנָארט

 טימ טרימַאלקעד רעדיל ענייז טָאה רע ."ר, םעד טכַארבעגסיױורַא

 ענייז ןגָארטרַאֿפ רע טגעלפ ךעלנייוועג .רעייפ ןוא ברַאפ ךס ַא

 רעדָא רעמ ַא טָאהעג ןבָאה עכלעוו יד ןוא ,ןעמעֶָאּפ ערעננעל

 -ַאלקעד טרעהעג םיא בָאה ךיא .טלַאהניא ןשיטַאמַארד רעקינייוו

 ,"ןירעפיוקרַאפ-טכיל יד , עמרָאּפטַאלּפ רעד ןופ לָאמ ערערעמ ןרימ

 -הכונח , ןֹוא "םי ןופ םעזוב ןפיוא, ,"רעלטעב רעדנילב רעד,

 ףיוא ,רע טנעלפ ,זיוה ןיא זדנוא וצ ןעמוק טגעלפ רע ןעוו ."טכיל

 ,רעדיל ענייז ןופ עקינייא ןגָארטרַָאפ ךיוא ,השקב סרעטָאפ ןיימ

 ,"ךעלטעלב-טסברעה , יו ,ערענייפ יד ,ערעליטש-רעמ יד רעבָא

 ןעגניז ךיוא טנעלפ רע .ערעדנַא ןוא ?עלעגניי ןיימ , ,"תונורכז,

 ,רעדיל יד .קיזומ ןרָאװעג טסַאּפענוצ זיא'ס עכלעוו וצ רעדיל ענייז

 ,"דיל-ניוו סָאד , ןענייז ,גָאט ןקיטנייה זיב ךָאנ קנעדעג ךיא סָאװ

 טָאה סע רעוו ."קילבנגיוא רעגנַאל ַא, ןוא ?ץַאלּפ-עהור ןיימ ,

 רלעפנעזָאר זַא ,ןייז ןָאק .טינ ךיא סייוו ,קיזומ יד טסַאפרַאפ

 ."ןָאטעג סע טָאה ןיילַא

 ןייז ךָאנ ךיוא ןוא ןבעל ןייז ייב זַא ,טקרעמַאב גייווצרעבליז ןמלז

 ,רעטכיד עשידיי עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא ןעוועג .ר זיא טיוט

 ןופ ןעגנומענרעטנוא עכעלטנפע ףיוא ןרָאװעג טריטיצער זיא סָאװ

 יד .רעליּפשיוש עשידיי עלַאנָאיסעּפָארּפ ךס ַא ןופ ןוא *רעבָאהביל;

 טריפעגפיוא ןוא טריזיטַאמַארד ךיוא טָאה *עניבסקלָאפ, רעקרָאי-וינ

 ןיא .?ןטסינָאטנַאק, ןוא *ּפַאש , ס'.ר "ןטנוװָא-רעביירש , עריא ףיוא

 ַא ,"דרַאגנַאװ, גָאלרַאפ ןיא ,ןענישרעד קרָאי-וינ ןיא זיא 0

 ,ײץַאלּפ -עהור ןיימ, ןוא *שרַאמ-תולג; רעדיל ס'.ר ןופ דרַאקער

 רַאזַאל -- גנוטײלגַאב-ָאנַאיּפ ,רענשיל ןָאעל סַאב ןופ ןעגנוזעג

 .רענייוו

 .ר טמיטשַאב (עינוי-רעדיינש יד) "סרָאלייט ווָא דוהרעדָארב יד;

 -ןבָאה ביל טינ רעבָא ,(טנעגַא-סטפעשעג) *טַאגעלעד-גניקָאװ, סלַא

 .םישדח עכעלטע ךָאנ ריא ןופ ּפֶא ךיז רע טגָאז ,טעברַא יד קיד

 ךוסכס ַא תעב ,1889 ןיא .ר טָאה ,רעביא טיג סרעקנָאי ףלָאדור יו

 יד ;רעטַאעט טליּפשעג ,קרָאי-וינ ןיא "זיוה ערעּפָא עינעמור , ןִיא

 ןופ קנופ ַא ,רעדָא ,הקבר, עסעיּפ סר"מש ןיא "בר, ןופ לָאר
 ."טייקשידיי

 -סקלָאפ, ןיא סעיזנעצער-רעטַאעט ןבירשעג ,ר טָאה 1890 ןיא ךָאנ

 "סטרעוורָאפ, ןיא רע טָאה 1891 רַאורבעפ 6 םעד .*טַאקָאװדַא
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 רע טָאה 1892 ןיא ."טיונ ןוא דנעלע , רעטקַאנײא ןַא טקורדעגּפָא

 סָאװ םעד ןגעק טסעטָארּפ ַא טקורדעגּפָא *טַאקָאװיזַא-סקלָאפ,, ןיא

 ַא, דיל ןייז טעברַאַאב טָאה רענײטַאל ףעזָאי רעביירש-ןסעיּפ רעד

 ןיא ןעמונעגניירַא "דיי עלעטניּפ סָאד , נ"א סע ןוא "טייקשידיי קנופ

 גנולמַאז ַא ןיא טקורדעגּפָא ךָאנרעד ןוא *דנַאלסור תולג, עסעיּפ ןייז

 -רַאש ,מ .א טימ ןעמַאזוצ ,.ר טָאה 1894 ןיא .רעדיל:-רעטַאעט ןופ

 ."יאדמשא רעד, טַאלבנכָאװ שיריטַאס ַא ןבעגעגסױרַא ,יקסנַאק

 ןטימ ןטייקיאעפ עשיגרוטַאמַארד ענייז טבורּפעג .ר טָאה 1896 ןיא

 טריפעגפיוא זיא סָאװ ,"לודג ןהכ רעטצעל רעד , עסעיּפ יד ןביירשנָא

 ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד יוװ ןוא ,רעטַאעט ןיא ןרָאװעג

 ; טביירש ,ןירָאג .ב

 ַא טימ ןעמוקעגסיורַא ךיוא זיא טייצ רעקיבלעז רעד םורַא,

 .רלעפנעזָאר סירָאמ טעָאּפ רעטסואווַאב רעד עסעיּפ רעשירָאטפיה

 יװ ױזַא ןוא ,"לודנ ןהכ רעטצעל רעד ,, ןסייהעג טָאה עסעיּפ יד

 טריטקיד ןבָאה ןרָאיטקַא יד ןעוו טייצ יד ןעוועג ןיוש זיא סָאד

 א טגיילעגוצ ייז ןבָאה ,ןביירש וצ יו ןוא סָאװ סרעסַאפרַאפ יד

 סָאװ טלעטשעגניירַא ןוא ןטינשענסיוא ןוא עסעיּפ רעד וצ טנַאה ַא

 ןוא ןלַאפעגכרוד זיא "לודנ ןהכ רעטצעל רעד , .טלָאוװעג ןבָאה ייז

 סָאד זַא ,ןעקנעד וצ ךַאזרוא ןַא טַאהעג טָאה דלעפנעזָאר יז ױזַא

 טריפעגפיוא טינ עסעיּפ ןייז טָאה ןעמ סָאװ רַאפרעד ןעשעג זיא

 ןגעק גנוטייצ ַא ןיא ןטָארטעגסױרַא רע זיא ,ןבירשעג טָאה רע יו

 רע זַא ,עיצרָאּפ ַאזַא טימ ןעוועג דבכמ ייז טָאה ןוא ןרָאיטקַא יד

 ,רעטַאעט ןיא ןזייוו טרָאטענ טינ ,גנַאל טייצ ַא ,טייצ ַא ךיז טָאה

 ."רעביירשנעמַארד סלַא רעירַאק ןייז טקידנעעג ךיז טָאה טימרעד ןוא

 עריא ןיא טלייצרעד יקסוװעשַאמָאט יסעב ןירעליּפשיוש יד ןוא

 : תונורכז

 ,דיי ַא ןַארַאפ זיא קרָאידוינ ןיא זַא ,טגָאזעג זדנוא טָאה ןעמ ,

 םיא ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד ןוא ןעמַארג ןיא טביירש סָאװ

 ןעננערב ןָאק ,טגָאזעג זדנוא ןעמ טָאה ,דיי רעד טָא .ביל רעייז

 רעד זַא ,טנייה .ןרדסכ)} טיירטס ןכָאו עכעלטע רעזייה עטקַאּפעג

 רעד .טוג ןוא ליואוו יאדווַא ךָאד זיא ,עסעיּפ ַא זדנוא טגנערב דיי

 -נעזָא ר סיר א מ ןעװעג זיא ןעמַארנ ןיא טביירש סָאוו ריי

 ,טמירַאב-טלעװ ױזַא ןעוועג טשינ ןַאד ךָאנ זיא רע . ד ? ע פ

 זַא ,טמירַאב-טלעוו ןייז טעָאּפ ַא זומ ןרָאיטקַא עשידיי יד ייב ןוא

 רעבָא .םיא טימ טשינ |ךיז ןעמ טמענראפ} ךיז ןעמ "טרעדַאב ,, ,טינ

 טגָאז ןעמ זַא ,אמתסמ סָאד ,טרָאװ ןפיוא טביולגעג ןבָאה רימ

 -ַארג ןיא ךָאנ ןוא ןכַאז ענייש ןביירש ןָאק דלעפנעזָאר סירָאמ זַא

 ןופ ןעמָאנ רעד .עסעיּפ ַא ןפיוק םיא ייב ןעמ געמ ,וצרעד ןעמ
 יד ."לודג ןהכ רעטצעל רעד, ןעוועג ןזיא עסעיּפ סדלעפנעזָאר

 טָאה קיטש-רעטַאעט סלַא רעבָא ,ענייש ץנַאג ַא ןעוועגנ זיא עזָארּפ

 עסעיּפ יד .גנולדנַאה עקרַאטש ,טסייה סָאד ,"רעשזדנישזד , טלעפעג

 ערעזדנוא ןופ עכנַאמ ןוא ,ץנַאלג ןוא טכַארּפ טימ ןלַאפעגכרוד זיא |
 דלעפנעזָאר סירָאמ רעד זַא ,טנָאזעג "תואיבנ, ןַאד ןבָאה ןרָאיטקַא

 ןענייז אמתסמ , םורָאװ ,סעסקוס ןכַאמ ןלָאמנייק} רעווענ טעוו

 .סיוא טשינ טכַאמ סָאד רעבָא ."רעשזדנישזד ןָא ךיוא ןעמַארנ ענייז

 טסואוועג ןבָאה ייז , זַא ,ןנָאז ךייא טנייה ןלעוו ןרָאיטקַא עבלעז יד

 ,"רעטכיד עטסערג יד ןופ רענייא ןייז טעוו דלעּפנעזָאר זַא ,דלַאב
 ןזעלעגרעביא טינ ךיוא טנייה ךָאנ רשפא ןוא ,ןַאד ןבָאה ייז שטָאכ

 ."דלעפנעזָאר סירָאמ ןופ רעדיל ןעצ ןייק ןליפַא

 רעביירש-עטכישעג רעטשרע רעד ךיוא טביירש ןינע ןבלעז ןגעוו

 : טרעפייז .מ ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ

 רעטצעל רעד, עסעיּפ רעטשרע ןייז טימ טָאה קילג רעקינייוװ ,

 ַא טָאה ענייז עסעיּפ יד .טַאהעג דלעפנעזָאר סירָאמ "לודג ןהכ
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 .מ .א} ןופ ןבירשעג רעסעב דנטיידַאב זיא דנוא טעשזוס ןקרַאטש

 -"רָאזדניוװ , ןיא רעבָא ,"ירדנ לכ , ןוא "ףקות הנתנו , ןסיקסנַאקרַאש

 ייווצ טלָאמַאד ךָאנ ןענייז ,טריפענפיוא יז טָאה ןעמ ואוו ,רעטַאעט

 יד דנוא עיצנעולפניא עשיסַאלק יד : ןזעוועג ןןעננומערטש} ןטסייג

 ,"קיטילָאּפ רעטַאעט

 -עטיל ס'.ר טלעטשעגפיונוצ טָאה רעכלעוו ,רמרמ ןמלק יווװ טיול

 ךי:בתכ ַא טזָאלעגרעביא ךיוא .ר טָאה ,טביירש ,השורי עשירַאר

 ףיוא ןריפוצפיוא טיירגעג טָאה רע סָאװ ,עמַארד עקיטקַא-4 ַא ןופ

 .עניב רעשידיי רעד

 טּפירקסונַאמ ןקידנגלָאפ ןגעוו ךיז טלדנַאה'ס זַא ,קיטנעק זיא סע

 ןכעלנייוועג ןטייז 79 ףיוא ןבירשעג ,עמַארד עקיטקַא-4 ַא ס',ר ןופ

 סָאװ ,ןעמָאנ ַא ןָא רעבירעד ןוא ,טַאלב-רעש ַא ןָא ,טַאמרָאפ-ןטפעה

 .א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג

 :לַאנָאסרעּפ םעד ןָא ָאד רעבירעד ןביג רימ

 רעטעברא-דלָאג ,רעלטסניק א -- ןאמקילג םולש

 יורפ ןייז -- אמלעז

 רעטכָאט רעייז -- אציראלק

 -- לרעב

 -- לרעמש
 רעניבאר א -- רענצייוו

 ּפָארטנַאליפ ,רעלטסניק א -- אטענוטרַאּפ ערָאטַאװלאס
 יורפ ןייז --- ַאיצַאמ

 ןוז רעייז --- ַארדנַאסקעלַא
 -- אטרעּפ

 -- ַאטרַאמ
 רָאסעּפָארּפ"קיזומ --- ָאצנערָאל
 ןירעגניז עגנוי א -- אמרָאפ אניװלַאמ

 ָארדנַאסקעלַא ןופ טגיירפ --- אפור
 ןישודק רדסמ

 שמש

 .רעליּפש-לדיפ א -- ָאקרַאמ ַאמָאקָאעג

 ןעמונעג טָאה רעלדַא יו םעדכָאנ זַא ,טלייצרעד יקסנישמור ףסוי

 רעד ןיא ךיז ןעמ טָאה ,טיירגעגוצ ץלַא ןוא רעטַאעט-*ַאילַאט , טָאד

 : ןליּפש וצ סָאװ ןכוז ןעמונעג טונימ רעטצעל

 סע ןוא ,סעסעיּפ ףיוא שינעכוז א ,ףַאלעג ַא ןרָאװעג זיא סע;

 ,עסעיּפ ערעדנַא ןַא גָאט ןדעי רעביירש רעדעי טעמכ טנעיילעגנ טָאה

 ןרָאװעג טרעטסיינַאב ןיב ךיא .דלעפנעזָאר סירָאמ ךיוא ייז ןשיווצ

 ,עסעיּפ טינ ןוא ךַאז גָאז ךיא ."ךַאז , סדלעפנעזָאר סירָאמ רַאפ

 ַא סעּפע .טלַאהניא ןכַאװש רעייז ַא טַאהענ סע טָאה רעדייל לייוו

 סע .עירָאטַאװרעסנָאק ַא ןיא עילַאטיא ןיא טנרעל רעגניז רעשיריי
 עשימָאק ,רעדיל ענעטלעז ףוס םוצ זיב גנַאפנָא ןופ טַאהעג טָאה

 ַאלַא ןעוועג זיא ,טנניז רָאכ רעד סָאװ סָאד וליפַא ,עטסנרע ןוא

 ,עסעיּפ ןייק טינרָאנ טעמב ,טלשהניא ןָא רעבָא ,דלעפנעזָאר סירָאמ

 ןָאזעס רעד ןעוו ןוא .רעדיל ענייש ןופ ץכעלעטשעננעמאזוצ ַא רָאנ

 טריסנָאנַא ךָאוװ-תוכוס רעד ףיוא טָאה ןעמ ןוא טנפעענ ךיז טָאה

 -שידיי טימ ןעלדנַאה עכלעוו ,סעסעיּפ עלַא יד סרעטַאעט עֶלַא ןיא

 -רָאפ , ןיא לקיטרַא ןַא טימ רלעפנעזָאר סירָאמ סױרַא זיא ,טייק

 בךסיבעג ןוא ןטינשענ . . . טָאה ןוא ,"ךָאוו עשירַאנ יד , נ"א "סטרעוו

 ןאמקילג ייב רעניד |

 רעגיד ערעײיז |

 צשציקיטירק רע טָאה ןטסרעמא רעבָא ... .דלעפנעזָאר סירָאמ ַאלַא

 רימ ףיוא ןעוועג זיא רע לייוו ,ךימ ןטססרַאטשמַא ןוא ןרעלדַא

  ןייז טנעיילעגרָאפ טָאה רע ןעוו גנוסרעמאכ ןיימ רַאפ זנורב רעייז

 ,גַאלשרָאפ ַא טכַאמעג םעדכָאנ בָאה ךיא ןוא ,זדנוא רַאֿפ עסעיּפ

 ןלעטשניירַא ייז ןוא ןדלעפנעזַאר ןופ רעדיל יד ןפיוק לָאז ןעמ זַא

 ."עסעיּפ ערעדנַא ןַא ןיא

 ,שַאט ןמה, סר"מש ןיא טקורדעגּפָא .ר טָאה 1897 ץרעמ 17 םעד

 שיריטַאס ַא ,"םירוּפ ןעגיווע םעד דובכל טַאלב סעשיטסירָאמוה ַא
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 ןופ ןָאקיסטעל

 ."רעיל גינעק רעשידיא רעד ןוא לעמעל ענוק, נ"א דיל

 ןופ עטכישעג רעד רַאפ וויכרַאפ ןיא דיל סָאד קידנקורדרעביא

 :יקצַאש בקעי .רד טקרעמַאב ,*רעטַאעט ןשידיי

 דצמ גנולעטשַאב א ןופ םינמיס עלַא טנָארט דיל עקיזָאד סָאד ,

 ןעדַאפדלָאג ןשיווצ גָאלַאיד רעד ,שטיוועקייש ,מ .נ רָאטקַאדער םעד

 ןעמארד סר"מש רַאפ גנַאזעגביול ַא טימ ךיז טקידנערַאפ ןידרָאג ןוא

 ןעמַאטש , ,ןידרָאג ןוא ןעדַאפדלָאג ה"ד ,עדייב זַא ,סולש ַא טימ ןוא

 שטיוועקייש ןעק רענייב טימ דיי ַא ךייא ןזייוו , רָאנ ,"םייוג ןופ

 ."רענייא טשינ רעמ

 ןשירָאטסיה-רוטלוק ַא טנָאמרַאפ דיל עשיריטַאס עקיזָאד סָאד

 ןקידסלָאמַאד םעד ןופ עיצַארטסוליא עטנַאקיּפ ַא ןיא ןוא טרעוו

 ןופ עלָאר רעד ראפ ןוא ןגרוטַאמַארד רעקרָאי-וינ יד ןשיווצ ףמַאק

 יד ןיא ... ףמַאק-ץנערוקנַאק ןקיזָאד םעד ןיא דלעפנעזָאר סירָאמ

 -רעביא טינ דיל סָאד זיא דלעפנעזָאר סירָאמ ןופ קרעוו עטלמַאזעג

 ."ןרָאוװעג טקורדעג

 ענייז ןופ גנולמַאז ערעסערג ַא ןבעגעגסױרַא .ר טָאה 1897 ןיא

 -פיוא יד ךיז ףיוא טיצ ךוב סָאד .*ךוב רעדעיל סָאד , נ"א רעדיל

 עקינייא טצעזרעביא רעכלעוו ,רעניוו ָאעל .פָארּפ ןופ טײקמַאזקרעמ

 ןרַאפ ךיז טָאה םעד קנַאד ַא ןוא ,שילגנע ןיא רעדיל ענייז ןופ

 -רַאפ ןיא עסערּפ-טלעװ יד :דָאירעּפ רעיינ ַא ןביוהעגנָא רעטכיד

 ךוב ַא טניישרעד'ס .םיא ןגעוו ןביירש ןָא טבייה ןכַארּפש ענעדיש

 ןיא רעדיל ענייז ךיוא ךיז ןקורד'ס .שילגנע ןיא רעדיל ענייז ןופ

 ןענעיילרָאפ ןָא טבייה .ר .ןכַארּפש ענעדישרַאפ ןיא ןעגנוצעזרעביא

 ןרָאפעג רע זיא 1900 ןיא ןוא ןטעטיזרעוװינוא ןיא קרעוו ענייז

 .סערגנָאק ןשיטסינויצ ןטרעפ םוצ טַאגעלעד סלַא

 *סטרעוורָאפ, ןיא טקורדעגּפָא .ר טָאה 1903 רעבמעצעד 1 םער

 ,"הקדצ ןופ טָארקנַאב , רעטקַאנייא ןַא םענייז

 ןעגנוטייצ עשידיי ענעדישרַאפ ןיא רעטעברַאטימ ַא טרעוו .ר

 ןייז קרָאי-וינ ןיא טניישרעד 1904 ןיא .עּפָארײא ןוא עקירעמַא ןיא

 ,גנַאל טינ טרעיוד קילג סָאד רעבָא ,"רעדעיל עטלעמַאזעג, ךוב

 ןבירשעג רָאי 10 וצ ןיוש טָאה רעכלעוו) ףסוי ןוז רעקיצנייא ןייז

 ןפיוא ױזַא טקריוו קילגמוא סָאד ןוא ,טברַאטש (שילגנע ןיא רעדיל

 בילוצ .רעּפרעק ןבלַאה ַא ףיוא טריזילַארַאּפ טרעוו רע זַא ,רעטָאפ
 ,טײהקנַארק רעד בילוצ ןוא עגַאל רעלעירעטַאמ רעכעלקערש ןייז- --

 ןרעכיז וצ גנוגעװַאב ַא ךיז טפַאש ,ןרעוװ וצ דנילב םיא טָארדַאב סָאװ

 .טריזילַאער טינ טרעװ ןַאלּפ רעד רעבָא ,רעטכיד ןרַאפ דנָאפ ַא

 רעטעברַאטימ סלַא ןירַא טערט ,טייהקנַארק רעד ןופ ךיז וצ טמוק .ר

 טכַאמ 1908 ןיא ןוא ,עזָארּפ ךיוא טביירש רע ואוו ,"סטרעוװרָאפ, ןיא

 .ףמוירט ַא ןיא טלדנַאװרַאפ טרעוו סָאװ ,עזייר ַא עיצילַאג רעביא רע

 ףיוא .ןָאדנָאל ןוא טסעּפַאדוב ,ןיוו ,ץיווָאנרעשט ךיוא טכוזַאב רע

 יז ןשיװצ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עסיורג סױרַא ןטערט ןטנװָא ענייז

 ףלָאדַא רעליּפשיוש רעטמירַאב-טלעװ רעד ןוא ליװגנַאז לעַארזיא

 .רעדיל ענייז טריטיצער רעכלעוו ,לַאטנענָאז ןָאפ

 ןרָאװעג טקורדעג "סטרעוורָאפ, ןיא זיא 1908 באבנאי 12 םעד

 ."קיירטס טנעיש רעטקַאניײא ס',ר

 טכעלטנֿפערַאפ .ר טָאה 1910 רעבָאטקָא 25 ןוא 5 220 ,19 םעד -
 ןסעיּפ ןגעוו סעיזנעצער ,*ךָאװ עשירַאנ איד, נ"א "סטרעוװרָאּפ,, ןיא

 םעד ,רענײטַאל ןוא רעצינש .רד ,יקסוװערַאטָאלָאז ,יקסװעשַאמָאט ןופ

 .טּפעס 15 םעד ,"קוסּפ ן'רַאפ קערש רעד, ,טרָאד ,1910 .ווָאנ 2

 ,"ָאטַאנָאס רעציירק, ןעלעיּפש ןעהעזעג בָאה ךיא איו, ,טרָאד ,2

 רעטַאעהט , ,טרָאד ,1913 רעבמעצעד 23 םעד ןוא רעבמעווָאנ 26 םעד

 ."טלהעצרעדרעביא ןוא טלעמַאזעג ,ךעל'השעמ

 ינומ ןוא רעלסעק דוד, ךוב ןייז ןיא טלייצרעד שטיװָארעשָא .מ
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןרעלסעק ןשיווצ דָאזיּפע ןלַארטַאעט ןקידריוװקרעמ ַא "דניירפנעזייוו

 .ר ןוא

 -עג עקירעמַא ןופ טעטש ייר עצנַאג ַא רעביא טרעוו 1912 ןיא

 2 ,לבוי רעקירָאי-50 ס'.ר טרעייפ

 טייג ןוא "סטרעוורָאפ, ןטימ רעביא רע טסייר טייצ רענעי וצ

 וצ טייצ ןופ רע טביירש ךָאנרעד ,*טַאלבעגַאט סעשידוי, ןיא רעביא

 עטצעל יד ןיא .?לַאנרושז ןעגרָאמ, ןוא *רענַאקירעמַא , ןיא טייצ

 ןוא רענעזָאלרַאפ ַא ןוא רעטלגָאװרַאפ ַא טעמכ ןעוועג .ר זיא ןרָאי
 ןורכז םעד טרילרַאפ רע .טקוקעגמוא טינ םיא ףיוא ךיז טָאה רענייק

 -רענעייל ןוא רעשירַארעטיל רעד ןופ ּפָא ןצנַאגניא ךיז טסייר ןוא

 ,לסיבַא םיא טרעטנומרעד ,רָאי 60 ענייז וצ טעקנַאב ַא זיולב .הביבס

 ןרעווש ַא ןופ רע טברַאטש ,1923 ינוי 22 םעד ,ףיורעד ץרוק רעבָא

 לַאטנעדלָאג ןָאעל .רד םעדייא ןייז סָאװ ,םייה ןייז ןיא ,זילַארַאּפ

 וצ ןרָאװעג טכַארבעג זיא .ר .יעק-םַאהלעּפ ןיא טפיוקעג םיא טָאה

 ץנַארק פיליפ ,םכילע םולש ןופ םירבק יד ןבענ ור רעקיבייא ןייז

 .קרָאי-וינ ,ןילקורב ןיא םעדעמ רימידַאלװ ןוא

 רעסיורג ַא; זיא ,טביירש יקצָאטסָאלַאיב .י .ב רעטכיד רעד יו

 טנזיױט קיצנַאװצ ןוא ףניפ םורַא :היול ןייז וצ ןעמוקעג םלוע

 טלייצרעד טָאה ןעמ ןוא םידּפסה ןטלַאהעג טָאה ןעמ .ןשטנעמ

 -רעדנואוו ענייז ןגעוו טדערעג טָאה ןעמ .ןבעל ןשיגַארט ןייז ןגעוו

 ןופ טנעיילעגרָאפ ןבָאה ןטעָאּפ עשידיי ערעגניי .ןעגנופַאש עכעל

 וצ ןעגנַאגעג ךיוא ןענייז ןלוש עשידיי ןופ רעדניק .רעכיב ענייז

 רעסיורג א; :טביירש ,ןגעקַאד ,ןעזייר ןמלז ."היול סדלעפנעזָאר

 יד רעבָא ,היול ןייז ףיוא ןעמוקעג זיא ןַאמ טנזיוט 25 זיב 10 ןופ םלוע

 ,רעדיל עטסעב ענייז ןעגנוזעג טָאה רע עכלעוו רַאפ ,ןסַאמ-רעטעברַא

 ."טלעפעג ןבָאה

 זַא ,טביירש רעגינ .ש

 ןכעלנעזרעּפ ןייז ןיא ךיוא .ר זיא ,רוטַאנ עויסלוּפמיא קרַאטש ַא,

 ןוא קיסייב-קיניזפרַאש ,טעּפמיא ,טנעמַארעּפמעט לופ ןעוועג ןבעל

 טנַאװמַא ,לאטנעמיטנעס ךיוא קיטייצכיילג רעבָא ,רעטיב-קילַאנ

 רענעזיוועגסױרַא רַאפ רַאבקנַאד ףיט ,קיציוו ,טפַאשלעזעג ַא ןיא

 טפָא רע זיא ןדנעטשמוא עשינַארט יד בילוצ .טיײקמַאזקרעמפיוא

 ןטנעמָאמ עוויטאנענ טימ ךיז ןזייוווצסיױרַא ןעוועג ןעגנואווצעג

 .ק יו ,רעטנעענ טנעקעג םיא ןבָאה סָאװ ,יד רעבָא ,שטנעמ סְלַא

 ןוא ןכעלטניירפ טסכעה סלַא םיא ןרעדליש ,ןעזייר .א ןוא .רמרמ

 ןליפַא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןוא ןלעדייא ןַא ,ןשטנעמ ןקיטומטונ
 ."םענעדיישַאב ןוא ןטריניפַאר ַא

 .ר ןופ ןבעל סָאד טָאה קיווייל .ה גרוטַאמַארד ןוא רעטכיד רעד

 טעָאּפ רעד, עמַארד עקיטקַא-יירד ןייז רַאפ טעשזוס סלַא טצונַאב

 -עגפיוא 1926 רעבמעטּפעס 4 םעד זיא סָאװ ,"ןרָאװעג דנילב זיא

 רעטַאעפ- ןיא לעטסעמ בקעי ןוא ימע ןב בקעי ךרוד ןרָאװעג טריפ
 ןראהעצ-טליפששצ- ךיוא רעטעּפש זיא ןוא ,א"ב ןיא "עניטנעגרַא;

 .עקירעמַא ןיא
 -ּפָא ןוא ןכַארּפש ענעדישרַאפ ןיא קרעוו ס'.ר ןגעוו ךעלריפסיוא}

 ןופ ןָאקיסקעל, סנעזייר .ז עז ,רעטכיד סלַא םיא ןגעוו ןעגנוצַאש

 ן.*רוטַארעטיל רעשידיי

 :ןענייז ןסעיּפ עטקורדעג ס'.רי
 טיונ ןוא דנעלע .ןוִו

 רעדליב רעיפ ןוא טקַא ןייא ןיא עידעגַארט ַא

 1891 רַאורבעפ 6 ,.י .נ ,"גנוטייצ רעטײברַא איד;}

 הקדצ ןופ טָארקנַאב 1

 טקַא 1 ןיא לעיּפשיױש

 (1903 רעבמעצעד 1 ,.י .נ ,"סטרעוורָאפ,}
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 קיירטסיטנער ןּנֵו

 טקַא ןייא ןיא קיטש רעטַאעהט
 {ן1908 רַאונַאי 12 ,.י .ג ,"סטרעוורָאפ;}

 .ןיקלע לדנעמ ןופ .ע .ש ןוא ,רעקנָאי ףלָאדור ןופ .ע .מ
 ,1417169 .זז ,וצ ,"רוטארעטיל רעשידיי ןופ ןָאקיסקעל, -- ןעזייר .ז
 ,274 ,131 .זז ,װ ,".טַאעט שידיא .שעג, -- ןירָאג .ב

 ץשידיא איד, ןיא ,רעטַאעהט ןעשידוי ןופ עטכישעג איד -- טרעפייז .מ
 ,1897 ,קרָאי ןינ ,"ענהיב

 ָאװדַא סקלָאפ רעד , ,רערימש-רעטַאעהט א ןופ הּפצוח -- דלעפנעזָאר סיררָאמ
 .1892 ץרעמ 4 ,.י .נ ,"טַאק

 ,234 .ז ,1916 ,קרָאי וינ ,"עטכישעג:סנעבעל ןיימ, -- יקסװעשַאמָאט יסעב
 וינ ,"סקנּפ, ,השורי רעשירַארעטיל סדלעפנעזָאר סירָאמ ןופ --- רמרמ ןמלק

 ,201 .ז ,1928 ,קרָאי

 ףיוא גָאלַאיד רעשיריטַאס א סדלעפנעזָאר סירָאמ -- ןיקצַאש בקעי .רד) .ש .י
 -ןינ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד רַאפ ויכרַא, ,רעטַאעט ןשידיי םעד
 ,448-49 .וז ,1920 ,עגליוװ---קרָאי

 ,1930 קרָאיינ ,"דניירפנעזיװ ינומ ןוא רעלסעק דוד; -- שטיװָארעשָא .מ
 ,88'86 .וז

 ,ן'דלעפנעזָאר סירָאמ טימ ןעשינעגעגַאב טרעדגוהרָאי לעטרעפ ַא -- סיצנַאד .מ
 .1933 ילוי 15 ,.י .נ ,"גָאט,

 ,טרָאד ,דלעפנעזָאר סירָאמ ןופ ןערהָאי עטצעל ץעגירעיורט יד -- סיצנַאד .מ
 .1933 ילוי 6

 ,1941 ,קרַאי וינ ,"דלעפנעזָאר סירָאמ , --- יקצָאטסָאלַאיב .י .ב
 ,263--65.וז ,קרָאירינ ,"ןבעל ןיימ ןופ ןעגנַאלק , -- יקסנישמור ףסוי
 .1943 ינוי 26 ,.י .נ ,"פ"מ , ,ןרָאי-טנגוי ס'דלעפנעזָאר סירָאמ --- רמרמ ןמלק

 ,"ןקירעמַא ןיא רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןצנעדנעט טגורג,, -- ןיקוויר .ב
 .67:76 .זז ,1948 ,קרָאי ויג

 סָאל ,ױטערטרָאּפ ,טנעקעג ייז בָאה ךיא יװ, -- סילעשטאב-רעמָאש עזָאר
 .61769 .ןז ,1955 ,סעלעשזדנַא

 סירַאמ ,ןַאמרייז
 ן1950 יגוי 23 .טשעג -- 1884 ץרעמ .בעג)

 ןבענ ,יקילּפעט ןיא 1884 ץרעמ ןריובעג

 ןוא רדח ןיא טנרעלעג .עניאַארקוא ,ןַאמוא

 רעד ואוו ,ןעסרַאק ןיא הבישי ןיא ךָאנרעד

 ןעגנוזעג ןָא רָאי 6 ןופ .ןזח ןעוועג זיא רעטָאפ

 רעייז קידנרילרַאפ .רעטָאפ םייב ררושמ סלַא

 ןרָאװעג ןגיוצרעד רע זיא ,ןרעטלע ענייז ירפ

 ןעגנוזעג טרָאד ןוא ןַאמוא ןיא ןעדייז ןייז ייב

 ,לוש-טָאטש רעיינ רעד ןיא רעיינש ןזח םייב

 ,ענלַאט ןופ עלעמהרבא ןזח םייב ךיוא יו

 ."עמיטש-ןעבַאנק, יד ןרָאלרַאפ טָאה רע זיב

 טייצ עטשרע יד ןוא ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןייק טרירגימע 1900 ןיא

 םיא טיצ סע רעבָא ,רעכַאמ-לטיה ַא ןרָאװעג ,טגָאלּפעג רעייז ךיז

 רע זַא ,טליפעג ,רָאי 18 וצ ,טָאה רע ןעוו ןוא ןעגניז םוצ ץלא

 ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןיא ןיירַא רע זיא ,רָאנעט ַא ןעמוקַאב טָאה

 םינתח יירד יד ןופ רענייא סלַא רעטַאעט-"ןָאיליװַאּפ , ןיא טריטויבעד

 ןלָאר עניילק ףיוא ןוא רָאכ ןיא רעבירַא ךָאנרעד ."תימלוש , ןיא

 ןיא .רעטַאעט-"דרַאדנעטס, רענָאדנָאל ןיא ןַאמסקַאװ .ד .מ וצ

 ןרָאװעג טרישזַאגנַא ,גַאטנעטוג לרַאק רעליּפשיוש ןכרוד ,5

 1907 ןיא .עניטנעגרַא ןיא עּפורט ןייז רַאפ רעבָאהביל רעטשרע סלַא

 רעד ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג זיא רע ואוו ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג

 ןיא "סנריוט לגניס, טימ סױרַא טערט ,5 לַאקָאל עינוי-ןרָאיטקַא

 -נײרַא גרעבדלָאג ןַאטיײנ ךרוד טרעוו ןוא *לָאה קיזומ טירטס םורב;,

 רע טערט ךָאנרעד דלַאב ."סעשטעקס, יד ןיא ןליּפש וצ ןגיוצעג

 בקעי טימ) ןָאטסָאב ןיא רעירפ ,רעטַאעט ןעמיטיגעל ןיא ןיירַא

 -נעדלָאג לעוימעס טימ טייצ ערעגנעל ַא ,(ןָאקיּפ ילַאמ ןוא ךילַאק
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 ןוא ,ץַאז קיוודול טימ ,רעטַאעט:-"ןעדרַאג, רעיפ?לעדַאליפ ןיא גרוב

 .(ןירג רַאקסָא .נעמ) רעטַאעט-"ןָאסניקּפָאה, ןיא ןרָאי עטצעל יד

 -עג 1950 ינוי 25 םעד ןוא ןליּפש טרעהעגפיוא טייהקנַארק בילוצ

 .ור רעקיבייא ןייז וצ ןעמוקעג זיא רע ואוו ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטש

 רעשידי א ןעוועג רעירפ זיא ,ינעב ,רעדורב רערעגנוי ס'גז

 .ןזח ַא ןרָאװעג רעטעּפש ןוא רָאיטקַא

 .ןַאמדײז ינעב רעדורב ןייז ןופ .ע .ש

 ינעב ,דלָאננהעש
 |ן1915 .טּפעס 21 .טשעג -- 1881 .בעג|

 ,עינעמור ,טסערַאקוב ןיא 1881 ןריובעג

 ןרָאיטקַא ששידיי עטשרע יד ןופ ןוז רעטסטלע

 רעטלע ןיא .,דלָאגנהעש הרש:היח ןוא אבא

 ןיא ןרעטלע ענייז טימ ןעמוקעג רָאי 6 ןופ

 בלַאה ַא .לוקס-ייה טקידנע רע ואוו ,עקירצמא

 טנַאלּפעג טינ .רָאטקָאד סלא טרידוטש רָאי

 ןופ הצע רעד ףיוא .רָאיטקַא ןייק ןרעוו וצ

 ןוא רעכַאמ-ןרַאגיצ ַא ןרָאװעג ןיקסװעשַאמָאט

 ,רעטַאעט שידיי ןליּפש ןביוהעגנָא טכאנייב

 טימ ןליּפש וצ טייהנגעלעג יד קידנבָאה

 .שילַאק אטרעב

 רענָאדנָאל ןיא ךיז טימ ןליּפש םיא טגנערב ןַאמנייפ טנומגיז

 ךָאנרעד ,עניטנעגרַא ןיא טליּפשעג -- 1908 .רעטַאעט-!ןָאיליװַאּפ

 -קעריד ַא טרעוו רע ואוו ,עקירעמַא ןייק קירוצ טרָאפ ןוא זירַאּפ ןיא

 זיב םורַא טרָאפ רע רעכלעוו טימ ,עּפורט-ץניװָארּפ ַא ןופ רָאט

 רעבָא ,ןָאדנָאל ןיא ןעמוקעג רעדיו -- 1914 יַאמ .עינרָאפילַאק

 -טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךָארבסיוא ןבילוצ ךָאװ ןייא רָאנ טליּפשעג

 ,םייהַא ןרָאפעג קירוצ ןוא ןעגנולעטשרָאפ יד זסירעגרעביא ,המחלומנ

 ןעניז ןופ ּפָארַא ,סנירַאמבָאס יד רַאפ קערש סיוא ,געוו ןפיוא

 .ןעיירעסיש רדסכ "קידנרעה; ןוא ןטַאדלָאס רָאנ םוטעמוא קידנעעז

 21 םעד ,עקנַארק-קיטסייג רַאפ זיוה ַא ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניײרַא

 ןייז וצ ןעמוקעג ןוא ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג 1915 רעבמעטּפעס

 ,םלוע תיב ןָאטגנישַאו ןפיוא ור רעקיביײא

 ."ןדיי ַא ןופ ץרַאה סָאד , םליפ ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .ש

 זיא ןוא ןלָאר:רעבָאהביל ןיא טנכייצעגסיוא רעייז ךיז טָאה ש

 .טייקנייש רעכעלרעּפרעק ןייז טימ טמירַאב ןעוועג

 ,רעטכָאט ןייז ןופ .ע .מ

 םהרבא ,ןַאבכָאה
 ן1936 טסוגיוא 20 .טשעג -- 1893 .בעגְ

 .בוג רענילָאװ ,ָארטסָא ןיא 1893 ןריובעג

 עג ,םירדח ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד .דנַאלסור

 וצ .לוש רעשיטָאטש רעד ןיא שיסור טנרעל

 -עגנָא ךיז ןוא םייה רעד ןופ קעװַא רָאי 6

 טגעלפ סָאװ ,עּפורט-רעטַאעט ַא ןיא ןסָאלש

 .טעטש ענעדישרַאפ רעביא ןרָאפמורַא

 -עמַא ,עיפלעדַאליפ ןיא ןעמוקעג 1913 ןיא

 ץַאלּפ ףיוקרַאפ-סגנוטייצ ַא טַאהעג .עקיר

 ןעמונעג ןטנװָא יד ןיא ןוא ,שילגנע טנרעלעג

 לּפמעט ןיא עמַאלקער-סגנוטייצ ןיא סרוק ַא

 ײײטּפָא;טפעשעג רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא 1919 ןיא .טעטיזרעווינוא

 ."סטרעװרָאפ, ןופ גייווצ רעיפלעדַאליפ ןופ גנול
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 ןופ ןָאטיסקעל

 יהט, סלַא טנַאקַאב ךיוא) *דליג ַאמַארד, יד טריפעגנָא טָאה .ה

 ,טוטיטסניא רָאביעל םעד ןופ ןעמָאנ ןפיוא "דליג ַאמַארד טוטיטסניא

 .(ןענופעג ךיז טָאה "דליג, יד ואוו
 :טביירש לעקריט רעב דוד

 ןייז טימ ןרָאװעג קיטרַאפ טנווַא ןיא טעּפש זיא ןַאבכָאה ןעוו,

 ,טסנוק רעד וצ ןעמונעג ךיז רע טָאה ,"סטרעוורָאפ , ןיא טעברַא

 סעמַארד שידיי ןיא ןצעזרעביא ןוא טכענ יד ךרוד ןציז טגעלפ רע

 רעדילנטימ יד רַאפ ןלָאר יד ןטיירגוצ ,שיסור ןופ סרעטקַאנייא ןוא

 טימ . . . .ןעגנוריפפיוא יד רַאפ ןלַאטעד עֶלַא ןטעברַאסיוא ללכב ןוא

 טכַאװשענּפָא קרַאטש "עניב סקלָאפ עלעדנעמ , יד זיא טייצ דעד

 ענעלַאפעצ יד ןעמונעגפיונוצ טָאה ןַאבכָאה םהרבא ןוא ןרָאװעג

 ץרּפ .ל .י, ירד ןענופעג ךיוא ךיז טָאה סע עכלעוו ןשיווצ ןטפערק

 יהט , טריזינַאגרַא 1920 ןיא טָאה ןוא "טפַאשלעזעג עשיטַאמַארד

 ןעװעג ןיא "דליג ַאמַארד, יד ... .'דלינ ַאמַארד טוטיטסניא

 ,טוטיטסניא רעטעברַא ןופ ףליהטימ עלופ יד ןגירק וצ גונעג קידלזמ

 רעוט-טּפיוה יד ... .גניר רעטעברַא ןוא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס

 טסנרע ןוא טנענילעטניא ןעוועג עֶלַא ןענייז "דלינ , ןופ רעליּפש ןוא

 טָאה "רדליג ַאמַארד , יד ... ,ליּפשיוש ןשידיי םעד ןבעגעגרעביא

 ןופ םוירָאטידיוא םעד ןיא זיולב ןליּפש טימ טצענערגַאב טינ ךיז

 ןדַאלעג עּפורט יד טנעלפ טייצ וצ טייצ ןופ ,טוטיטסניא רָאביײיל

 -ַאליפ םורַא ךעלטעטש עניילק ןיא ןוא ןלַאז ערעדנַא ןיא ןרעוו
 י ."עיפלעד

 -פיוא .ה ךופ ר"א "דליג ַאמַארד , יד טָאה 1928 רַָאונאי 9 םעד

 עידעמָאק-סקלָאפ ַא ,"123 ןגָאלשעג טָאה סָאװ רעגייז רעד , טריפעג

 ,דלָאג לקיימ ןופ עמַארד עלַאיצָאס ,"טלעג, ןוא ,ןַאבכָאה םהרבא ןופ

 .ןַאבכָאה םהרבא ןופ טצעזרעביא

 ןיא "לָאה .זומ; ןיא ףיוא .ה טריפ 1928 רעבמעצעד 16 םעד

 סָאדע ,לעב ןופ "סעלוקרעה, סרעטקַאנײא יד יטיס קיטנַאלטַא

 יי ןופ "טנעיעלק רעטשרע ןייז; ןוא ןייטשנרא ןופ "דיל עקיביײיא

 ,קינשזורדָאּפ

 קיטנַאלטַא ןיא "דליג, רעד טימ ףיוא .ה טריפ 1920 ץרעמ 9 םעד |

 -פיוא 1931 ץרעמ 22 םעד .טרעוו סָאװ ,"הסנרּפ, סדלעפסעטָאג יטיס

 ןיא ףיוא רע טריפ 1920 לירּפַא 27 םעד .ַאּפ ,גנידער ןיא טריפעג

 "הנמלַא עיינ יד, סדלעפסעטָאג עיפלעדַאליפ ןיא רעטנעצ ןשידיי

 ןיא ףיא רע טריפ 1932 ינוי 12 םעד .ן"הסנרּפ , ךעלניײשרַאוו|

 סדלָאג לקיימ ,"חישמ , סרידַאנ "טוטיטסניא רָאביעל , רעיפלעדַאליפ

 ,*טכַאנ עזָאלּפָאלש , סלעסקייד ןוא ?טלעג,

 זיא עבַאגפיוא סנעמעוו ,"גיל ַאמַארד/ יד ֹוַא ,טלייצרעד לעקריט

 יד ןשיוװצ עמַארד עשידי ע ר ע ס ע ב יד ןעגנערבוצניירַא ןעוועג

 ךרוד "ןקידניזרעטנוא , ןבױהעגנָא טָאה ,ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי

 עסעיּפ יד ןעוועג זיא ייז ןופ ענייא .שילגנע ןיא ןסעיּפ ןריפפיוא

 -סוא .א ןוא ןַאכירק .וו ןופ עסעיּפ עשיטעיװָאס ַא ,"טסָאר טסער;

 -ריוו ןופ שילגנע ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא זיא עסעיּפ יד .יקסנעּפ

 ןרָאװעג טריפעגפיוא 1926 ןיא זיא ןוא ,ןָאנרעװ קנערפ ןוא ַאינישזד

 זיא עסעיּפ יד זַא ,ןעמוקעגסױרַא זיא עסערּפ יד .קרָאי-וינ ןיא

 טָאה .ה .ןרעוו טרעוװרַאפ ףרַאד ןוא עדנַאגַאּפָארּפ עשיטסינומָאק

 לַאניגירָא םוצ רעטנענ ,גנוצעזרעביא ענעגייא ןַא ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב

 גנוצעזרעביא ןייז ןיא עסעיּפ יד טָאה רע ןוא ,עטליּפשעג יד יו

 ,טוטיטסניא רעיפלעדַאליפ ןיא 1920 רעבָאטקָא 17 םעד טריפעגפיוא

 ."שטיקול , ןופ עלָאר יד טליּפשעג טָאה רע ןוא|

 ןיא קינילק איימ ןיא ןברָאטשעג .ה זיא 1926 טסוגױא 20 םעד

 ןפיוא ור רעקיבײא ןייז וצ ןרָאװעג טכַארבעג ןוא רעטסעשטאדו

 | .עיפלעדַאליפ ןיא םלוע תיב ארָאיפעטנָאמ
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 רעטַאעט ןשידיי

 עטמירַאב-לַאנָאיצַאנ ַא ,רעטכָאט ַא ,ענייא זיא ,רעדניק ס'.ר ןופ

 ןופ רעביירש ַא ןוא רעלָאמ ַא ןוז ַא ןוא עקטסיפַארגָאטָאכ רעדניק

 .רעדניק רַאפ רעכיב עשילגנע

 .ןעבָאה קעשזד רעדורב ןייז ןופ .ע .ש

 ,42 ,41 .וז ,1940 ,עיפלעדאליפ ,"עניב עכפלטנגוי יד, -- לעקריט רעב דוד
5, 85, 87, 89, 190. 

 ןלוונייז| דנומניז ,ןַאמקנעש
 |1932 .טּפעס 18 .טשעג -- {211866 יאמ 28 .בעג}

 יַאמ 28 ןבעגעגנָא טָאה רע יװ ,ןריובעג

 -קריוו ןייז טול ןעמיטש טינ ןָאק סָאװ) 06

 -- ןרעטלע .ןליוּפ ,עשרַאװ ןיא (רעטלע ןכעל

 ןיא טנרעלעג .רעמיטנגייא-ןזראטסער עמורפ

 |ן?|טקידנערַאפ ןוא הבישי ַא ןוא רדה ט

 ןזח םייב ןעגנוזעג ןַארּפָאס סלַא .עיזַאנמיג

 -רָאנעט ַא רעטעּפש טמולַאב ,רעלדנעהצירג

 טמוק יקסווָאקַאויּפס בקעי ןעוו ןוא ,עמיטש

 -ָאדלע, ןיא ןליּפש ,עשרַאוװ ןיא 1879 ןיא

 טיצ ,ןעגניז םיא טרעה ןוא רעטַאעט-"אדאר

 ןופ ןעגנורעטש ןָא ,טליּפש רע ואוו ,עּפורט ןייז ןיא ןיירא םיא רע

 ןיא "?םולשבא; סלַא ףיוא דלַאב טערט ןוא ,םישדה 4 ,ןרעטלע יד

 ןיא ףױוא טערט רע ואוו ,שזדָאל ןייק ךָאנרעד טרָאכ ,"תימלוש,

 ןליּפש רעלדַא םיא טעז ָאד ."רעדירב יד טימ ףסוי, עסעיּפ רע

 ,טימס ןופ ד"א ףיוא טערט רע ואוו ,ןָאדנָאל ןייק טימ םיא טמענ ןןוא

 רעלדַא ײבַאר דנערג ןופ ףליה רעד טימ ,טרעװ עּפורט יד ןעוו

 טערט 1887 ןיא ןוא ,טימ .ש טרָאפ ,עקירעמַא ןייק טקישעגסיורַא

 ."םולשבא, סלַא רעטַאעט-*ַאילַאט , ןיא ףיוא רע

 -ַאמָאט טָאה ,תונורכז עריא ןיא טלייצרעד יקסוװעשַאמָאט יסעב יו

 ,רעדורב ןייז טימ ןָאטסָאב ןייק טכַארבעג םיא 1888 ןיא יקסוועש

 טָאה רערעדנַא רעד ,"ןעגנוזעג ,, טָאה רענייא .ןַאמקנעש ןטלַא םעד

 ,"טליּפשעג,
 -ןסעיּפ סלַא טבורּפעג ךיוא ךיז .ש טָאה ,רעביא טיג ןירָאג יו

 ןרָאװעג טריפעגפיוא קרָאי-וינ ןיא ןענייז 1890 ןיא ןוא רעביירש

 *קַאז ןייא ןיא ץעק 2 ,רעדָא ,קרָאי וינ ןיא ןבעל סָאד , ןסעיּפ ענייז

 ."עקָאלג יד ,רעדָא ,טָאידיא רעד, ןיא

 טימ ףיוא טערט .ש ואוו ,ָאגַאקיש ןייק םיא טמענ שטיוװָאדזָארד

 טימ ךיױא טליּפש .ש .רעטַאעט-"טירטס ןָאסידעמ, ןיא ןרעלדַא

 גרובסטיּפ ןיא ןרעלסעק טימ ,רעטַאעט-לַאטנעירָא, ןיא ןרעלדַא

 טרָאפ ,רעטַאעט-"ןַאטילָאּפָארטעמ , רעגַאקיש ןיא ןַאמקילג ייב ןוא

 ךיז ןרעטַאמ ייז ואוו ,ָאקסיצנַארפ ןַאס ןייק רעלדַא םעס טימ ּפָא

 ,קרָאי-וינ ןיא קירוצ טמוק ,טייצ רָאי ַא טעמכ רעטַאעט שידיי טימ

 יַאמָאט ןוא רעזייה:ליװעדָאװ עשידיי יד ןיא טרישזַאגנַא טרעוו
 .עיפלעדַאליפ ןיא רעטַאעט ןעמיטיגעל ןיא םיא טרישזַאגנַא יקסוועש

 ןייק עּפָאריײא ןופ ןעמוקעג זיא .ש זַא ,טלייצרעד יקסװעשַאמָאט

 -בא, סלַא ןטָארטעגפיוא רע זיא ,רעטַאעט ןיא םיא וצ עיפלעדאליפ

 סנעדַאפדלָאג ןופ לָאר-לטיט רעד ןיא ןוא "תימלוש ,, ןיא "םולש

 סרעשזדענעמ:רעטַאעט .גלָאפרעד ןקיזיר ַא טָאהעג ןוא *אבכוכ רב,

 טלעטשעג טָאה רע רעבָא ,ןרישזַאגנַא טלָאװעג דלַאב םיא ןבָאה

 ייב םיא טָאה ןיילַא יקסװעשַאמָאט .ןעגנוגנידַאב ערעווש עסיוועג

 ןיא ןעװעג זיא רע לייו ,ןטלַאה טנָאקעג טינ רעטַאעט ןיא ךיז

 קעװַא זיא .ש .םיא רַאפ ץנערוקנָאק עסיורג ַא ןוא ַאולּפמא ןבלעז

 -פיוא טרָאד ןוא ןַאמצנַאט םהרבא רָאיטקַא ןטימ עינרָאפילַאק ןייק

 "טסַאג טרָאד טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .?םולשבא, סלַא ןטָא-טעג
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 רעגניז רעשינעילַאטיא רעטסערג טייצ רענעי ןיא רעד טרילָאר

 רעכעה טלעטשעג עמיטש ןייז טָאה עסערּפ עשילגנע יד רעבָא ,ילישז

 | ,סילישז יוװ

 לייוורעד טרעוו ,ץניוװָארּפ רעד רעביא רָאי 778 םורַא טרעדנַאװ .ש

 רעביא רע טייג ,קירוצ טמוק רע ןעוו ןוא קרָאי-וינ ןיא ןסעגרַאפ

 ףיוא ןיש טערט רע  ןלָאר עשימָאק-רעטקַארַאכ וצ גנַאזעג ןופ

 עניילק רעביא רָאי עכעלטע םורַא ךיז טּפעלש ,קרָאי-וינ ןיא ןטלעז

 ךיז זומ ןוא סופ ןטריזילַארַאּפ ַא טימ קירוצ טמוק ,ךעלטעטש

 .עניב רעד ןופ ןגָאזּפָא ללכב

 טסנרע גנולצולּפ זיא .ש וַא ,םעד ןגעוו טלייצרעד יקסװעשַאמָאט

 רעדיוװ טָאה רע ,ןברָאטשעג זיא יורפ עטשרע ןייז .ןרָאװעג קנַארק

 טזָאלעגרעביא םיא טָאה יורפ עטייווצ ןייז רעבָא ,טַאהעג הנותח

 ןעמוקעגסױרַא .ש זיא טײהקנַארק ןייז ןופ .םיא ןופ קעװַא זיא ןוא

 טינ ,רעבָא זיא רע .סיפ עטריזילַארַאּפ-בלַאה ייווצ טימ לּפירק ַא

 רָאמוה ןטוג ןבלעז םייב ןבילבעג ,עגַצל רעשיגארט ןייז ףיוא טקוקעג

 .ןציוו טגָאזעג ןוא

 עטסַאפרַאפ-ןגייא ןוא סעירַא ןעגנוזעג רע טָאה ןרָאי עטצעל יד

 טבורּפעג ךיוא טָאה רע ,רעזייה-ליוװעדָאו עשידיי יד ןיא רעדיל

 .גלָאפרעד ןלעירעטַאמ ןָא רעבָא ,ץניוװָארּפ רעד ףיוא ןליּפש

 ןשידיי ַא ןיא ןעגניז טרעהעג יקסװעשַאמָאט םיא טָאה 1922 ןיא

 .עמיטש רעד ייב לופ ךָאנ לעטָאה

 ךיוא רע טגעלפ ,גייווצרעבליז .ז וצ ןבעגעגרעביא טָאה .ש יוװ

 -נעגניז ,טגעלפ ןוא ,קיזומ רעד טימ רעטרעוו יד ,ןטעלּפוק ןביירש

 ַא ןעועג ךיוא זיא'ס .רעדיל יד ןריזירעטקַארַאכ ,םירג ןיא קיד

 .ערעּפָא רעד ןיא ןרישזַאגנַא טלָאװעג םיא טָאה'מ ןעוו טייצ

 יַאמָאט סירָאב טביירש ,רעגניז ןוא רעליּפשיוש סלַא .ש ןגעוו

 .יקסוועש

 ,רעדורב ןטייוצ ןטימ טריסַאּפ טָאה עידעגַארט עסיורג ַא,

 "עג רוטַאנ יד טָאה ןַאמקנעש ןרעגנוי םעד .ןַאמקנעש לוונַאז

 ןָאק רעגניז םלַא .עמיטש-רָאנעט ערַאברעדנואוו ַא טימ טשטנעב

 רעשידיי רעטסנעש רעד זיא רע ןַא ,ןגָאז טײהטמיטשַאב טימ ןעמ

 -קנעש לװנַאז רעגנוי רעד ןעוו ,ןגָאמרַאפ ןדיי רימ סָאװ רָאנעט

 רעטסערג רעד רשפא ןעוועג טנייה רע טלָאװ ,טרידוטש טלָאװ ןַאמ

 ךיז ןָאק ,רוטַאנ עליטש א זיא רע ... .טלעוו רעד ףיוא רָאנעט

 .ןוא ,ןטעב טינ ןָאק ,ןענעפנח טינ ןָאק ,טנָארּפ םוצ ןּפוטש טינ

 ,ערעירַאק רעסיורג ןייז וצ טרעטשענ ליפ רעייז םיא טָאה סָאד

 ."ןרָאלרַאפ טָאה רע עכלעוו

 : ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ גייווצרעבליז ןמלז

 וינ ןיא קירוצ ןרָאי טימ עלָאר ַא טליּפשעג טָאה ןַאמקנעש . .,,

 טָאה רע ואוז ,(ץניװָארּפ} דואר רעד ףיוא דעמ ךָאנ רעבָא ,קרָאי

 ןַאמקנעש לייוו ,םוקילבוּפ"-רעטַאעט עשידיי עטשרע סָאד ןפַאשעג

 ,טעטש ןיא רעטַאעט שידיי עקירעמַא ןיא ןליּפש וצ ןביוהעגנָא טָאה

 .ןעזעג טינ רעטַאעט שידיי ןייק לָאמנייק רעירפ ךָאנ טָאה ןעמ ואוו

 עשידיי-טכע יד טכַארבעג לָאמ ןטשרע םוצ טרָאד טָאה ןַאמקנעש

 רעשידלעה רעד ןעוועג זיא רע ,ןעדַאפדלָאג ןופ םינוגנ ןוא רעדיל

 ,רעסיז ןייז טימ ןוא ,"םולשבא , רעטבילרַאפ רעד ,"אבכוכ רב,

 עשידיי עטשרע יד טרעטסיײגַאב רע טָאה ,עמיטש-רָאנעט רעשידלעה

 עטפָא ןוא עקידנעטש סלַא ןדנובענוצ ייז ןֹוא רעכוזַאב-רעטַאעט

 -ביל ןופ זיא רע ןעוו רעטעּפש ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעכוזַאכ

 ןטָארטעגניירַא זיא רע ןעוו ,ןלָאר עשימָאק וצ רעבירַא ןלָאר-רעבָאה

 עניב רעד ןופ שממ םיא ןעמ טָאה ,סרעטַאעטײטעײרַאװ יד ןיא

 רעכיז ןענייז סע . . . ןטעלּפוק עשימָאק ענייז רַאפ טזָאלענּפָארַא טינ

 -קנעש יו רעליּפשיוש ערעסערג טציא ןַארַאפ ןענייז סע ןוא ןעוועג
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 ןעועג לָאמַא ןיא סע ןעוו ןענייז סע יצ ?פייווצ ךיא רעבָא ,ןַאמ

 יו סרעפיטש ,םיסדנוק ,םיצל ערעסערג ןרָאיטקַא עשידיי ןשיווצ

 רעדָא ןרָאיטקַא ןָאטּפָא טפָא רעייז טגעלפ ןַאמקנעש .ןַאמקנעש

 טגעלפ ןעמ עכלעוו ןופ ךעלציּפש עכלעזַא סרעשזדענעמ-רעטאעט

 ןיא .ז טננערב ךעלציּפש יד ןופ עקינייא| .רעטכעלעגנ ןופ ןכייק

 ,ץל רעקיטרַאננייא ןַא ןעוועג זיא רע .ן"ןרוניפ-רעטַאעט , ךוב ןייז

 ןופ טלייצרעד ןרעוו עכלעוו ,ןציוו-ליוװעדָאו ליפ ןוא ,רעפיטש ַא

 רע ,ןרָאװעג ןפַאשעג םיא ךרוד ןענייז ,עניב רעד ףיוא סרעקימָאק

 ןיא טכיזניה רעד ןיא .ךעלציּפש יד ןָאטעגּפָא עקַאט טָאה ןיילַא

 עקטָאמ , רעדָא ?רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה , ןימ א ןעוועג רע

 רעדָא בר םעד ,להק ךעלציּפש ןָאטענּפָא טָאה רענעי ."ד"בח

 -רעּפ ,הביבס ןייז ןופ ןשטנעמ ,טסייה סָאד ,רעדעב םעד לידבהל

 זיא ןַאמקנעש .גנורירַאב ןיא ןעמוקעג זיא רע עכלעוו טימ ןענָאז

 יד ןעווענ זיא הביבס ןייז .ןרָאיטקַא טימ גנורירַאב ןיא ןעמוקעג

 .טכַארבעגנסיוא ייז ייב ןציוו ענייז רע טָאה ,טלעוװ-רעטַאעט עשידיי

 -ענסיוא ןעוועג ןיוש זיא ןאמקנעש ןעוו ,ןרָאי עטצעל יד ןיא

 ןופ רעדָא ןטרעצנַאק ענעפורעג-וזַא ןופ ןבעל ַא ןכַאמ וצ טלעטש

 סרעדנוזַאב ,געט עצנַאג ןפערט טּפָא רעייז םיא ןעמ טגעלפ ,תואולה

 ףיוא רעדָא לַאיַאר עפַאק ןרַאפ ןעײרדמורַא ךיז ,טכענ יד ןיא רעבָא

 ןיא .זיוה-עפַאק םעד םורַא קָאלב עכעלטע ,וינעווע דנָאקעפ רעד

 סע ןעוו לָאמנייא רעסיוא ,ןייגנײרַא ןטלעז רע טגעלפ אפוג עפַאק

 -עגקעװַא ךיז ןוא ןיירַא רע זיא ,טכעלש רעייז ןרָאװעג םיא זיא

 ךלַאב ןבָאה ןרָאיטקַא עכעלטע .ךעלשיט יד ןשיווצ ןעגניז טלעטש

 ןעו .טריפענסיױרַא םיא ןוא עמוס עניילק ַא םיא רַאפ ןפַאשעג

 ןפָארטעג ןוא עּפָארייא ןופ ןעמוקענקירוצ זיא יקסוועשַאמָאט סירָאב

 ןרָאי עטשרע יד ןיא טליּפשעג טָאה רע ןעמעוו טימ ,ןענַאמקנעש

 ,טציטשרעטנוא םיא רע טָאה ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ

 רעייז זיא רע .ןקיאורַאב טנָאקעג טשינ ךיז טָאה ןַאמקנעש רעבָא

 סָאד .טהנעטעג ןוא טנַאה ןיא ןריּפַאּפ לקעּפ ַא טימ ןענַאטשעג טפָא

 יד סָאװ ,סעמַארגעלעט ןוא ווירב ןופ סעיּפָאק לקעּפ ַא ןעוועג זיא

 ןייז ואוו ,טעטש יד ןיא טקישעג ,עטיב ןייז ףיוא ,טָאה "סַאיַאה,

 ,ןענופעג ךיז טָאה ,ןקנעש לע} רָאיטקַא-?יװעדָאוװ רעשילגנע רעד ,ןוז
 -עג טָאה לַאזקיש רעד .רעטָאפ ןייז רַאפ עציטש ןקישוצ לָאז רע זַא

 ןפָארטעג טשינ לָאמנייק ןבָאה סעמַארגעלעט ןוא ווירב יד זַא ,טלָאװ

 הרמ רעכעלקערש ַא ןיא ןלַאפעגניירַא זיא ןַאמקנעש .ןטכוזעג םעד
 ןוא שילָאכנַאלעמ ,טלפייווצרַאפ ןעגנַאגעגסורַא זיא רע .הרוחש

 ןייז ןיא ןוא ןרעוו קנַארק רע טגעלפ לָאמלייט .טנייוועג טּפָא רעייז

 ,ןעמוק טפָא טנעלפ ךיא ואוו ,טירטס רעט-12 רעד ףיוא ,רעמיצ ןגנע
 םעד ךיז ףיוא ןטעב ןוא ?לטעב ןייז ןיא םַאזנייא ןגיל רע טנעלפ

 ןייגַאב טימ טעשארטסעג טָאה רע ןעוו ןלַאפ ךס ַא ןעוועג .טיוט

 רעד ןוא ןוז ןייז ןענופעג ... רע טָאה ךעלדנע . . . דרָאמטסבלעז

 ןרעסעברַאפ וצ ץַאלּפ-רעמוז ַא ןיא טקישעגסױרַא םיא טָאה ןוז
 ,"טנוזעג ןייז

 ןרעטלע ןרַאפ סיפענעב ַא ןעוועג זיא ץַאלּפ-רעמוז םעד ןיא

 ןטסטלע סלַא טלעטשעגרָאפ טָאה'מ ןכלעוו ,דניקשיפ םהרבא רָאיטקַא

 ךיוא םיא לָאז'מ זַא ,טלעוּפעג טָאה .ש .רעקימָאק םענעבילבעג-ןבעל

 זיא סָאד .ךָאנ טבעל רע זַא ,ןזייו ןוא עניב רעד ףיוא ןזָאלפױרַא

 -ּפעס 18 םעד ,רעטעּפש לסיבַא ."טירטפיוא; רעטצעל ןייז ןעוועג
 .קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג רע זיא ,1922 רעבמעט

 .} .מ

 ,276 ,66 .וז ,װ ,"רעטַאעט שידיא .שעג, -- ןירָאג .ב

 ,63 .ז ,1916 ,קרַאיוינ ,"עטכישעג סנעבעל ןיימ, --- יקסװעשַאמָאט יסעב

 גלָאפרע טַאהעג ןעבָאה סָאװ ,ןַאמקנעש רעדירב יד --- יקסװעשַאמָאהט סירָאב
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 ןופ ןָאקיסקעל

 10 ,י .ג ,"סטרעװרָאפ, ,ענהיב יד ןעזָאלרַאפ ןוא ןערַא טקַא עשידיא סלַא
 .1923 .װָאנ

 ןײלַא ןוא ,ןעשנעמ רעטנעזיוט טכַאמעג ךילהערפ טָאה --- גייווצרעבליז ןמלז

 ,11 ,.אליפ ,"טלעו עשידיא יד , ,קינהרוחש הרמ רעטסערג רעד ןעװעג רע זיא
 ,א"ב ,"ןרוגיפ-רעטאעט , ךוב ןייז ןיא טקורדעגרעביא| 1932 רעבָאטקַא 13

 ,148-63 .זז ,6

 סעטַאד עשיּפַארגָאיב ןייק .ןַאמקנעש לװנַאז ןופ רעדורב רערעטלע

 טינ ץעגרע ןיא ךיוא טרעוו ,ָאטשינ ץעגרע ןיא ןענייז םיא ןגעוו

 ןיא ,יקסװעשַאמָאט יסעב .סיקסוװעשַאמָאט יד ייב רעסיוא ,טנָאמרעד

 יקסװעשַאמָאט טגנערב 1888 ןיא זַא ,טביירש ,ןעגנורעניארעד עריא

 "ןעגנוזעג, טָאה רענייא .ןָאטסָאב ןייק לװנַאז רעדורב ןייז ןוא םיא

 זיא יקסװעשַאמָאט סירָאב .?טליּפשעג, טָאה רערעדנַא רעד ןוא

 ,דוד ןסייהעג טָאה רע יצ רעכיז טינ וליפַא

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ יקסוװעשַאמָאט

 עטסכעלריטַאנ ,עטסעב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא דוד . .. ,

 רערעטלע רעד .טנָאמרַאפ טייצ רענעי וצ ןבָאה רימ סָאװ ,ןרָאיטקַא

 טסיטרַא רעשידיי סלַא ערעירַאק ןייז ןעגנַאּפעננָא טָאה ןַאמקנעש

 ןייק ןרענדַארנ טימ ןעמוקעגנָא רע ןיא רעטעּפש .עשראוו ןיא

 ןבָאה ,רענדַארנ ןוא ןאמקנעש ,ןטסיטרא ייווצ עזיד ןוא ,ןָאדנָאל

 ,ךיז ןרימירג ןיא ןנייטשרעביא ןעמעוו טעוװ רעוו ןטסָאמענ ךיז

 -ריטַאנ טעוו עדייב ןופ רעוו ןוא ןרעטקַארַאכ עסיוועג ןפַאש ןיא

 םעד בָאה ךיא ... .עלָאר ןייז ןליּפש רעכעלשטנעמ ןוא רעכעל

 ,קרָאי-ינ ןיא ןליּפש ןעזענ לָאמ ןטשרע םוצ ןַאמקנעש ןרעטלע

 זיב ןָאק ךיא ןוא ,ירעיוב רעד ףיוא ,זוָאה ערעּפָא עינעמור ןיא

 -עג רימ ףיוא טָאה רע סָאװ קורדנייא םעד ןסעגרַאפ טשינ טנייה

 ,רעלטסניק ןסיורנ ,ןסיורנ ַא ןעזעג רימ רַאפ בָאה ךיא .טכַאמ

 יו רעליּפשיוש עקירביא עֶלַא ןשיווצ טנײשענסױרַא טָאה רעכלעוו

 ,זָאה ערעּפָא עינעמור ןופ רעליּפשיוש יד .טנַאמיד רעדנענייש ַא

 עטסעב ןוא עטסערג יד ןופ ןענַאטשַאב ןענייז ,טייצ רענעי וצ

 -סעק ,ןַאמנייפ ,ָאקסעלונַאמ ,לעקניפ ןסירָאמ| : רעלטסניק עשידיי

 ינעק ,ןאמרירפ עלעווייפ ,שטיװָאמַארבַא סקַאמ ,טאלבנייוו ,רעֶל

 ,יורפ ןייז ןוא דלָאננהעש ןאבא} ,יקסניבוד ,ּפרַאק עיפָאס ,ןיצּפיל

 בָאה ךיא סָאװ עלַא יד ןשיווצ .ןַאמקנעש ןוא ץיוורוה רָאסעּפָארּפ

 -רַא רעטסכעלריטאנ רעד ןעוועג ןַאמקנעש זיא ,טנכערעגסיוא ָאד

 יו ,ערעטקַארַאכ ןפַאש וצ ױזַא יו ןענַאטשרַאפ טָאה רע .טסיט

 ןשיווצ טָא . . . .ןשטנעמ עקידעבעל רעטרעוו ןופ ןּפעלקוצסיוא ױזַא

 ךיז טָאה ן|ןסעיּפ עשירָאטסיה יד ןיא| ןרוגיפ ענרעצליה עֶלַא יד
 ןופ טולב ןוא שיילפ ךיז ףיוא טָאה רעכלעוו ,רענייא טײרדעגמורַא

 עשירָאטסיה יד טינ ,עירָאטסיה יד טינ .ןשטנעמ ןקידעבעל ַא

 ןגיזַאב טנַאקעג ןןבָאה| טָאה שידיי-שירעמשטייד יד טינ ןוא ןדלעה

 ןלאינעג םעד ןזיוװענסױרַא טָאה ןַאמקנעש .ןַאמקנעש טסיטרַא םעד

 ,עלָאר רעטסטרעּפמולענמוא ,רעטסשירַאנ רעד ןיא וליפַא טסיטרַא

 -ןָאט ןייז ,גנוטלַאה ןייז ,ךיז ןרימירנ ןייז .טליּפשענ טָאה רע סָאװ

 ,עכעלשטנעמ ןעווענ ןענייז ,ןדיירפ ענייז ,ןדייל ענייז ,ננולסקעוו

 ןיימ ןיא ךיא לעװ עננענרעביא-סטכיזעג סנַאמקנעש .עכעלריטַאנ

 קרַאטש ןענַאמקנעש טימ ךימ בָאה ךיא .ןסעגרַאפ טינ ןבעל ןצנַאנ

 ףכַאק ןליטש ַא ןביֹוהעגנָא ןעמַאזוצ ןבָאה רימ ןוא טעדניירּפַאב

 ךכ ַא ןרענײטַאל טימ ןבָאה רימ .סערעּפָא עשידָאטסיה יד ןגעק

 ,רע זַא ,טקריוועגסיוא ןוא טדערעגרעביא םיא ןוא טלדנַאהרעטנוא

 -ַאמַארד רעטסכיירגלָאפרעד רעקיטסלָאמַאד רעד ,רענייטַאל ףעזָאי
 ןביירש וצ ןעגנַאפעגנָא טָאה ,ןעדַאפדלַאנ ןופ רענלָאּפכָאנ רעד ,גרוט

 ןבירשעגנָא טָאה רענײטַאל .ןבעל ןופ סעידעמָאק ןוא סעמַארד
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןיא ןעלקניפ ךָאנ ןטָארטעגפיוא זיא ןַאמקנעש ןוא "בא דובכ ,

 .ןעלקניפ ןפָארטעגרעביא טָאה ןַאמקנעש ... .ןזח ןופ עלָאר רעד

 עלָאר סנַאמקנעש ,ןילרימ עלהמלש סנַאמסנעש ,ןזח םנַאמסנעש

 -סיטרַא עלַא יד ןעקנעדעגנָא ךיז ןָאק רעוו ,"עביל רעטומ , רעד ןיא

 ןבעל םוצ טָאה ןַאמקנעש סָאו ערעטקַארַאכ עקידעבעל עשיט

 טינ ןענַאמקנעש טָאה םוקילבוּפ ענײמעגלַא סָאד רעבָא .טכַארבענ

 טָאה רע ןוא ,המשנ עשיטסיטרַא ןייז טצַאשענּפָא טינ ,ןענַאטשרַאפ

 ."ןטילעג קרַאטש ןופרעד

 רע זַא ,טעשַארטסעג .ש טָאה ,יקסיױעשַאמָאט טלייצרעד רעטייוו

 עקַאט רע טָאה טייצ עסיוועג ַא ןוא ,עניב רעד ןופ קעװַא טעוו

 ןעמָאנ ןייז ףיא רע טָאה ךָאנרעד .קרָאי-װנ ןופ טלעפעגסיוא

 טָאה רע .ןעמוקניײרַא ןגעלפ ןרָאיטקַא יד ואוו ,זיוה-עפַאק ַא טנפעעג

 -עגנָא ךָאנרעד טָאה ,ךייר ןרָאװעג זיא ,ןטפעשעג עדנצנעלג טכַאמעג

 ןופרעד זיא'ס רעבָא ,רעטַאעט ןגייא ןַא ןענעפע וצ ןרינַאלּפ ןביוה

 םיא טימ זיא סע סָאװ טנַאקַאב טינ זיא סע ןוא ,ןרָאװעג טינרָאג

 .ןעשעג

 .63 .ז ,1916 .קרָאי וינ ,"עטכישעג סנעבצל ןיימ,, -- יקסװעשַאמָאט יסעב

 גלָאפרע טאהעג ןעבָאה סָאװ ,ןאמקנעש רעדירב יד --- יקסװעשַאמָאהט סירָאב
 ,1923 .װָאנ 10 ,.י .ג ,",וװרָאפ , ,ענה'ב יד ןפזַאלראפ ןוא ןערָא טקא עשידיא סלא

 סקַאמ ,גנערטש
 ן1928 טסוגיוא 5 .טשעג -- 1874 ינוי 20 .בעג|

 -טוג סוילוי טיול} 1876 ינוי 20 ןריובעג

 ןייז .עיצילַאג ,גרעבמעל ןיא ן1874 :ןַאמ

 טגעג ךיז ןוא טיורב טריפעג טָאה רעטָאפ

 ַא ןעוועג ךָאנ זיא .ש ןעו יורפ ןייז טימ

 -ןקנַארק ַא ןרָאװעג זיא רעטומ יד .דניק

 ןוא גרעבמעל ןיא לָאטיּפש ןיא ןירעטכעוו

 טעברַאעג .ןרָאװעג ןגיוצרעד טרָאד זיא .ש

 ןרָאװעג ןוא טפעשעג-ןסעטַאקילעד ַא ןיא

 ,רעטַאעט סלּפמיג ןיא טסירָאכ ַא רעטעּפש

 ןרָאװעג ןוא ןטייקיאעפ עשיטסיטרַא ןזיוועג

 ןביוהעגנָא .טײקזעיצַארג ןייז בילוצ רעקימָאק:ןָאלַאס רעטמירַאב ַא

 רעשיליוּפ רעד ףיא הליחתכל 1891 רעבמעצעד 22 םעד ןליּפש

 רעשידיי רעד ףיוא רעבירַא ךָאנרעד דלַאב ,גרעבמעל ןיא עניב

 ,ןלױּפ ,עינעמור ,ךיירקנַארפ ,דנַאלגנע טרעדנַאװעגכרוד .עניב

 ,ץיווָאנרעשט ןיא דָארלעסקַא ייב ןרָאי ךס ַא טליּפשעג .דנַאלשטייד

 רָאי עכעלטע טריפעגנָא טָאה רע ואוו ,ןיוו ןייק קעװַא ךָאנרעד

 .ןילַא ךָאנרעד ןוא עשטמַאזדָאּפ םולש טימ ןעמַאזוצ רעטַאעט שידיי

 ."טערַאבַאק רעלטסניק ןשידיי, ןטימ ןיוו ןיא טריפעגנָא 1927 ןיא

 עסַארטש רעטארּפ) טערַאבַאק םעד ןיא זיא 1926 רעבמעצעד 22 םעד

 ,זיא סע ןוא טייקיטעט-עניב עקירָאי-25 ןייז ןרָאװעג טרעייפשג (0

 סלעזיימ .א ןופ רעטקַאניײא ןַא ןרָאװעג טריפעגפיוא ,ןרעדנַא ןשיווצ

 ןבָאה סע ןכלעוו ןיא) "טסנוק רעד טימ הנותח טָאה גנערטש סקַאמ ,

 ,ןחדב ַא ,לעּפמיג .ב .י ,ןידרָאג בקעי ,ןעדַאפדלָאג םהרבא טרירוגיפ

 ןוא ,("הלכ , סלַא טסנוק יד ןוא *ןתח, סלַא גנערטש ,ןירעליּפשיוש ַא

 ; "דיל, ַאזַא טקורדעגּפָא זיא םָארגָארּפ ןיא

 ןצנעװלָאסניא ןופ ןטייצ עקיטנייה ייב
 ,ןצנעולפניא ןוא ןרַאטַאק ,תורצ

 ,ּפָאט ןיא ןגיל וצ סָאװ טינ ןסייװ רעבייװ יד

 ;ּפָאק ןלופ א ןגרָאז ןבָאה ןליבסנַאמ יד
 -- גנע רעייז טניואו ןעמ ,הריד ןייק ָאטשינ זיא סל

 ? גנערטש רָאפ םואעליבוי א םיצולפ סעּפע זיא סָאװ
 ,ןייז טנָאקעג טשינ סע טָאה טייצ ערעדנא ןייק
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 ?ןיײרַא לװיטש יד ןיא טניר סע ןעװ סלָאמַאד רָאנ
 ןטימ ןיא םיצולּפ רָאג סָאװדאפ ןוא

 ? ןתוחמ א ןייז לָאזכ ןייא ךימ ריא טדַאל
 -- רעד טושּפ זיא ףיורעד רעפטנע רעד
 ,רעהא ןעמוק ךיוא ךָאװטימ טזומ ריא
 ןטײז יד ייב ןטלַאהעג ךייא ריא טָאה לָאמ לפיוו םורָאװ
 ? ןטייװ ןופ רָאנ ןגנערטש ןעזרעד טָאה ריא ןעוו
 ןרעה טגעלפ ריא ןעװ תומכח ענייז ןוא
 ? ןרערט וצ זיב טכַאלעג טשינ ןעד ריא טָאה
 ןעז טגעלפ ריא ןעװ לצנעט א רעדָא לדיל ַא סנייז
 .ןייגעצ תחנ רַאפ טושּפ רָאו ךַאד ריא טגעלפ יוזא
 ןבוט-םויו טסעפ סגנערטש ןרעַאב ריא טלָאז רַאפרעד
 ,טסעג ןייז ריא טזומ םואעליבוי םייב
 ןבעג טנעזערּפ םענייש א םיא טגעמ ריא סיוא טשינ טכַאמ'ס
 ,ןבעל גנַאל ַא ןוא בוט לזמ ןשטניוװ סנטסקיניײװ
 ןלייט זדנוא טימ ריא טזומ החמש עסיורג יד
 .ןלייצרעד טניירפ טרעייא סעייג סָאד ןוא

 -דלישטָאר ןיא ןיוו ןיא ןברָאטשעג .ש זיא 1928 טסוגױא 2 םעד

 .ףָאהדירפ ןלַארטנעצ ןפיוא הרובק וצ ןרָאװעג טכַארבעג ןוא לָאטיּפש

 .ןַאמטוג סוילוי ןוא ןַאמטיירב לוָאּפ ,ךיילב הדוהי ןופ .ע .מ

 .1927 ,| ,ןװ ,"רעטאעט שידוי, -- |--|
 טסוגוא 25 ,גרעבמעל ,"ןעגרָאמ רעד, ,רעקימָאק רעטיוט רעד -- בָארג ףכוי

8,, 
 .252 ,173 ,156 .וז ,1946 ,סערייא סָאנעוב ,"תונורכז, --- עדַאּפעלאפ .ב

 עוָאר ,ןַאמדירפ
 (1918 ץרעמ 9 .טשעג -- 185... .בעגו

 -טסעפ ןייק ָאטינ ןענייז ,ןרָאװעג ןריובעג זיא .פ ןעוו ןוא ואוו

 -ַאב יד טנַאקַאב טינ ךיוא ןענייז ױזַא .סעיצַאמרָאפניא עטלעטשעג

 דלַאב ,רעטַאעט ןשידיי םוצ ןעמוקעג זיא יז עכלעוו ךרוד ןעגנוגניד

 .רעטַאעט-ןעדַאפדלָאג ןופ ןבייהנָא עטשרע יד ןיא

 .רענעמ זיולב ןופ ןענַאטשַאב הליחתכל זיא עּפורט סנעדַאפדלָאג

 לָאז יז זַא ,ןגעװַאב וצ ןעגנולעג זיא סע עכלעוו יורפ עטשרע יד

 יד ,ןײטשדלָאג עיפָאס ןעוועג ןייז לָאז ,עסירעטקַא עשידיי ַא ןרעוו

 ,(ּפרַאק ןופ יורפ יד רעטעּפש) ןײטשדלָאג רכש רָאיטקַא ןופ יורפ

 ריא לָאז עילימַאפ יד ידכ טַאהעג הנותח ריא טימ טָאה רעכלעוו

 ןעמ טָאה ץניוװָארּפ רעד ףיוא רעבָא ,רעטַאעט ןליּפש וצ ןביולרעד

 קירוצ טמוק עּפורט סנעדַאפדלָאג ןעוו ןוא ,ןרָאפטימ טזָאלעג טינ יז

 טרעוװ ,"הלכ עמוטש יד, עסעיּפ ןייז ףיוא טרָאד טריפ ןוא יסַאי ןיא

 ןָא "הלכ,; רעד ןופ לָאר יד ןליּפש וצ ןגיוצעגוצ עזָאר עסיוועג ַא

 .(רעטרעוו

 | : טביירש גייווצרעבליז ןמלז

 ,ןסָאלשעגסױא טינ זיא סע רעבָא ,ןסיוו טינ ןעמ ןָאק רעכיז;

 ןעמ טרעה רעבָא דלַאב .ןַאמדירפ עזָאר עקַאט ןעוועג זיא סָאד זַא

 ןיא ןעיצוצניירַא טגנילעג ןענעדַאפדלַאנ ןוא ,ריא ןופ טינ רעדיוו

 ןגעו תועידי עטשרע יד... .עצידלָאנ עסיוועג ַא עּפורט רעד

 ,עּפורט סנעדַאפהלָאנ ןופ טינ ןענייז עסירעטקַא סלַא ןַאמדירפ עזָאר

 רעטנוא עּפורט רענעטלָאּפשעגּפָא רעטעדנירגעג-יינ רעד ןופ רָאנ

 טשרע .רענדַארג לארשי ,רָאיטקַא ןשידיי ןטשרע ןופ גנוריּפנָא רעד

 -דלָאג וצ קירוצ טקינייארַאפ טרעוו יז ןוא ,טצַאלּפ עּפורט יד ןעוו

 סנַאמרירפ עזָאר ןיא דָאירעּפדץנַאלג רעד טמוק ,עּפורט סנעדַאפ

 עידעמָאקס יד ןָא ריא רַאפ טביירש ןעדַאפדלָאג .ערעירַאק-עניב

 רעדָא קירעדנעמש יוװ זיא סָאװ ,ןעמָאנ א ,"קַאזָאק עלעדניירב

 ןעדַאפדלָאג .ןבעל ןשידיי ןיא םינָאניס א ןרָאװענ ,לעמעל ינוק
 ,עסעיּפ יד ריא רַאפ ןביירש וצ ןרָאװעג טנערעגנָא זַא ,טלייצרעד

 רע .ןבעל טַאװירּפ ריא ןגעו ריא טימ סעומש ַא ךָאנ רע זיא
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 ןופ ןָאקיסקעל

 -יולב , עטערעּפָא-ךַאבנעפָא עטנַאקַאב יד ןעמונעגנ טלָאמַאד טָאה

 -םיוא יז ןוא ,"קַאזָאק עלעדניירב , סלַא טריטּפָאדַא יז ןוא "דרַאב

 ."טסערַאקוב ןיא לָאר-?טיט רעד ןיא ןַאמדירפ עזָאר טימ טריפעג

 קחצי ,רעטלַאװרַאפ רעטשרע סנעדַאפדלָאג טלייצרעד םעד ןגעוו

 :ָאקסערביל

 ןלָאר-טּפיוה יד ןביירשוצנא עבט ַא ןבָאה טגעלפ ןעדַאפדלָאג ,

 -סיוא טָאה רע .ןרָאיטקַא ענייז רַאפ טסַאּפענוצ ןסעיּפ ענייז ןופ

 ןרָאיטקַא-טּפיוה ענייז ןופ רעטקַארַאכ םעד טרידוטשסיוא טנכייצעג

 ןיא טַאהעג טָאה עכלעוו ,לָאר עסיורג ַא ןבירשעגנָא םעדכאנ ןוא

 יז טָאה רעכלעוו ,רָאיטקַא רעד סָאװ ,ןטפַאשנגייא עבלעז יד ךיז

 -ענסיוא ןעוװעג רָאיטקַא רעד ןזיא אליממ ןוא .,ןליּפש טפרַאדעג

 עלעדניירב , טכַאמעג רע טָאה ױזַא .., .לָאר רעד ןיא טנכייצ

 ןיא קידנצנעלג ױזַא ןעוועג זיא יז .ןַאמדירפ עזָאר רַאפ "קַאזָאק

 םוטעמוא ןוא טסייה יז יו ןסענרַאפ רָאנ טָאה ןעמ זַא ,לָאר רעד

 ןיא ןייג טגעלפ יז ןעוו ."קַאזָאק עלעדניירב , ןפורעג יז ןעמ טָאה

 עלעדניירב טייג טָא רעגניפ יד טימ ןזיוועגכָאנ ריא ןעמ טָאה ,סַאג
 ."'קַאזָאק

 ףעזָאי גרוטַאמַארד רעד ,עכָאּפע רענעי ןופ תודע-ןגיוא רעטייווצ ַא

 ןטָארטעגפיוא לָאמ ןטשרע םוצ ,זיא .פ ןעוו זַא ,טלייצרעד ,רעניײטַאל

 ןטימ עבָאב; סנעדַאפדלָאג ןיא "?לדיימ ןגנוי, םעד ןופ לָאר רעד ןיא

 ןוא ,ןייש טינ ךיוא ןוא גנוי ןעוװעג טינ ןיוש יז זיא ,"?קינייא

 .עמיטש עקירעזייה ַא טַאהעג יז טָאה וצרעד

 טיג ,גרעבנירג רַאזעצ רעליּפשיוש רעד .,תודע-ןגיוא ןַא ךָאנ

 ,עינעמור ,ץַאלַאג ןופ ןסַאג יד ןיא ןפָארטעג יז טָאה רע זַא ,רעביא

 יז .עקנירעטַאק ַא יב לצעט ַא טימ ,עקיוב רעגניז ןטימ ןייטש

 ."רַארָאנָאה; םעד ןביילק ןוא ןעגניז טגעלפ

 טליּפשעג טָאה רעכלעוװ ,ָאקסעלוגָאמ דנומגיז רעליּפשיוש רעד

 ,רעטַאעט ןשידיי ןופ בייהנָא ןופ טייצ רעטשרע רעד ןיא ריא טימ

 יד ןיא ןירעצנעט ַא ןוא ןירעגניז ַא ןעוועג זיא יז זַא ,רעביא טיג

 ייברעד טקרעמַאב רע .ייקרעט ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןופ רעזייה-עפַאק

 זיא ןוא ןעמעש וצ סָאװ טַאהעג טינ ךיז טָאה יז, :שיטסַאקרַאס

 .?עסירעטקַא עשידיי ַא ןרָאװעג

 יד ןיא זַא ,רעביא טיג ץרַאװש ףלָאוװ:ריאמ רעליּפשיוש רעד

 ןעמַאװצ ,רע טָאה ,עינעמור ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ געט עטשרע

 ןריפפיוא טגעלפ סָאװ ,בולק ןשיטַאמַארד ַא טעדנירגעג ,ריא טימ

 .שידיי ףיוא ןליװעדָאװ

 : טביירש גייווצרעבליז ןמלז

 ןעמוקַאב יז טָאה ןוקית-עניב ןסיורג ריא זַא ,רעבָא קיטנעק,

 טכייל סָאד ןָאק ןעמ ."קַאזָאק עלעדניירב , ןופ לָאר-?טיט רעד ןיא

 ַא וצ טריפרעד סעדָא ןיא טײהנזעװוּפָא ריא טימ טָאה יז סָאװ ,ןעז

 ןיא ןעוועג זיא סָאד .רעטַאעט ןשידיי ןקַיטרָאד ןיא לַאדנַאקס

 סָאד טָאה המחלמ רעשיקרעט-שיסור רעד בילוצ ןעוו ,1879 יַאמ

 -סור ןייק עינעמור ןופ ןנָארטרעבירַא ךיז טזומעג רעטַאעט עשידיי

 ןוא סעדָא ןיא עּפורט ןייז טימ ןעמוקענ זיא ןעדַאפדלָאג .דנַאל

 ָאד טָאה רע .רעטַאעט יקסנירַאמ ןופ בולק ןיא ןליּפש ןביוהעגנא

 לייוורעד רעבָא ,"קַאזָאק עלעדניירב , עידעמַאק יד טריפעגפיוא

 ,עסירעטקַא עיינ ַא עּפורט ןייז ןיא ןעיצוצוצ ןזיווַאב ןיוש רע טָאה

 -לטיט יד ןליּפש וצ ןבענעג טָאה רע רעכלעוו ,ץראווש ַאטערַאגרַאמ

 ףיוא ןזיוװַאב ךיז טָאה יז יוװ יױזַא רעבָא ,?קַאזָאק עלעדניירב , לָאר
 רעד ןוא ,לַאדנַאקס ַא רעטַאעט ןיא ןכָארבענסױא זיא ,עניב רעד

 -דךירפ עזָאר לָאר רעד ןיא ןעזענ עינעמור ןיא טָאה רעכלעוו ,םלוע

 זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .ןעגנַאלרַאפ יז ןביוהעגנָא טָאה ,ןַאמ

 טָאה יז ואוו ,יסַאי ןיא ריא ךָאנ ןקיש טזומענ טָאה ןעדַאפדלַאנ

 יַאֹמ 12 םעד ןוא ,עּפורט ַא טימ טריפעגנָא ןייֵלַא ?ייוורעד ןיוש

 סָאד ןוא ,לָאר רעד ןיא סעדָא ןיא ןטָארטענפיא יז זיא 9

 יד ןזַא ,טלופרעביא ױזַא ןרעו וצ ןביֹוהעגנָא טָאה רעטַאעט

 ןרילרַאפ ָאד .ןבעל ענשָאקסָאר ַא ןיא טזָאלעצ ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא

 .'טייקיטעט ריא ןופ םעדָאפ םעד רָאי עכעלטע הףיוא רעדיוו רימ

 ןעגנולעטשרָאפ-ןעדַאפדלָאג יד ןופ היאר:דע ןַא --- ןייטשנייוו .ב

 ; טביירש ,סערָא ןיא

 -עדֶא םעד טשַארעביא ךיוא טייצ רענעי ןיא טָאה ןעדַאפדלָאג ,

 ,ןַאמרירפ םַאדַאמ עסיוועג ַא ,עסירעטקַא רעיינ ַא טימ םלוע רעס

 ןטָארטעגפיױא זיא יז ןוא עינעמור ןופ טכַארבעג טָאה רע סָאװ

 יז ןיא םלוע םעד ."קַאזָאק עלעדניירב , סלַא לָאמ ןטשרע םעד

 ןופ עלָאר יד טליּפשעג טָאה ןַאמדירפ םַאדַאמ .,ןלעפענ קרַאטש

 ןלָאר-רעטומ יר ןוא "ןירעכַאמ-ףושכ , רעד ןיא עמַאמפיטש רעד

 ,"ןטעלּפוק ןעגניז ךיוא טנעלפ יז .ןסעיּפ ערעדנַא עֶלַא ןיא

 -ןרָאי טָאה רעכלעוו ,דלעפנרָאק ןָאטל ןופ עיצַאמרָאפניא רעד טיול

 יז טָאה ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא רעטַאעט שידיי טימ טריפעגנָא גנַאל

 ןבָאה יז לָאז ָאד .עּפורט סרעליװָאי ןטלק טימ טליּפשעג טרָאד

 עּפורט יד ןעוו ןיא ,עשוהי ןסיוועג ַא ,רעגניז ַא טימ טַאהעג הנותח

 טָאה ,ןבילברַאפ טרָאד יז זיא ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק טזָאלרַאפ טָאה

 ןוא לקנַאי-םייח רעגניז ַא ,ןַאמ ריא ,יז) טעטרַאװק ַא טעדנירגעג

 ,דנַאלנכירג ןייק ןרָאפעגּפָא יז זיא ךָאנרעד ,(ָאקסעדאר רעסיוועג ַא

 ןעמוקעגקירוצ רעדיוװ זיא ,ןַאמ ריא טימ ןעגנַאגעצ ךיז זיא יז ואוו

 ,רעטַאעט שידיי טליּפשעג םישדח 8 טָאה ןוא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא

 .דלעפנרָאק ןָאעל ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,רעבָאהביל טימ

 ןשידיי ןופ ןדנואוושרַאפ טייצ רעסיוועג ַא ףיוא יז טרעוו רעדיוו

 לקיציא ייב טסערַאקוב ןיא יז טרילָארטסַאג 1915 ןיא .רעטַאעט

 .גלָאפרעד א רעדיוו טָאה ןוא *קַאזָאק עלעדניירב , סלַא גרובנעדלָאג

 ןיא ,רָאטקעריד ןבלעז םייב טרעוו ןיא גנאל טינ רעבָא טליּפש יז

 ,רעטַאעט ןיא (רעמענּפָא-טעליב) עשרעלָארטנַאק ַא ,יסַאי

 ןיא ןפָארטעג קינוָאל השמ רָאיטקַא רעד יז טָאה 1917 ףיס ןיא

 עקינייא ןוא ףָאסַאמ רָאיטקַא ןטימ ןליּפש ,עיבַארַאסעב ,ץלעב

 -דלָאג ןיא *עיסַאב, סלַא ןטָארטעגפיוא זיא יז .רעבָאהביל עקיטרָא

 סלַא ,לָאר-ןיורק ריא ןיא ךָאנרעד ,"ןירעכַאמ-ףושכ, סנעדַאפ

 טקוקעגסיוא יז טָאה ,רעביא טיג קינזָאל יװ .ײקַא:ָאק עלעדניירב,

 .ןעגנובעלרעביא עריא ןופ ןלייצרעד ךס ַא טגעלפ קיטסול ,רעטנומ

 רעדיוו ,עועשטירב ןיא ןקינזָאל טימ טליּפשעג יז טָאה ךָאנרעד

 רעד, סנידרָאג ןיא "הרפש; ךיוא יו ,"קַאוָאק עלעדניירב , סלַא

 ואוו ,ןַאקשטיר ןייק ןרָאפעג ייז ןענייז רעטעּפש ."שטנעמ רעדליוו
 -רעביא יז ןעמ טָאה ,ןליּפש טנָאקעג טינ ןוא ןרָאװעג קנַארק זיא יז

 לָאטיּפש ןיא ןכָאװ עקינייא ןגעלעג זיא יז יאוו ,ץלעב ןייק טריפעג

 | ,1918 ץרענ 9 םעד ןברָאטשעג זיא ןוא

 יי :טביירש גייווצרעבליז ןמלז
 -ענמורַא ןענייז טיוט ריא ןופ סעטַאד יד ןוא טיוט ריא ןגעוו;

 -רעטַאעט רעד רימ טָאה ױזַא .סעיסרעוו ענעדישרַאפ ןעגנַאג

 ,ןבעגעגרעביא טַאהעג גרובנעדלָאג ?קיציא רָאיטקַא ןוא רָאטקעריד

 ןיא םיא ייב עשרעלָארטנָאק ןעוועג יז זיא 1920 ןיא ךָאנ זַא

 -עשעק ןיא יז ןיא רעטעּפש .ןברָאטשעג זַא ןֹוא יסַאי ןיא רעטַאעט

 סעזייר עניימ תעב ן1984 ןיא| ץלעב ןיא ןיילַא קידנעייז רעבָא .וועג

 זיא יז זַא ,טרעהעג ךיא בָאה ,עיבַארַאסעב ןוא עינעמור רעביא
 טניירפ ןוא רעבָאהביל-רעטַאעט עּפורג עצנַאג ַא .ןברָאטשעג טרָאד

 ןזיוועגנָא בגא ךרד ןוא ריא ןגעוו טדערעג רדסכ רימ טימ ןבָאה

 ןענופעג טָאה סע ואוו ,ץלעב זַא ,טקַאפ ןקידריווקרעמ םעד ףיוא
 עקַאט ,ןיטערבוס עשידיי עטשרע יד סלַאפנלַא ,ור עקיבייא ריא
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 רעטַאעט ןשידיי

 יד ןופ ענייא ןבעגעגסיױרַא רעטעּפש ךיוא טָאה ,ןַאמדירפ עזָאר

 ,סניטערבוס עשידיי ענרעדַאמ עטסדנטיידַאב ןוא עטסנעעזעננָא

 םלוע תיב ןופ גנולײטּפָא רעשירעבייוו רעד ןיא . .. .רעמערק אזיא

 -ַאטשעג זיא רבק ַא רעביא ואוו ,ץַאלּפ ַא וצ ןעמוקעגוצ רימ ןענייז

 רעכלעוו ףיוא ,הבצמ ַא ,טנעמונָאמ א ןופ םרָאפ רעד ןיא ,ןענ

 הדבכנ השא :שיאערבעה ןיא זיולב ,ןבירשענפיוא ןעוועג זיא סע

 ח"ערת רדא הכ 'פנ ,עינימָארמ ןַאמדירפ םהרבא 'ר תב ?יזייד

 -ניירא ךיז ןזָאל הבצמ רעד ףיוא ןכַאז ייווצ רעבָא . .. ."ה"בצנת

 ןבענעגנָא טרעוו ןעמָאנ סרעטָאפ ריא סָאװ סָאד ,סנייא .ןשטייט

 טָאה רע זַא ,רעכיז ףיוא ןגָאז וצ טינ טניימ סָאד .םהרבא סםלַא

 סייוו ןעמ ןעוו זַא ,קיטקארּפ ןופ ןסייוו רימ .םחרבא ןסייהעג עקַאט

 ,סעינָאמערעצ עזעינילער ייב רעטָאפ ןופ ןעמָאנ םעד ןדיי ייב טינ

 סָאװ סָאד זַא ,סנטייווצ .םהרבא ןעמָאנ ןטימ ךיז ןעמ טצונַאב

 סע טזייװַאב ,(עינעמור) עינימָאר ןופ טמַאטש יז זַא ,טייטש סע

 יצ רעדָא ץלעב ןיא ןרָאװעג ןריובעג טשינ זיא יז יצ טשינ ךָאנ

 יז ןעו טלָאמַאד לייו ,עיבַארַאסעב ןופ טָאטש רעדנַא ןַא ןיא

 זיא ,הבצמ יד טלעטשענ טָאה ןעמ ןעוו סלַאפניא ,ןברָאטשעג זיא

 רעד ןופ לייט א יוװ ןרָאװענ טכַארטַאב עיבַארַאסעב ןוא ץלעב

 -נוננידַאב עשיטילָאּפ ערעווש יד רעטנוא ןוא ,הכולמ רעשינעמור

 טשינ דיי ןייק טלָאוװ ,טשרעהעג טרָאד טלָאמַאד ןבָאה סָאװ ,ןענ

 -ַאסעב עשיסור ערעדנַא ןַא רעדָא ץלעב ףיוא ןכיירש וצ טגַאוװעג

 -ביל עקיטרָא .דנַאלסור רָאנ רעדָא עיבַארַאפעב : טָאטש עשיבַאר

 טגעלפ ,ץלעב ןיא קידנעייז זַא ,ןבעגענוצ ךָאנ רימ ןבָאה רעבָאה

 זיא ייברעד .ןריסישזער ייז טימ ןוא ןרָאכ טימ ןרידוטשנייא יז

 ,טלַא רעייז ןעוועג יז זיא ןבעל ןטַאוירּפ ןיא זַא ,טנַאסערעטניא

 שממ יז זיא ,עניב רעד ףיוא ןעמוקעגפיורַא יז זיא םיוק רעבָא

 טנָאקעגנ טינ ןפוא םושב טָאה ןעמ ןוא ןענעקרעד וצ ןעוועג טינ

 ןיא ןעגנוגנידַאב עשיטילָאּפ עקיטלָאמַאד יד .רעטלע ריא ןעז

 עשידיי לייט רעטסערגנ רעד זַא ,עכלעזַא ןעוועג ןענייז עיבַארַאסעב

 היול סנַאמדירפ עזָאר וצ ןוא ,ץלעב טזָאלרַאפ ןבָאה ןרָאיטקַא

 עקטחוש יד האל-םירמ .ןרָאיטקַא עטלייצעג ןבילברַאפ דָאנ ןענייז

 -ענרעביא טָאה ענעברַָאטשרַאפ יד סָאװ ,ןכַאז יד טפיוקרַאפ טָאה

 םעד ןופ ןוא רבק ַא ,םיכירכת טפיוקענ ריא רַאפרעד ןוא ,טזָאל

 ."הבצמ יד ןלעטשפיוא טזָאלעג טלעג םענעבילבעגרעביא

 ,גרובנעדלָאג לקיציא ,קינזָאל השמ ןופ .ע .מ ,דלעפנרַאק ןַאעל ןופ .ע .ש
 .גרעבנירג רַאזעצ ןוא ץרַאװש ףלָאװ:ריאמ ,רענײטַאל ףעזָאי

 .197 ,193 .זז ,| ,"רעטאעט שידיא .שעג , -- ןירָאג .ב

 .11776 .זז ,1928 ,ענליװ ,"גנַאהרָאפ ןרעטניה , --- גייווצרעבליז ןמלז
 ןיא ןוא סעדָא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ ןרָאי עטשרע יד -- ןייטשנייוו .ב

 246 .ז ,1930 ,עשרַאװ-ענליוװ וויכרַא ,קרָאייוינ

 סקַאמ ,ּפרַאק
 (1898 .װָאנ 17 .טשעג -- 1856 ךרעב .בעג)

 ןיא 1856 ךרעב ןרָאװעג ןריובעג ןייז לָאז

 ,עיצילַאג ,גרעבמעל ייב ,ַאינשיװ ווָאדנַאס

 רע ואוו ,עינעמור ןייק טרעדנַאװעגסיױא טָאה

 ַא ןיא רעטלעטשעגנָא סלַא טעברַאעג טָאה

 םהרבא ואוו ,ץַאלַאג ןיא עמריפ רעסיורג

 1877 רַאורבעפ ןיא םיא טפערט ןעדַאפרלָאג

 ןוא ,"ןונבל , ןייארַאפ ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא

 -ָאטיוא ןייז ןיא טרעדליש ןעדַאפדלָאג יוװ טָא

 :שינגעגַאב עטשרע רעייז עיפַארגָאיב

 טמוק סע ןוא ,ריט יד ךיז טנפע ךעלדנע ,

 עימַאנָאזיפ ןייז ןיא ,ןַאמרעגנוי רעטדיילקעג-טנאנעלע ןַא ןיירַא

 ןטסלבָאנ םעד ןופ זיא רע זַא ,ןענעקרעד טנעקעג טכייל ןעמ טָאה

 ןייז .עמריפ רעסיורג א ןופ רעטלאהכוב זיא רע ,לעדַא ןשידיי

 טָאה ,ךארּפש עשיזיוצנַארפ ןוא עשטייד ענייש ןייז ,ןעמענַאב ןייפ

 עלַאינָאמערעצ יד ךָאנ ,רעדירב עֶלַא יו ןוא ,טשַארעביא ךימ {ןבָאה}-

 רימ ןוא טשוקעצ רימ טימ ךיוא ךיז רע טָאה ,סנכייצ-סנייארַאפ

 רימ רַאפ ךיז ןוא טקירדעג ןכייצ-סנייארַאפ םעד טיול טנַאה ןיימ

 רעדורב רעקיזָאד רעד טָא ןוא ,"ּפרַאק רעדורב , טלעטשעגראפ

 ןייפ ןופ ?טיּפַאק ןקיטכיו א רעטעּפש ןעמענרַאֿפ טעוו פרַאק

 טנעמָאמ םעד ןיא ךיז טָאה ,םיא טינ ןוא ,רימ טינ לייוו ,גנולייצרעד

 זַא ,ןעקנעד וצ טגַאװעג טינרָאג ןבָאה רימ ,ןיינ .ןעמולח טנָאקעג

 זַא ןוא ,רָאיטקַא רעשידיי ַא ןרעוו ןיילַא טייצ רעד טימ טעוװ רע

 ןשיווצ עלָאר עסיורג ַא רָאנ ןליּפש רעטעּפש טיוצ ַא טימ טעוו רע

 -עּפש ךָאנ ןלעוו רימ .רעטַאעט ןשידיי םנופ ןטסיטרַא עטסעב יד

 ךיז רעזעל יד ןלעוו טּפיוהרעביא ,ןָאזרעּפ רעד וצ ןעמוקקירוצ רעט

 נרוברעטעּפ ןיא טָאה רע ואוו ,דנַאלסור ןיא ןענענענַאב םיא טימ

 ."רעליּפשיוש רעשידיי סלַא ערעירַאק ןייז ןעגנַאפעגנָא רימ ייב

 םהרבא טביירש .,עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא לעטש רעדנַא ןַא ןיא

 : ןעדַאפדלָאג

 רעד ןדַאלעג ןעװעג ךיוא ןזיא טסעג עלַא ןשיװצ טכַאנ יד,
 ןרעירפ} רָאפעב לָאמנייא ןיוש בָאה ךיא ןכלעוו ,ּפרַאק ןאמרעגנוי
 -עג רעביוז ןוא טענ ,רעילַאװַאק רעטנַאגעלע רעייז ַא .טנַאמרעד

 וויזולקניא ,שטייד ,שיזיוצנארפ ,גנודליב ?סיבַא טציזַאב ,טדיילק

 רעצַאלַאג רעסיורג ַא ןופ רעטלַאהכוב ַא ןעוועג זיא רע ,שינעמור

 טקנעדעג ריא יוװ .עילימאפ רענייפ ַא רעייז ןופ טמַאטש ןוא ,עמריפ

 ןייארַאפ םעד ןופ רעדירב עניימ ןופ רענייא ןעוועג רע זיא רעידפ ןופ

 א רַאפ טָאה ןוא טיזיוו ַא טכַאמעג רימ רע טָאה לָאמַא ,"ןונבל

 -קידריווקרעמ ןייז טרעהרעד בָאה ךיא ,ןָאטענ גניז ַא סַאּפש

 .ןרָאװעג טשַארעביא ךיא ןיב ,אדנַאּפָארּפ-עמיטש-סַאב ענעריובעג

 זַא ,ןגַאלשרָאפ} גארטנא םעד ןכַאמ וצ םיא טגַאוװעג טינ בָאה ךיא
 ,טעז ריא יו ,לייוו ,עניב רעשידיי רעד וצ ןרישזַאננַא ךיז לָאז רע

 טָאה סע ."רעטַאעט , ןייק ןפורנָא טנָאקעג טינ ךָאנ סָאד ןעמ טָאה

 טאהעג טכער טלָאװ רע ןוא ,ןַאנַאלַאב ַא יו טַאהעג םינּפ ַא ךָאנ

 ךיא בָאה ךָאד רָאנ ,טקידיילַאב ןעניפעג ןעוועג ךיז טלָאװ רע ןעוו

 ַא זלַאה ןייז ןיא טגָארט רע זַא ,ןרעהוצנָא ןבענעג טכייל םיא

 ןעמדיוו ךיז לָאז רע ןעוו ןוא ,ןהנתמ| עבַאג סעטָאנ ַא ,עמיטש
 ןוא ךיז רַאפ ערע טכַאמעג רע טלָאװ ,עניב רעשיאעּפָאריײא ןַא וצ

 ןייז ןיא רָאנ ,טרעפטנעעג טינ רימ טָאה רע .םוטנדיי ןצנַאנ ןרַאֿפ

 ננולצולּפ זיא סָאוװ ,םינּפ ןייז ןוא ,דרע רעד וצ ןניוא יד ןזָאלּפָארַא

 ןענופעג ךיז טָאה רע זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה ,ןרָאװעג טיור

 ןִא ףיוא טעדנעוװעגנ ךערּפשענ סָאד דלאב בָאה ךיא . .. טקידיילַאב

 ."עמעט ערעדנַא

 .ק טָאה ,סעדָא ןיא ןליּפש ןעמונעג טָאה ןעדַאפדלָאג ןעוו טשרע

 ןיא ןטָארטעגנײרַא זיא ןוא רָאיטקַא רעשידיי ַא ןרעוו וצ ןסָאלשַאב

 ןופ רעקירָאטסיה רעד טביירש םעד ןגעו .עּפורט סנעדַאפדלָאג

 : ןירָאג .ב ,רעטַאעט ןשידיי

 ןיא רע .ּפרַאק סקַאמ ןעמוקעגנָא ךיוא טציא זיא סעדָא ןיא,

 עטנַָאנ ַא טאהענ טָאה רע רָאנ ,ןעוועג טינ רָאיטקַא ןייק ךָאנ

 טַאהעג טָאה רע יו ױזַא ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןטימ טפַאשטנאקַאב

 ."רעטאעט ןיא ןעמונעגניירַא דלַאב םיא ןעמ טָאה ,עמיטש עטוג ַא

 ,ק טָאה ,ןעגנורעניארעד ענייז ןיא טקרעמַאב טָאה ןעדַאפדלָאג יו

 רעד ןיא ןעגנולעטשרָאפ יד תעב עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג רעטעּפש

 ,ןרָאיטקַא עשידיי עלַא יו ,רעטעּפש ,טָאה .ק .גרוברעטעּפ ןיא עּפורט

 טרעדנַאװעגסיוא ,דנַאלסור ןיא רעטַאעט שידיי ףיוא טָאברַאפ ןכָאנ
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 רעד טימ ןעמַאזוצ ,רע זיא 1882 ןיא ןוא ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןייק

 השמ ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,ןַאמרעבליז ןופ טריפעגנָא ,עּפורט

 -רעטעּפש יד) יורפ ןייז ןוא שטיווָאמייח .מ ,ןַאמרעבליז רתסא ןֹוא

 רעד ןוא לעטכַאװ .מ ,יורפ ןוא ןיקדָאראב .מ ,(רעלדַא ַארעס עקיד

 .עקירעמַא ןיא ןעמוקעג ,רענײטַאל ףעזָאי רעסַאפרַאפ
 רוגיפ ענייש ַא ןעוועג זיא .ק זַא ,רעביא טיג לַאטנעזָאר סקַאמ

 רעטסעב ןוא רעטסקַאמשעג רעד ןעוועג זיא רע .עניב רעד ףיוא

 ןשידיי םעד טַאהעג דיל ןייז ןיא טָאה רע .ןָאטירַאב-סַאב א ,רעגניז

 .רעגניז רעשידיי רערעדנַא ןייק יװ ץכערק

 סירָאב טקרעמַאב ,עקירעמַא ןיא ןליּפש ןביוהעגנָא טָאה .ק ןעוו

 טרעק ,רעגניז רעלופטנַאלַאט רעד ,ּפרַאק סקַאמ, :יקסוװעשַאמָאט

 טקרעמַאב ,"תימלוש , ןיא "חונמ , ןליּפש םיא קידנעעז ןוא ."ןטלעוו

 ןוא טרימירג טכעלש ןעוועג זיא ּפרַאק סקַאמ, :יקסװעשַאמָאט

 ןעמ טָאה ןעגניז ןעמונעג טָאה רע ןעוו רעבָא ,ןָאטעגנָא טכעלש

 -רעדנואוו ַא טימ ,רעגניז רענייש ַא ןעוועג זיא רע .ןעוועג לחומ ץל

 ."ןגנמ רעסיורג ַא ןוא עמיטש ןָאטירַאב-סָאב רעכעל

 זיא ןוא סעּפורט ענעדישרַאפ ןיא טליּפשעג עקירעמַא ןיא טָאה .ק

 -דלָאג עיפָאס טכַארבעג טָאה רע ואוו ןופ ,עּפָאריײא ןייק ןרָאפעגּפָא

 טליּפשעג רעדיוו ןוא טַאהעג הנותח טָאה רע רעכלעוו טימ ,ןייטש

 -פיוא 1888 ןיא רע זיא יקסװעשַאמָאט יסעב טיול .עקירעמַא זיא

 ,"ַאטסָאקַא לאירוא, סלַא ןָאטסָאב ןיא ןטָארטעג

 -ַארד סרעליש, ַא קרָאי-וינ ןיא טעדנירגעג 1890 ןיא טָאה .ק

 ."יטעייסָאס ןעמ-גנָאי רעשיטַאמ

 בקעי ןיא "ןרעּפלַאה קחצי, לָאר יד טליּפשעג .ק טָאה 1892 ןיא

 ,"דנַאלסור ןיא םָארגָאּפ רעד , עסעיּפ רעטשרע סנידרָאג

 ןיא קידנליּפש .עיפלעדַאליפ ןיא טליּפשעג רע טָאה 1894 ןיא
 ךיז טָאה רע ואוו ,ץַאלּפ ַא ןיא רעייפ ַא ןכָארבעגסױרַא זיא ,גרובסטיפ

 -רַאפ ךיז רע טָאה ,םישובלמ ןָא ,סַאג ןיא קידנפױלסױרַא .ןענופעג

 "ןעגנול ַא ןופ קידנעמוקסיױרַא טשינ ,םעדכָאנ רָאי ייווצ זיא ןוא טליק

 ןופ טיהעגּפָא טינ ךיז וצרעד ךָאנ טָאה רע רעכלעוו וצ ,גנודניצנָא

 "נַארפ ןַאס ןיא 1898 .ווָאנ 17 םעד ןברָאטשעג ,לָאהָאקלַא ןעקנירט
 ,עינרָאפילַאק ,ָאקסיצ

 -קילבָאּפ רעקרָאי-ינ רעד ןופ גנולײטּפָא רעשידיי רעד ןיא

 ,השדח ץראב םישדח םיריש, לכיב ַא ךיוא ךיז טניפעג ירערבייל

 ןעגנוטכיד ערעדנַא דנוא טימעסיטנַא דנוא עדוי דנעטלַאהטנע

 ףיוא| *ּפרַאק סקַאמ ןָאפ סעטלַאהניא ןעשיטסירָאמוה דנוא ןעטסנרע

 קרָאי וינ ,(*רעטַאעט לַאטנעירָא ןופ, טקרעמַאב ךיוא זיא שילגנע

 לכיב סָאד .ןסנָאנַא ןופ ןטייז ערעדניזַאב טימ ,16' .זז 66 ,7

 חור רקי ,ריבגה ינברה דובכל, טעמדיוועג זיא ןוא רעדיל 10 טָאה

 יִש לבוה ,י"נ ןהכה הימחנ ה"ומ ותראפת םשב הנוכמה ,בל בידנו

 ."ודבכמו ודבע תאמ הכרבו הדות דובכ תואל

 יָאד זיא א"וויי ןופ וויכרַא-רעטַאעט ןיא

 ,הבצמ

 ,לַאטנעזַאר סקַאמ ןופ .ע .מ

 .150 ,52 ,30 .זז ,וו ,242 ,211 ,192 .זז ,| ,"רעטאעט .דיא .שעג , -- ןירָאג .ב

 רעטאעהט ןעשידיא םעד טביירשעב יקסוװעשאמָאהט --- יקסװעשַאמָאהט סירָאב
 .1921 ץרעמ 26 ,.י .1 ,".ורָאפ , ,ָאקסיצנַארפ ןַאס ןיא

 .62 .ז ,1926 קרָאי וינ ,"ךוב-ןעדַאפדלָאג,
 ,"טלצװ עשידיא יד, ,רעטַאעט ןעשידיא ןופ גנַאפנָא רעד --- רעטומלרעּפ םולש

 ,1929 יאמ 7 ,ליֹרּפַא 30 ,עיפלעדַאליפ
 ץרעמ 26 ,25 ,.י .ג ,".וורָאפ, ,ךוב-סנעבעל ןיז -- יקסװעשַאמָאט סירָאב

6, : . 

 ,132 .זז ,1937 ,קרָאי וינ ,"ץטכישעג-סנעבעל ןיימ , -- יקסװעשַאמָאט סירָאב

 'ו ,5

 ןייז ןופ עיּפַארגָאטָאפ -ַא
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 ןופ ןָאקיסטעל

 עיפָאס ,ּפרַאק
 |ןײטשדלַאג ,לַאגיס הרׁשו

 ן1904 ץרעמ 30 .טשעג -- 1859 .בצג}

 ,עינעמור ,ץַאלַאג ןיא 1859 ךרעב ןריובעג

 טיול .ךייר טינ ןעוועג ןענייז ןרעטלע עריא

 -סער ַא ןטלַאהעג רעטומ ריא טָאה ָאקסערביל

 .ןירָאטײנ ַא ייב טעברַאעג טָאה .ק .ןַארָאט

 ייב ,קרַאמ ןועמש טָאה עיסרעוו ןייא טיול

 טליּפשעג טָאה ןעדַאפדלָאג ןטרָאג ןיא ןעמעוו

 -עג יז ,סַאג ןיא קידנעייגייברַאפ ,1877 ןיא

 רע זַא ,ןלעפעג ױזַא םיא יז זיא ,ןעגניז טרעה

 ויא ןעגניז ןעמוק וצ ןטעברַאפ יז טָאה

 .ןעמונעגנָא גַאלשרָאפ ןייז טָאה יז .רעטַאעט
 טביירש ,ןירָאג .ב ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד

 ,אקסעלונָאמ גילעז רעביא זדנוא טינ ןעגנורעניארעד ענייז ןיא;

 ַאזַאר ןעוועג יא עניב רעשידיי רעד ףיוא יורפ עטשרע יד זַא

 טָאה רעטַאעט עשידיי ןסָאד|} רעד ןעוו זַא ,טלייצרעד רע .ןַאמדירפ

 יד ןיא ןעגנוזענ ןוא טצנַאטעג ןַאמרירפ ַאזָאר טָאה ,ןזיוװַאב ךיז

 סָאװ טָאהענ טינ רעבירעד ךיז טָאה יז ,סעפַאק רעלָאּפָאניטנַאטסנָאק

 עטשרע יד ןרָאװעג זיא יז ןוא רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ ןעמעש וצ

 רעזייל ,עּפורט סנעדַאפדלָאנ ןיא קעװַא זיא ןוא עסירעטקַא עשידיי

 ןענייז עצידלָאג ןוא ןַאמרעקוצ לדנימ זַא ,טעטּפױהַאב ןַאמרעקוצ

 ןבָאה "קירעדנעמש , ייב ןיוש ןוא סעסירעטקַא עטשרע יד ןעוועג

 קורדנייא רענײמענלַא רעד רָאנ .עניב רעד ףיוא ןזיוועג ךיז ייז

 ןיא ,טייצ ענעי טקנעדעג טונ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ-רעטַאעט ייב

 יז יו רעֶדָא ,הרש ןעוועג זיא עסירעטקַא עטשרע יד זַא ,ןעוועג

 עיפַאס ןעמָאנ ןרעטנוא ןרָאװעג טסואווַאב רעסעב רעטעּפש זיא

 יז , ,, ,רעטסיזמוא ןייק טינ זיא קורדנייא רעקיזָאד רעד ןוא ,ּפרַאק

 עינַאּפמָאק רעטשרע רעד רָאג טימ עניב רעד ףיוא ןענישרעד זיא

 .טסערַאקוב וצ ןעמוקענוצ זיא ןעדַאפדלָאג רעדייא ךָאנ ,ןעּפורט|}

 ןיא עינַאּפמָאק סנעדַאפדלַאנ ןעוו ,ץַאלַאנ ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ןבָאה טפרַאדעג טָאה רע . .. .ןרָאיטקַא ןבלַאהטירד ןופ ןענַאטשַאב

 טימ טבוזעג ייז טָאה רע ןוא ,טנָאמרַאפ טָאה רע יוװ ןטפערק רעמ

 ַא ,עלעריימ גנוי א ףיוא ןלַאפעג קילב ןייז זיא ץַאלַאנ ןיא .טכיל

 טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה עכלעוו ,הרש ןעמָאנ ןטיס עקרעטיינ

 -אסאּפ , ןפורעג ריא ןעמ טָאה ,ןענניז סיז ריא רַאפ .לכלוק ןסיז ַא

 ןוא .עלעגיופ טיידַאב סָאװ ,טרָאװ שינעמור ַא זיא סָאד ."אקיר

 טקיליוװעגנייא טָאה יז זַא ,וצרעד טכַארבעג טָאה ןעדַאפדלַאנ

 ,ןלעטש וצ ןבילקעג ךיז טָאה רע סָאוװ ,קיטש םעד ןיא עלָאד ַא ןליּפש

 טרעלקרעד טָאה רעטומ ריא רָאנ ,טליּפשענּפָא טנוװַָא ןייא טָאה יז

 ןליּפש רעמ רעטכָאט ריא ןזָאל טינ טעוװ יז זַא ,טרָאוװ ןברַאה ןטימ

 טנװֶא םענעי ךָאנ ךיז טָאה עניב רעד טימ ךודיש סעהרש ןוא

 טַאהעג קשח אקוד טָאה הרש עגנוי יד רעבָא .ץַאלַאג ןיא טקידנעעג

 יד רָאנ .ןעמַאמ ריא טימ טהנעטעגניירַא טָאה יז ןוא ןליּפש וצ

 שירָאגעטַאק טָאה רעטומ יד ןוא ןפלָאהעג טינרָאנ ריא ןבָאה תונעט

 טכַארעג טינ רעטַאעט ןייק רָאט ,ריא ייב זיא יז ןמז ?לכ ,טרעלקרעד

 סָאװ ןָאט ןענָאק יז טעװ ,ןבָאה הנותח טעװ יז ןעוו רָאנ ,ןרעוו

 סָאװ ,?ייטרוא םעד ןענעדַאפדלָאג ןסיוו טזָאלעג טָאה הרש .ליוו יז

 -ַאעט ןשידיי ןופ רעדנירג רעד ןוא ,ןבעגעגסיױרַא טָאה רעטומ ריא

 רענדַארנ לארשין ןרָאיטקַא ייווצ ענייז ןפורעגנעמַאזוצ טָאה רעט

 רע .טַארַאב ַא ןטלַאהעג ייז טימ טָאה ןוא ןןײטשדלָאג רכש ןוא

 ,רעטכייװַאב ַא ןעוועג ךיוא זיא רענדַארנ .בייוו ַא טַאהעג טָאה ןיילַא

 רעקיצנייא רעד ןעוװועג ןײטשרלַאנ רכש זיא ןפוא אזַא ףיוא ןוא

2088 



 רעטַאעט ןשידיי

 וצ קעװצ ןטימ ,ןבָאה הנותח טנָאקעג ריא טימ טָאה רעכלעוו

 םיא ןבָאה רענדַארג ןוא ןעדאפדלַאג .עניב רעד רַאפ ריא ןעניוועג

 טָאה ,סיוא טזייו סע יו רָאנ ,ןָאט סע לָאז רע זַא טדערעגרעביא

 -סױרַא ךיז טָאה סע יוװ רָאנ ,האצמח ַא יוװ ןעגנולקענ סגנַאפנָא סע

 עקַאט ןײטשדלַָאג רכש זיא םורַא םישדח עכעלטע ןיא ןזיוועג

 -ענ ןוא טַאהעג הנותח ריא טימ טָאה ,ץַאלַאג ןייק ןרָאפעגרעבירַא

 ."ןליּפש יסַאי ןייק ריא טכַארב

 רעכלעוו ,דנאס סוילושזד ןופ טקיטעטשַאב טרעװ עבלעז סָאד

 ןיא טָאה סָאװ ,"ןונבל, ןייארַאפ ןופ רעלָאדטנָאק רעד ןעוועג זיא

 ןעמוק וצ עּפורט ןייז טימ ןענעדַאפדלָאג ןדָאקלעגנייא 1877 רַאורבעמ

 טּפַארק-ןעיורפ ַא טכוזעג טָאה ןעדַאפדלָאג רעבָא ,ץַאלַאג ןיא ןליּפש

 עליטש ַא טלעטשעג טָאה ןעמ זַא ,טלייצרעד דנַאס ,עּפורט ןייז רָאפ

 טָאה ,הנותח רעד ךָאנ גָאט ןטירד ןפיוא ןוא ןייארַאפ ןיא הּפוח

 ןיא לקינייא סָאד טליּפשעג ,ןײטשדלָאג םַאדַאמ ,לבייוו עגנוי סָאד;

 רעירפ טָאה רעכלעוו ,ןַאמ ריא טָאטשנָא ?לקינייא ןטימ עבָאב יד;

 ,"לָאר יד ןליּפש טזומעג

 זיא לָאר עטשרע ריא זַא ,סיוא רעבָא טמוק ןעדַאפדלָאג טיול

 רעדָא ,עגירטניא יד, עסעיּפ ןייז ןיא *עלחר; לָאר יד ןעוועג רָאג

 טינ ךָאנ טָאה .ק סָאװ םעד בילוצ ."ןירעכַאמ עקטָאילּפ יד יסָאװד

 עגנָא ריא רַאפ ןעדַאפדלָאג טָאה ,גנורַאפרעד:-עניב םוש ןייק טאהעג

 יו "עניב רעד ףיוא ןעניישרעד וצ, רעמ .לָאר עניילק ַא ןבירש

 רעד ןיא טלעטשעגניײרַא ריא רַאפ ךיוא טָאה רע .ןליּפש וצ ףיוא

 ,דיל ַא ןוא "טעוד-שוק ַא, נ"א גנַאזעג ןרעמונ עטכייל ייווצ עסעיפ

 טעלּפוק ןרעלוּפָאּפ טלָאמַאד םעד ןופ גנוצעזרעביא ןַא ךיוא יו

 ,"םונהיג ןופ רעטכַאט יד; עטערעּפַא סקָאקעל ןופ "ַאננַא םַאדַאמ,

 טרָאפ ,ַאליאַארב ןייק טרָאד ןופ קעװַא רעבָא טרָאפ עּפורט יד ןעוו

 בילוצ טביולרעד טינ סָאד ריא טָאה רעדורב ריא לייוו ,טימ טינ .ק

 רעביא ןעדַאפדלָאג טריפ 1877 חסּפ ךָאנ .ןטעטילַאמרָאפ עסיוועג

 -טימ .ק רעדיוו רימ ןעניפעג ָאד ןוא ,טסערַאקוב ןייק עּפזרט ןייז

 ,ןרָאיטקַא עשידיי לָאצ רעניילק רָאג רעד ףיוא טקוקעג טינ ,ןליּפש

 .עּפורט ןייז רעביא עינָאמעגעה יד ןָא טינ גנַאל ןעדַאפדלָאג טלַאה

 "פָארּפ; ,עּפורט ענעגייא ןַא טפַאש רענדַארג ,ךיז טלייטעצ יז

 -רעביא ןייא ןיא ןטלַאה ןרָאיטקַא יד .עּפורט ַא טפַאש ץיוורָאה

 זַא ,טלייצרעד ןירָאג ןוא ,רערעדנַא רעד ןיא עּפורט ןייא ןופ ןפיול

 רעד ןעוו ןגָארטרַאפ טנָאקעג טינ רענדַארג טַאה רעליּפשיוש סלַא;

 טינ טָאה רענדַארג .סרמ ןוא ןָאקסעלוגָאמ טרידָאלּפַא טָאה םלוע

 הרש טקנעשעג טָאה ןעמ סָאװ ןטנעמסידָאלּפַא יד ןגָארטרַאפ טנָאקעג

 ןשיווצ האנק יד .(ּפרַאק עיפָאס סלַא טסואווַאב רעטעּפש) ןײטשדלָאג

 ייז ןַא ,סיורג ױזַא ןרָאװעג זיא סעסירעטקַא יד ןוא ןרָאיטקַא יד

 ."ןעמַאזוצ ןייטש טנָאקעג טינ רעמ ןבָאה

 טלייצרעד ,ָאקסערביל קחצי ,רעטלַאװרַאֿפ רעטשרע סנעדַאפדלָאג

 : תונורכז ענייז ןיא

 ,ןײטשדלָאנ עלהרש ןעוועג זיא עּפורט רעזדנוא ןיא ענָאדַאמירּפ ,

 טימ טדערענּפָא ךיז ןַאמ ריא ןוא יז ןבָאה םַײהעג ןיא רעבָא

 סרענדארג .סעדָא ןייק םיא וצ ןרָאפ ןלָאז ייז זַא ,ןָאקסעלוגָאמ

 ,ענָאדַאמירּפ יד זיא עלהרש סָאװ ,זייב ןעוועג זיא רעדיוו בייוו

 רעזדנוא ןוא ,עּפורט רעד ןופ סױרַא ןַאמ ריא טימ ןעמאזוצ יז זיא

 ."ןייטשרלָאנ עלהרש ןבילברַאפ זיא לדנייש ץנַאג

 ידכ טלעג טגרָאבעג טָאה רע יוװ ָאקסערביל טלייצרעד רעטייוו

 -רעד ךיז טָאה רע רעבָא ,יסַאי ןיא ןליּפש ןענָאק לָאז עּפורט יד

 וצ סעדָא ןייק ןרָאפעגּפָא טרָאפ ןענייז ןַאמ ןטימ .ק זַא ,טסואוו

 זַא ,עגַאלק ַא ײצילָאּפ רעד וצ ןגָארטעגנײרַא רע טָאה ,ןָאקסעלוגָאמ

 ןיא ןטלַאהרַאפ ייז ןעמ טָאה ךָאנױזַא ןוא טעבנגַאב םיא ןבָאה ייז
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 וצ טרָאד יסַאי ןייק ןרָאװעג טכַארבעגקירוצ ןענייז ייז .געוו ןטימ

 ָאקסערביל טָאה ,ןינע םעד ןגעוו עיסוקסיד רעּפרַאש ַא ןיא ןוא ,ןליּפש

 ןרָאפעגּפָא טרָאפ ןַאמ ןטימ יז זיא ךָאנרעד טשרע ןוא ןהרש טשטַאּפעג

 ,סעדָא ןייק

 ,סעּפורט ענעדישרַאפ ןיא טליּפשעג ,ןַאמ ריא טימ ,יז טָאה ָאד

 | .ערעדנַא ןוא ןעדַאפדלָאג ייב

 ןיא רענרעל .י .י ייב טליּפשעג ךיוא טָאה .ק זַא ,טלייצרעד ןירָאג

 סווָאקצוג ןעגנוצעזרעביא ענייז ןיא טריפעגפיוא טָאה רע תעב ,סעדָא

 יד, ןוא ,ן*ַאקוװָאדישז,| "ןידיי יד; סבירקס ןוא "אטסָאקַא לאירוא;

 ךלָאגנייש אבא טליּפשעג ןבָאה ןסעיּפ ייווצ עקיזָאד יד ןיא ןלָארטּפױה

 ךיז ןבָאה ןוא ן"לחר, ןוא "תידוהי,| (ּפרַאק) ןיײטשדלָאג עיפָאס ןוא

 ,"ייז ןיא טנכייצעגסיוא

 ךיוא יז טָאה ,דנַאלסור ןיא רעטַאעט שידיי ףיוא טָאברַאפ ןכָאנ

 ,דנַאלסיוא ןייק טרעדנַאװעגסיױא

 -רעקוצ ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,עּפורט ַא זַא ,טלייצרעד ןירָאג .ב

 יד ,טדימשדלָאג ,ןײטשדלָאג הרש ,דלָאגנייש ,יקסווָאקַאוויּפס ,ןַאמ

 -סיוא טָאה ,ערעדנַא ךָאנ ןוא סנַאמפיוק יד ,ןייטשנייוו ,סקָאטשניײװ

 ,דנַאלשטייד ןייק טרעדנַאװעג

 טָאה ןילרעב ןופ זַא ,תונורכז ענייז ןיא טלייצרעד רעלסעק דוד

 יסַאי ןייק .ק טכארבעג ןעמ

 סקַאמ זַא ,תונורכז ענייז ןיא רעביא טיג שטיוװָאמייח-ענייה .מ

 רוּפכ םוי ברע טכַארבעג יז טָאה ןוא עּפָאריײא ןייק ןרָאפעג זיא ּפרַאק

 רב, ןיא "הניד , סלַא ןטָארטעגפיוא זיא יז ואוו ,עקירעמַא ןייק

 רע ןוא ,ןלַאפעגכרוד זיא ןוא ,רעטַאעט-"לַאטנעירָא, ןיא "אבכוכ

 : טלייצרעד

 רעקיזומ רעד רָאנ ,עיפָאס ןעוװעג טינ זיא םעד ןיא קידלוש ,

 -ָאּפמָאק-רעטַאעט רעשידיי ַא טָאה טייצ רענעי ןיא .,רעטַאעט ןופ

 ןרירטסעקרָא יו ךַאז ַאזַא ןופ טסואווענ טינ רעקיזומ ןוא רָאטיז

 רענניז םנופ םיטש רעד וצ ןסַאּפוצ ךיז לָאז יז זַא ,יױזַא ,קיזומ יד

 עמענעגנא ןַא רעייז טַאהעג אקוד טָאה ּפרַאק עיפָאס .ןירעגניז רעדָא

 טָאה ןעמ ,ןירעליּפשיוש עלופטנאלַאט א ןעוועג זיא יז ןוא םיטש

 ןסַאּפוצ ךיז לָאז יז זַא ,ױזַא ,טרירטסעקרָא טינ קיזומ יד רעבָא

 .טנכערענ טינ "טייקיניילק , אזַא טימ ךיז טָאה ןעמ ,םיטש ריא וצ

 טימ טָאה ּפרַאק עיפָאס סָאוװראפ ךאזרוא יד ןעוועג זיא סָאד ןוא

 ךלוש ריא .ןעמונעגסיוא טינ עקירעמַא ןיא טירטפיוא ןטשדע ריא

 ."ןעוועג טינ רעכיז סָאד זיא

 רעסיורג ַא ןרָאװעג ןענייז ןטירטפיוא עקידרעטעּפש עריא רעבָא

 טערט ןוא ,ּפרַאק סקַאמ טימ הנותח טלָאמַאד טָאה יז ,גלָאפרעד

 ,ּפרַאק עיּפָאס סלַא ףיוא ןיוש

 טלייצרעד ,שידיי ןיא "טעלושזד ןוא ָאעמָאר , ןיא ןליּפש ריא ןגעוו

 :יקסװעשַאמָאט סירָאב

 ךיז ןלָאז ייז זַא ,טיילעננוי ערעייז ןעננערב ןנעלפ ךעלדיימ ,

 ףרַאד ןעמ ױזַא יו ּפרַאק עיפָאפ ןוא ןיקסוװעשַאמָאט ייב ןענרעל

 "טעלושזד ןוא אעמָאר, ןופ גנולעטשרָאפ רעדעי ייב .ןביל ךיז

 עננוי ןוא סיִאב עגנוי טימ טקַאּפעג ןעוועג רעטַאעט סָאד זיא

 רעבייוו ןוא רעבייוו ערעייז ןעגנערב ךיוא ןגעלפ רענעמ .ךעלדיימ |

 ןיא ןעיצקעל} ןָאסעל ַא ןעמענ ךיוא ןלָאז ייז זַא ,רענעמ ערעייז

 ."עביל

 ,פָארּפ זַא ,יקסװעשַאמָאט סירָאב טלייצרעד טרָא רעדנַא ןַא ןיא

 טָאה .ק ןוא "הכרב; עטערעּפָא ןַא (1896) ןבירשעגנָא טָאה ץיװרָאה

 ענעצס ַא רָאפ טמוק עסעיּפ רעד ןיא .לָאר-לטיט יד ןליּפש טלָאזעג

 ַא רַאפ ןוא ןטימעסיטנַא ןופ טגָאיעג טרעוװו לדיימ שידיי ַא יװ

 ןטימ ןיא ןרעװ וצ טקיציירקעג יז ןעמ טּפשמרַאפ אטח ןסיוועג
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 עלַא ןוא ץיירק םענרעצליה ןסיורג ַא וצ וצ יז טדניב'מ .קרַאמ

 .רענייטש ריא ףיוא ןפרַאװ ןוא םינּפ ריא ןיא ןעייּפש רעייגייברַאפ

 ןסיורג ַא ןבירשעגנָא רבחמ רעד טָאה ענעצס-ץיירק רעד טָא רַאפ

 .עכעלטע טעשטומעג ךיז טָאה .ק ,ךעלטעלב עכעלטע ףיוא גָאלָאנָאמ
 -עג טושּפ טָאה יז ןוא גָאלָאנָאמ םעד טנרעלעג ןוא טכענ ןוא געט

 רעד רעבָא .גָאלָאנָאמ ןגנַאל וצ םעד ןדיינש ריא לָאז ןעמ זַא ,טנייוו

 טָאה יז יו תויה .ןרעדנע טלָאװעג טינרָאג ןפוא םושב טָאה רבחמ

 יקסװעשַאמָאט טָאה ,גָאלָאנָאמ םעד ןענרעלסיוא טנעקעג טינ טרָאפ

 ןכַאמ ןעמ לָאז גָאלָאנָאמ ַא טָאטשנָא זַא ,רבחמ םעד ןעגנואווצעגפיוא

 ןופ קוסּפ םעד ןעמונעג טָאה .ט .ןעגניז לָאז ןידלעק יד סָאװ ,דיל ַא

 ,טסקעט ןשידיי םעד ןבירשעגוצ ןוא ?ינתבזע המל ילא ,ילא, םילהת

 -נָא טָאה ,רעלדנעס לּפָאק-בקעי ,עּפורט רעד ןופ רעטסיײמרָאכ רעד

 -רעטעּפש סָאד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ױזַא ןוא ,קיזומ יד ןבירשעג

 רעד ןרָאװעג זיא דיל סָאד טייוו יוװ ףיוא .?ילא ,ילא, דיל עטמירַאב

 ןעוו זַא ,יקסװעשַאמָאט רעטייו טלייצרעד ,עסעיּפ רעד ןופ רקיע

 "הכרב, ןופ לָאר יד ןליּפש וצ ןעמונעגרעביא טָאה ןַאמנייפ ענייד

 ןיא זיא ,ןרימַאלקעד ןעמונעג ,דיל סָאד ןעגניז וצ טָאטשנָא טָאה ןוא

 וצ .ק ןעגנערב טזומעג טָאה'מ ןוא לַאדנַאקס ַא ןרָאװעג רעטַאעט
 .דיל סָאד ןעגניז

 ."הנידמ טנעדלָאג, סר"מש ןיא טליּפשעג .ק טָאה 1902 ןיא

 ןשידיי ןטשרע םעד ןעיוב וצ לַאטנעמורטסניא ןעוועג ךיוא זיא .ק

 דנערג ףיוא רעטַאעט-"דנערג, סָאד ,קרָאי-וינ ןיא ןינב-רעטַאעט

 ןיא םיפתוש יד .טנגעג רעשידיי רעד ןופ ץרַאה עמַאס ןיא ,טירטס

 ףעזָאי ,לקניפ סירָאמ ,ּפרַאק עיפָאס :ןעוועג ןענייז רעטַאעט םעד

 ,לעזדירפ סיאול ןוא ןייטשנרעב לרעב ,בי?לטָאג סיאול ,רעניײטַאר

 "עג זיא ןוא ,לשיפ ירעה ךרוד ןרָאװעג טיובעג זיא רעטַאעט סָאד

 ,רעדָא ,ןויצ , סרענײטַאל טימ 1903 רַאורבעפ 5 םעד ןרָאװעג טנפע
 ."לבב תורהנ לע

 .ב ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד טביירש םעד ןגעוו
 : ןירָאג

 ןגעק ןצישַאב וצ טכוזעג ךיז ינַאּפמָאק יד טָאה רעטַאעט םעד ןיא,

 רעבָא . . . .עניב יד טציילפרַאפ ןיוש טָאה סָאװ ,םָארטש םעיינ םעד

 זַא ,ןעזעגנייא טָאה ינַאּפמָאק יד ןוא טרעיודעג טינ גנַאל טָאה סע

 -םילש רעד ןופ אצוי לעוּפ רעד .ןייגנ טינ ןעמ ןָאק םָארטש ןנעק

 טינ טָאה ינַאּפמָאק יד זַא ,ןעוװעג זיא גנומענרעטנוא רעקידלזמ

 -ענ בלה תרבש ןופ דלַאב ןיא ּפרַאק עיפָאס ןוא ןטלַאהעגסױא
 ."ןברָאטש

 טָאה יז .קרָאי-וינ ןיא 1904 ץרעמ 320 םעד ןברָאטשעג זיא .ק
 ריא ןופ ןעמָאנ ןפיוא ,"לחר,} עזָאר ,רעטכָאט ַא טזָאלעגרעביא
 עכלעוו ,ן"ןירעכַאמ-עקטָאילפ יד עיסָאװד ,, ןיא ?לחר, לָאר רעטשרע
 .עסירעטקַא עשידיי ַא ןעוועג ךיוא זיא

 ןיא טלייצרעד טרעװ עסערפ רעשידיי רעד ןיא גָאלָארקענ ןיא
 טָאה יז .המשנ ריא ןעוועג זיא רעטַאעט סָאד זַא ,ק ןופ ןעמָאנ
 טגײלעגקעװַא יז טָאה רַאפרעד ןוא םייח ענעגייא ןַא ןבָאה טלָאװעג
 ערעדנַא יד ןיא,; .רעטַאעט ןגייא ןַא רַאפ ימ ןוא טלעג ליפיוזַא
 .טקירדרעטנוא יז ןעמ טָאה -- טרעלקרעד יז טָאה ױזַא -- סרעטַאעט
 לַאזקיש רעד ."םייה ענעגייא ןַא ןבָאה וצ ןסָאלשַאב יז טָאה רַאפרעד
 .ןבָאה טינ גנַאל רעטַאעט סָאד לָאז יז זַא ,טלָאװעג רעבָא טָאה

 רָאטיזָאּפמָאק רעד טביירש ,?רעטַאעט-דנערג, ןינע םעד ןגעוו
 :יקסנישמור ףסוי

 ַא זיא סע ןוא ,ףמַאק ַא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא טיוט ריא,
 .טיוט ןקיטייצירפ ריא טכַאזרוארַאפ טָאה ףמַאק רעד זַא ,הרבס
 ןתופתושְ| ּפישרענטרַאּפ רעד רעביא ןעמוקענסױרַא זיא יירעגירק יד
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 ןופ ןַאטיסקעל

 ןעוועג זיא יז ואוו ,רעטַאעט דנערג ןטיובעג סָאװ-רָאנ םעד ןופ

 רעוו םעד ןנעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס .סרענטרַאּפ יד ןופ ענייא

 ,רעלדַא בקעי רערדָא ,ּפרַאק עיפָאס --- רעטַאעט םייב ןביילב לָאז'ס

 זיא ,(ןלעטשסיורַא| סעזָאּפסיד ַא רַאפ קידנבָאה ארומ ,ּפרַאק עיפאס

 ןליפַא ,ןעקנורטעג טרָאד ,ןסענעג טרָאד ,רעטַאעט ןופ סױרַא טינ

 קרַאטש ךיז יז טָאה רעטַאעט ןיא ,רעטַאעט ןיא יז זיא ןפָאלשעג

 ןגעלעג ,(עינָאמוינ) גנודניצנָא-ןעגנול א ןגָארקענ ןוא טליקעגנוצ

 עסיורג עטשרע יד ןעוועג זיא'ס ,ןברָאטשעג זיא ןוא נעט רָאּפ ַא

 יד רעביא ןעגנַאהענ ןענייז ןשטנעמ ,דייס-טסיא רעד ףיוא היול

 רענייא ןנָארטעג טָאה ןעמ רָאנ ,ןעגנַאגענכָאנ טינ זיא ןעמ .רעזייה

 לייו ,היול עליטש ןייק ןעוװעג טינ ךיוא זיא סע .ןרעדנַא םעד

 ,רעטנזיוט יד ןיא טלייצענ ךיז ןבָאה עכלעוו ,סנירערערַאפ עריא

 רעפענמוא טרעהענ ךיז ןבָאה סע .לוק ןפיוא טנייוועג ןבָאה

 ןוא רעּפרעק םענייש ַאזַא ןעמ ןָאק ױזַא יו, : ןעיירשעג עכלעזַא

 זיא גנונדרַא ןייק ."? דרע'רד ןיא ןגײלנײרַא םינּפ קיטכיל ַאזַא

 טינ ךָאנ זיא ןעמ .קינייו ןעוועג זיא ייצילַאּפ ..,. ןעוועג טינ

 ."טכָאקענ טָאה סָאנ עשידיי יד .ןכַאז עכלעזַא וצ ןעוועג טניואוועג

 ,עסירעטקַא עטמעטַאב ַא ןעוועג זיא יז זַא ,טגָאז לַאטנעזָאר סקַאמ

 רעייז ריא טָאה םוקילבוּפ סָאז .עניב רעד ףיוא םענעגנָא רעייז

 ןשידיי רעקרָאי-וינ ןיא .דיל ַא ןעגניז קַאמשעג טגעלפ יז .טבילעג

 ןעמונעג טָאה סע ןוא לָאר עסיורג ַא טליּפשעג יז טָאה רעטַאעט

 ,ןסעגרַאפ יז טָאה םלוע רעד זיב ןרָאי ךס ַא

 :רעביא טיג תונורכז עריא ןיא שילַאק ַאטרעב

 עטנכייצעגסיוא ןַא ןוא דנעיצנָא ,ןייש ןעוועג זיא ּפרַאק עיפָאס ,

 ןשיוצ טפַאשרעגנעהנָא עסיורג ַא טַאהעג טָאה יז .ןירעליּפשיוש

 ינש --- יז ןוא ,רַאטס רעד ןרָאװעג ןיב ךיא ןעוו .םלוע-רעטַאעט

 סנייטשלעדע) "רָאזדניוװ, ןֹופ ןעמונעגרעביא יז לקניפ טָאה ,ךלמל

 טינ זיא ןבעל-עילימַאפ ריא ... ,רעטַאעט ןיא ךיז וצ (רעטַאעט

 רעייז ןוא ,ןשטנואווענ ךיז סע טָאה יז יו ךעלקילנ ױזַא ןעוועג

 טָאה יז .., .טרעטיברַאפ רעייז ןעוועג םעד בילוצ יז זיא טפָא

 ךיז טָאה ןוא רעטַאעט טירטס דנערג ןיא ןרעלדַא טימ טליּפשעג

 ."טלעוו רעד ןופ קעװַא זיא ןוא גנודניצנַא-ןעגנול ןנָארקעג ,טליקרַאפ

 :יֹזַא יז טריזירעטקַארַאכ יקסוװעשַאמָאט סירָאב

 ןִא ,?ביימש ריא ןיא ןעוועג זיא ןח טימ טלעו עצנַאג ַא,

 טימ ,ןח ריא טימ רעבָא ,עכַאװש ַא ןעוועג עיפָאס זיא עסירעטקַא

 -רעטַאעט םעד ןופ רעצרעה יד ןעננַאפעג יז טָאה ,ןענניז םענייש ריא

 ריא טימ טזומעג טָאה ןעמ ,טנעקעג טינ יז טָאה קיזומ ןייק .םלוע

 יד רעבָא ,דניק-לוש|לוקס ַא טימ יו ױזַא ?דיל סעדעי ןרידוטש

 עמיטש ענייש ךעלרעדנואוו ַא טימ ןעקנַאשַאב ריא טָאה רוטַאנ
 ."טנעמַארעּפמעט טימ ןוא

 : סיוא ךיז טקירד יקסװעשַאמָאט יסעב ןוא

 סָאד ןוא ,טייקכַאוװש ןייא ןופ ןטילעג ךָאנ טָאה ּפרַאק עיפַאס,

 טָאה סָאװ ,שירעמשטייד ַא ,שירעמשטייד טדערעג טָאה יז סָאװ ,זיא

 רעד ןכלעוו ,"שטייד רעירַאװלַאק , ןטמידַאב םעד ןָא טנַאמרעד

 -ענסיוא קילַאנ ױזַא טָאה דלעפנעזַאר סירָאפ רעכעלברעטשמוא
 עשידיי עכלעזַא ךָאנ ןֹוא "הניד , ,"תימלוש, ןלָאר יד ..- .טכַאל

 "'"שישטייד , ףיוא ןכָארּפשעג עיפָאס טָאה ,רעטכעט

 .לַאטנעזַאר סקאמ ןופ .ע .מ

 יז , ,238 ,229 ,199 ,192:194 .זז ,| ,"טאעט .דיא .שעג, -- ן'רָאג .ב

2 170,. . 

 ,רָאאטקַא ןערָאװעג זיא ָאקסעלוגָאמ איו טקנעדעג רע -- דנַאס סוילושזד

 ,1910 ראונאי 7 ,.י .נ ,*.װרָאפ ,

 ,132 .וז ,1916 ,קרָאי וינ ,"עטכישעג-סנעבעל ןיימ , -- יקסװעשַאמָאט יסעב
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 רעטַאעט ןשידיי

 -םעװָאנ 7 ,רעבמעטּפעס 16 ,9 ,.י .ג ,"גָאט רעד, ,ןתונורכז} -- שילַאק אטרעב

 .1925 רעב
 ,1017103 .זז ,1928 ,ץנליוו ,"גנאהרָאפ ןרעטניה,, --- גייווצרעבליז ןמלז

 2731 .וז ,טרָאד ,"תונורכז-רעטַאעט , -- גייווצרעבליז ןמלז
 סענָאדַאמירּפ עשידיא יײװצ ןעשיװצ המחלמ עליטש א -- שטיװָארעשַא .מ

 .1921 .װָאנ 1 ,.י .1 ,".רָאפ, ,עלָאר ַא בילוצ

 -וינענליװ ,*עמַארד ןוא רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד רַאפ וויכרַא,

 .282 ,203 ,254 .ןז ,קרָאי

 8 ,7 ,6 ,2 ,1 ,י .נ ,".װרָאפ, ,ךוב-סנבעל ןייז -- יקסװעשַאמָאט סירָאב

 ,19236 לירּפַא

 ,216 .זז ,1937 ,קרָאי וינ ,"עטכישעג-טנעבעל ןיימ , --- יקסװעשַאמַאט סירָאב

35 334, 

 ,284 85 .זז ,1944 ,קרָאי וינ ,"ןבעל ןיימ ןופ ןעגנאלק , --- יקסנישמור ףסוי

 עוָאר ,ּפרַאק
 ן1935 ץרעמ ;29 .טשעג -- 1882 רַאונַאי 10 .בעג}

 ,ינַאשקָאפ ןיא 1882 רַאונַאי 10 םעד ןריובעג

 ןײטשדלָאג רכשי ןרָאיטקַא יד ייב ,עינעמור

 רעטעּפש טָאה עכלעוו ,עיפָאס ,יורפ ןייז ןוא

 רעכלעוו ,ּפרַאק סקַאמ טימ טַאהעג הנותח

 .רעטכָאט סלַא טריטּפָאדַא יז טָאה

 -ומ ריא טימ ןעמוקעג דניק קירָאי-4 סלַא

 טנרעלעג טָאה יז ואוו ,עקירעמַא ןיא רעט

 -ייה טקידנערַאפ ךָאנרעד ,לוקס קילבָאּפ ןיא

 ןטָארטעגפיוא רָאי 8 ןופ רעטלע ןיא .לוקס

 טייצ ןופ .רעטומ ריא טימ לָאר-רעדניק ַא ןיא

 -וגָאמ טימ ךעלדיל עניב רעד ףיוא ןעגניז יז טגעלפ טייצ וצ

 ַא ןיא ןטָארטעגפיױא רָאי 12 וצ ןוא ,ןסירעגרעביא רעבָא ,ָאקסעל

 טָאה יז .קנַאלב ןָאעל ןופ ישזער רעד רעטנוא לָאריענַאדַאמירפ

 יז ןיב ןליּפש סָאד ןסירעגרעביא רעדיוו רעבָא ,ןעמונעגסיוא רעייז

 ןרעטלע עריא טימ ןרָאפעגּפָא זיא ןוא רָאי 16 ןרָאװעג טלַא זיא

 -קירוצ .םישדח עכעלטע טליּפשעג טָאה יז ואוו ,עינרָאפילַאק ןייק

 ,עניב רעד טימ ןסירעגרעביא רעדיוו יז טָאה ,קרָאי-וינ ןיא ןעמוקעג

 סיקסוװעשַאמָאט ןיא ןיײרַא יז זיא 1905-06 ןיא ,טיוט סרעטומ ריא זיב

 יד טליּפשעג טייצ ערעגנעל ַא טָאה יז ואוו ,רעטַאעט-"סלּפיּפ ,

 ןרעלדַא טימ ךָאנרעד ,*רעדנַאסקעלַא ץנירּפ , ןיא לָאריענָאדַאמירפ

 רעדיוו ,ןלָאר עשיטַאמַארד ןוא גנַאזעג ןיא רעטַאעט-*רָאזדניװ, ןיא

 -עג ךָאנרעד ,ענָאדַאמירּפ סגנַאזעג סלַא ןיקסוװעשַאמָאט וצ קירוצ

 רעטעּפש ,רעטַאעט-"וינעװע דנָאקעס, סָאד ןרעלסעק טימ טנפע

 טימ ךָאנרעד ,רעטַאעט-"לַאנָאשענ, ןיא ןיקסװעשַאמָאט וצ רעבירַא

 ןָאעל ןוא ןייטשנעזָאר לעוימעס ,ַאקסנידוג ַאלעב ,גרעבדלָאג סיאול

 בילוצ .רעטַאעט-"סקָאנעל, ןטימ םיפתוש סלַא טריפעגנָא קנַאלב

 -ַאמָאט יסעב וצ רעבירַא ,רעטַאעט םעד ןיא ןטפעשעג עטכעלש יד

 -ילַאק ןייק ןרָאפעג לָאמ 6 ךרעב .רעטַאעט-"סלּפיּפ , ןיא ןיקסוועש

 ןיא ןענָאעס עכעלטע טליּפשעג ,סעּפורט ענעגייא טימ עינרָאפ

 -"וינעווע דנָאקעס, ןיא ןרעלסעק וצ קירוצ ,רעטַאעט-*יטרעביל,

 טעמכ ,"השורי סעבָאב רעד , ןיא ןליּפש ןכָאנ ,1923 ןיא .רעטַײעט

 רעבמעווָאנ ןיא קידנטערטפיוא ,עניב רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז יו

 .רעטַאעט-*טקעּפסָארּפ, ןיא 4

 ,ןלָאר 200 ךרעב ערעירַאק-רעטַאעט ריא ןיא טליּפשעג טָאה .ק

 | ."יורפ עדעי , זיב "לעמעל ינוק , ןיא ?עלעביל, ןופ

 רַאונַאי ןיא טָאה ,קנַארק ןעוועג .ק זיא ןרָאי עטצעל עריא ןיא

 ןעוועג טלָאמַאד טניז זיא ןוא עיצַארעּפָא ןַא טכַאמעגכרוד 4

 יז זיא 1935 ץרעמ 29 םעד .רָאטקָאד ַא ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא
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 יאסי סוג עו עא סע א עא לע לקרוא עי וו ער טעקע הער אר ראל ורע לשירררעריריירררגרא

 ןפיוא ור רעקיביײא ריא וצ ןעמוקעג ןוא ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג

 ,ןורבח רה

 ,לָארג זלרַאשט רעיָאל-רעטַאעט םוצ טַאריײהרַאפ ןעוועג זיא .ק

 -רַאפ זיא עכלעוו ,ןירעלָאמ ַא ,רעטכָאט ַא טזָאלעגרעביא טָאה יז
 ,ןַאמרעדיב .רד וצ טַאריײה

 בקעי ןופ ןבירשעג} ?לַאנרושז ןעגרָאמ , ןיא גָאלָארקענ םעד ןיא

 זַא ,טגָאזעג טרעוו ,(םיובנעשריק

 -עגנָא זיא סע תעב רעטַאעט םוצ ןטָארטענוצ זיא ּפרַאק עזָאר,

 ןוא ,סרעטַאעט יד ןוא סלָאה-קיזומ יד ןשיווצ ףמַאק רעד ןעגנַאג

 -רענַאקירעמַא רעטונ ַא טימ ,ןירעגניז עטלושעג ַא קידנעייז ,יז

 רעטַאעט ןופ גיז םעד וצ ןנָארטעגייב ליפ טָאה ,גנואיצרעד רעשיריי

 טַאהעג ,עמַאד עננוי ,ענייש א ןעוועג זיא יז ,סלָאה-קיזומ יד רעביא

 ייב ןֹוא םלוע םייב ןעמונעגסיוא טָאה ןוא עמיטש עמענעננא ןַא

 עזָאר .ןליּפש ריא טימ ייס ,ןענניז ריא טימ ייס ,רעקיטירק יד

 -עּפָא סרעדַאב םשרג ןיא טנכייצעגסיוא לעיצעּפס ךיז טָאה ּפרַאק
 טָאה יקסנישמור ףעזָאי רעכלעוו וצ ,"ןוגינ סניבר םעד , עטער

 ,"? וטסניואוו ואוו ,אמלא , עטערעּפָא רעד ןיא ןוא ,קיזומ ןבירשעג
 קעװַא זיא יז לייוו ,ןלָאר עטצעל עריא טעמכ ןעוועג ןענייז סָאד

 ,ןעזנייא ןביוהעגנָא טָאה יז ןעוו טייצ ַא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ

 רָאנ טינ זיא ּפרַאק עזָאר . . .. .ּפָארַא גרַאב טייג רעטַאעט סָאד זַא

 זיא יז רָאנ ,סָאנַארּפָאס עשיטַאמַארד עטסעב יד ןופ ענייא ןעוועג

 יז טָאה ױזַא ןוא ,עסירעטקַא עשיטַאמַארד עטוג ַא ןעוועג ךיוא

 ןיא ןוא "דימש רעד ?לקנַאי, סיקסניּפ דוד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז

 ןוא טריפענפיוא טָאה רעלסעק דוד עכלעוו ,"ןפַאלקש עדנשרעה,

 ."טליּפשעג

 .} .מ

 ."לאנרושז ןעגרָאמ , ןיא גָאלָארקעג
 ,1936 לירּפַא 2 ,.י .ג ,".יורַאפ , ,ךוב-סנעבעל ןייז -- יקסװעשַאמָאט סירָאב

 ריאמ-שריה ,םיובנעשריק

 (1942 רַאונַאי 21 .טשעג --- 1889/?| 1892 .בענ|

 ןיא ן1892 --- ןעזייר טיול} 1889 ןריובעג
 -יסח ַא ןיא ,ןלױּפ ,טנגעג רעמָאדַאר ,קסּפיל

 -ער גנערטש ַא ןעמוקַאב .החּפשמ רעשיד

 ןוא רדח ןיא טנרעלעג ,גנואיצרעד עזעיגיל

 .טחוש ַא ןרעוו וצ טיירגעג ךיז ןוא הבישי

 -רַאפ רעבעוו לכימ ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא

 .ַא "ןעבעל רעזנוא , ןיא 1909 ןיא טכעלטנפע

 ןיא טקורדעג ךיז ךָאנרעד ,דליב-באב העשת

 טלמַאזעג ןוא ,ןבַאגסױא עשידָאירעּפ ערעדנַא

 .יקצולירּפ חנ רַאפ רעדיל-סקלָאפ

 טרעדנַאװעגסױא ,המחלמ-טלעו רעטשרע רעד רַאפ ,1912 ןיא

 ןיא ופרָאװעגנײרַא ףכית ךיז טָאה רע ואוו ,עדַאנַאק ,ָאטנָארָאט ןייק

 -ַאנַאק רעד ןיא ןביירש ןביוהעגנָא ןוא טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג

 -ידיא; ןופ רעטעברַאטימ ַא ןרָאװעג -- 1915 .עסערּפ רעשידיי רעד

 ןיא ,ָאטנָארָאט ןיא גנוטייצ עשידיי עכעלגעט יד ,*לַאנרושז רעש

 טניז ,גנוטייצ רעד ןופ רעמיטנגייא יד ןופ רענייא ןרָאװעג 2

 .קיטייצביילג קידנטלַאהנָא ,גנוטייצ רעד ןופ רעטלַאוװרַאפ 7

 . רע ןעוו ,1921 זיב ,טפַאשרעטעברַאטימ עלענָאיצקַאדער ןייז רעטייוו

 .יירעקורד עטַאװירּפ ַא טנפעעג ןוא גנוטייצ יד טזָאלרַאפ טָאה

 ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןגעו סעיזנעצער עטפָא ןבירשעג 1916 טניז

 ןטקַא 4 ןיא דליבסנּבעל ,"רעכערברַאפ רעד, ןסעיּפ יד טסַאפרַאפ

 טריפעגפיוא ,(גנוטייצ ןיא טקורדעג ,ןַאמָאר ןייז ןופ טריזיטַאמַארד)
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 ךרוד ָאטנָארָאט ןיא רעטַאעט-"לַאנָאשענ, ןיא 1923 רַאונַאי 26 םעד

 -עגפיוא ,רעטקַאניײא ,"ןבעל יױזַא יו, ןוא ,עּפורט סגניוולע דרַאנרעב

 "יווָאנ סירָאמ ךרוד ,ָאטנָארָאט ןיא רעטַאעט-"*טרַאדנַאטס, ןיא טריפ

 ."ןַאמ רעטשיוטנַא רעד, רעטקַאניײא ןַא ךיוא יוװ ,ווָאק

 ןלַאנָאיצַאנ שידיי ןיא טייקכעלנעזרעּפ עקידנריפ ַא ןעוועג זיא .ק

 עשיטָאטש עלַא ןיא קיטעט ןוא ָאטנָארָאט ןיא דנַאברַאפ-רעטעברַא
 ןוא רעדנירג רעד ןעוועג זיא רע ,ןטלַאטשנַא ןוא סעיצוטיטסניא

 ,עדַאנַאק ןיא דנַאברַאפ ןשיליוּפ ןֹופ רַאטערקעס וויטוקעזקע רעטשרע

 ןרָאי ךס ַא ןוא ןטפַאשנַאמסדנַאל עשיליוּפ-שידיי לָאצ ַא ןיא וויטקַא

 -רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ שידיי ןופ טעטימָאק-טָאטש ןופ רעציזרָאפ

 ,ָאטנָארָאט ןיא דנַאברַאפ

 ןשידיי ןופ ןסערעטניא יד ןבעגעגרעביא קרַאטש ןעוועג זיא .ק

 .ןרָאיטקַא עשידיי ןופ חרוא סינכמ רעקידלַאװג ַא ןוא רעטַאעט

 ,לעדנַאמ לארשי רָאיטקַא רעד זיא רעדורב סיורפ ןייז

 ןיא סַאג ןיא ןברָאטשעג גנולצולּפ רע זיא 1943 רַאונַאי 21 םעד

 רעד ףיוא ור רעקיבייא ןייז וצ ןעמוקעג טרָאד זיא ןוא ,ָאטנָארָאט

 ,דנַאברַאפ-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ שידיי ןופ עקרק

 .} .מ
 ,662 .ז {װ ,".טיל .,דיי ,סקעל, -- ןעזייר ןמלז
 ."לַאנרושז רעשידיא , ןיא גָאלָארקענ

 רעזייל ,ןייטשנעזַאר
 ן1960 רַאונַאי 14 .טשעג -- 1881 רַאונַאי 22 .בעג} -

 .עינעמור ,יסַאי ןיא 1881 רַאונַאי 22 ןריובעג

 רעשיטָאטש רעד ןיא טעברַאעג -- רעטָאפ

 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןשיפַא טבעלקעג ,דָאב

 ןשינעמור ַא ןיא רענדרָא ןַא ןעוועג ןוא

 ס'.ר ןגעוו טקרעמַאב ןַאמצוש ירעה .רעטַאעט

 עטסואווַאב ַא יו ױזַא ןעוועג זיא רע; : רעטָאפ

 עלַא יב ךיוא יו ,סַאי ןיא עיצוטיטסניא

 עינעמור ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא

 וצניהַא ןרילָארטסַאג ןעמוקעג ןענייז רעדָא

 ."רעדנעל ערעדנַא ןופ

 רעייז ןוא םהרבא ןוא (לאומש-בקעי) לעוימעס רעדירב ס'.ר

 -סעווש ַא .ןרָאיטקַא עשידיי ןעוועג ןענייז (רעלגיז) עזָאר רעטסעווש

 .ןירעבָארעדרַאג ַא ןעוועג זיא ,לחר ,רעט

 שטייד טנרעלעג קיסיילפ טָאה רע ואוו ,לוש ןוא רדח טכוזַאב

 סלַא ןביוהעגנָא .ןזח ַא ייב ?טלַא; סלַא ןעגנוזעג .שינעמור ןוא

 יב רָאכ ןיא ןעגנוזעג ןוא רעטַאעט ןשידיי ןיא טסילָאר-רעדניק

 ,ךעלכעלָאר עניילק טליּפשעג ךיוא יו ,טרעבליז ןוא םולבנעזָאר
 .ןרעליווָאי ייב עבלעז סָאד ךָאנרעד

 ,עקירעמַא ןייק ןרָאפעגּפָא 1900 ןיא זיא רעליװָאי יו םעדכָאנ

 -רעבייהנַא ןוא ןטסירָאכ עגנוי עכעלטע ןעמונעגפיונוצ ךיז ןבָאה

 -עטשרָאפ-רעטַאעט עשידיי טריפעגכרוד ןיײלַא ןבָאה ןוא ןרָאיטקַא

 -דלָאג ןיא "?םהרבא, סלַא טריטויבעד טָאה .ר עכלעוו תעב ןעגנול

 רעלענָאיסעּפָארּפ ַא יו טליּפשעג רעטעּפש ."קחצי תדקע, סנעדַאפ

 -זייר הנוי ןוא עשטמַאשזדָאּפ טימ ךָאנרעד ,דָארלעסקַא ייב רָאיטקַא

 ליפ טלמַאזעג ,גרעבמעל ןיא רעגניזסקלָאפ ַא ןעוועג רָאי 4 .ןַאמ

 לייט טָאה רעכלעוו ,ץניוו ָאעל וצ טקישעג ייז ןוא רעדילסקלָאפ

 ןשטייד ןיא טכעלטנפערַאפ ,לעדאנ ָאנרַא ןופ טרינָאּפמָאק ,ייז ןופ

 ."טסעוו דנוא טסָא , לַאנרושז

 עשטמַאשזדָאּפ ,רענאק טימ ןיוו ןיא רעטַאעט שידיי טליּפש .ר

 -נָאל ןיא רעטעּפש ,ָאקסערַאל טימ ןילרעב ןיא ךָאנרעד ,ןַאמזייר ןֹוא
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 ןופ ןָאקיסקעל

 -ַאגנַא סנײטשרעלַאװ יד ןופ טרעוו ןוא ןָאסנַאטַאנ זלרַאשט ייב ןָאד

 ךָאנרעד ןוא דָארלעסקַא וצ קירוצ טרָאד ןופ ןוא זירַאּפ ןייק טרישז

 ,גולק טימ דַאבסלרַאק ןיא

 םיא טיג ,ןעגניז םיא טרעה רעכלעוו ,דיי רענַאקירעמַא רעכייר ַא

 ןיא ןָאזעס ַא טליּפש רע ואוו ,עקירעמַא ןייק תואצוה-עזייר יד

 ייוצ טרעוװו ,(רעליװָאי ןמלק ןוא ץרַאװש סירָאמ טימ} ָאגַאקיש

 ןיא ךָאנרעד טליּפש ןוא סילָאּפַאענימ ןיא רָאטקעריד רעד ןענָאזעס

 (גרעברעקוצ לשרעה .נעמ) ָאגַאקיש ,(ביורטנייוו .ז .נעמ) קרָאי-וינ

 ,ָאטנָארָאט ,דנַאלװילק ,ןילקורב ןיא יטרעביל ,עינרָאפילַאק ןיא

 ילניקעמ, ,(טכַאש ווַאטסוג .נעמ) רעטַאעט-"ןָאיפמַא; ןיא ,לַאערטנָאמ

 ךיז קידנלעטשּפָא ,קרָאי-וינ טזָאלרַאפ ןוא (רעישעק .נעמ) "רעווקס

 ןטרעצנָאק-רעדילסקלָאפ עשידיי טימ טעטש רענַאקירעמַא רעביא

 -ןינ ןייק קירוצ קידנעמוק ,עינרָאפילַאק ןיא ךיז טצעזַאב רע זיב

 ןרָאי רעקיצרעפ יד ןופ בײהנָא ןיא לָאמנייא ןוא ןטלעז זיולב קרָאי

 טרעקעגקירוצ רעדיוו ךיז ךָאנרעד ,טרעצנָאק ַא טימ ןטָארטעגפיוא

 ןיא ןברָאטשעג 1960 רַאונַאי 14 םעד זיא רע ואוו ,עינרָאפילַאק ןייק

 ,סַאג ןיא ,סעלעשזדנַא סָאל

 : םיא ןגעוו טביירש סירעה ,לא

 -טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ טָאה סָאו רענניז רעשידיי רעד ...,

 -נָאק רעשידיי רעד וצ טכַארבענ ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא המחלמ

 רע סָאו ,רעדיליסעביל ןוא סקלָאפ ןופ לקיצ םעיינ ַא עניב-טרעצ

 ןוא ןעגנוזענסיוא ייז טָאה ןוא עינעמור ןיא טלמַאזענפיונוצ טָאה

 ,ןטנעמסירָאלּפַא עקיכליה ,ערַאבקנַאד םלוע םעד ייב ןפורעגסיױרַא

 רעגניז ןוא רָאיטקַא סלַא טרימַאלקער ךיז טָאה ןייטשנעזָאר רעזייל

 טָאה רע .טסַאּפעג םיא טָאה ?לטיט רעד ןוא ,רעדיל-סקלָאפ ןופ

 ,טייקרעביוז ןוא עדריוו רעשירָאיטקַא טימ ןטלַאהעג קידנעטש ךיז

 ןיא . . , .השבלה ןייז ייס ,טייקנייש עכעלרעפרעק ןייז ייס טיהענּפָא

 -רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנ שידיי רעד טָאה 1999 ןיא ןָאזעס-רעטניוו

 ןרעביא רוט-טרעצנָאק ַא ףיוא טקישעגסיורַא ןעדייב זדנוא דנַאברַאֿפ

 -נעזָאר רעזייל . . . ,ןכָאװ 18 םורַא טרעיודענ טָאה עזייר יד .דנַאל

 עקינייא.., .רעירָאטעגעװ רעלעיּפיצנירּפ ַא ןעוועג קידנעטש זיא ןייטש

 טריפרַאפ םיא טימ ךיא בָאה ,ןַאב ןיא םיא טימ קידנרָאפ ,לָאמ

 םולב עשירפ ַא גָאט ןדעי ןטייב ןופ תוליגר ןייז ןנעוװו ןסעומש

 .טייקבעלטקניּפ רעזעיגילער ַא טימ טיהענּפָא סע טָאה רע .,ץיַאל ןיא

 ַארַאפ סָאװ ןעניפעגסיוא טבורּפעג םיא ייב בָאה ךיא לָאמ לפיוו . ..

 רע טגעלפ ,לַאוטיר ןקיזָאד םעד טימ ןדנוברַאפ זיא טכילפ עמייהעג

 עקיטייז ןופ ןוא רעטרעוו עבלַאה ןופ רָאנ ,ןרעפטנע ןרעג טינ

 רעכעלטננוי ַא סעּפע זַא ,ןסיוטשעגנָא ךיז ךיא בָאה ,ןעגנוקרעמַאב

 רע . . . .טימרעד ןדנוברַאפ ָאי זיא טפַאשביל ןופ דָאזיּפע ןַא ,ןַאמָאר

 רעקידנרעדנאוו ַא ןרָאװענ ,עיסעפָארּפ-רעטַאעט יד ןבעגעגפיוא טָאה

 ןבָאה ןעגנַאלק עקידתוליכר .,ךיז טכוד ,ןקיטנַא ןופ ןַאמסטפעשעג

 ,עשיראנ ןָאטענּפָא סעּפע טָאה רע זַא ,םיא ןגנעוו ןנָארטעגמורַא ךיז

 ןבָאה סָאוװ ,סערוטנַאװַא עכעלטפעשעג טכַאמעג ,ןכַאז עכעלרע-טשינ

 "יש עשידיי ןופ ךַאפ םעד טמעשרַאפ ןוא ןעמָאנ ןייז טמעשראפ

 רענעזעוועג סלַא טכַאמעג ןטפעשעג עלַא יד טָאה רע לייוו ,רעליּפש

 יוװ ןעקנעדענ ןענייטשנעזָאר רעזייל רימָאל . . . .רָאיטקַא רעשידיי

 עשידיי רעטנזיוט טרעטסיײגַאב טָאה סָאו ,רעגניז ןטנַאנעלע םעד

 ןפורעגסױרַא רעדיל-עביל עשיטנַאמָאר ענייז טימ ןוא ,רעצרעה

 ."נעט עננוי עטמולחענסיוא ןופ ןעננורעניארעד

 : טגָאזעג טרעוו ,"סטרעוװרָאפ, ןיא .ר ןגעוו ץיטָאנ ערעסערג ַא ןיא

 יד רעבָא ,רָאיטקַא רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג לָאמַא זיא רעזייל ,

 -ולַאק ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע טניז ,רָאי קילדנעצ ייווצ עטצעל

 -ענּפָא ךיז רָאנ ,טליּפשעג טינ רעטַאעט ןייק רעמ רע טָאה ,עינרָאפ
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןעועג ,ליפענ קידלאוג א טַָאהעג טָאה רע .ןטרעצנָאק טימ ןבעג

 טַאהעג טינ סנטצעל ןיוש טָאה רע שטָאכ ןוא ,ןננמ רעסיורג ַא

 ןייז בילוצ ןעמונענסיוא רעייז ךָאד רעבָא רע טָאה ,עמיטש ןייק

 .דיל שידיי ַא ןריטערּפרעטניא ןופ ןפוא ןקיטרַאננייא

 סָאװ ,ןייטשנעזָאר רעזייל טָאה קירוצ רָאי 20 רעביא טימ ךָאנ

 עילימַאפ יד טזָאלראפ ,ץַאל ןיא םולב ַא ןָא ןריר טינ ךיז טנעלפ

 טָאה רע ואוו ,סעלעשזדנַא סָאל ןייק קעװַא זיא ןוא קרָאי-וינ ןיא

 -עגנָא טָאה סע סָאװ ,רָאטס-ןקיטנַא ןיא טעברַאעג טייצ עסיוועג ַא

 רעטעּפש .,ןָאסנַאטַאנ סוילושזד רעליּפשיוש רעטסואוװַאב רעד טריפ

 רעזייל ,ןקיטנַא טימ ןעלדנַאה וצ ןיילַא ןביוהעגנָא ןייטשנעזָאר טָאה

 הציחמ ןייק טכַאמענ טינ טָאה רע .רוניפ עשיגַארט א ןרָאװעג זיא

 רעטנורעד ,ןשטנעמ רעקילדנעצ טָאה רע .סנייד ןוא סניימ ןשיווצ

 טנַאזעגוצ ,םירחסמ ענייז ןיא טריפעגנניירַא ,טניירפ עטסטנָאנ יד

 -קירוצ טינ טנעלפ רע עכלעוו ,"תואולה , ןעמונעג ,ןקילנ ענעדלָאג

 -סערַא רע זיא לָאמ עכעלטע .ןעמָאנ ןטכעלש ַא ןגָארקעג ןוא ןלָאצ

 ןעגנַאנעגנָא רעדיוו ןוא ןרָאװעג טיירּפַאב רעבָא ,ןרָאװעגנ טריט

 ןיא ... .ןרָאװענ טריטסערַא רעדיוו זיא דע זיב ןפוא םעד טימ

 ןטערטפיוא טינ ןייטשנעזָאר ןיוש טנעלפ טייצ רעטצעל רָאג רעד

 רעדָא "תואולה , עניילק ןופ ןבעל טושּפ רָאנ ,ןטרעצנָאק ףיוא

 םיא טָאה'מ ,סָאג ןיא ןלַאפעג זיא רע . .,. .םדו רשב תנתממ טושּפ

 סיקרָאג ןופ דלעה ַא יו ,"ןטוירּפ , יד ןופ םענייא ןיא ןעמונעגניירַא

 ןעמ טָאה טרָאד ןופ ,ןברָאטשעג רע זיא טרָאד ןוא ,"עינד ַאנ,

 םיא טָאה רע ןוא ןַאמָארנ ןןרבק} רעקיעטרעדנָא םעד ןפורענּפָא

 זיולב טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,היול עיירפ ַא ןבעגעג

 טנעלפ ןייטשנעזָאר ואוו ,ּפַאש-קיטנַא ןופ סנירעפיוקרַאפ ייווצ

 ןעשידיי סעלעשזדנַא סָאל| עגיה יד ןעוו .ןעמוקניירַא סנטצעל

 ,טיוט ןשיגַארט םעד ןגעוו טסואוורעד ךיז טָאה טייקכעלטפַאשלעזעג

 ןלעטש וצ םיא ךיז טיירנ סָאװ ,טעטימָאק ַא ןּפַאש ןעמונעג ךיז טָאה

 ,"חבצמ ַא

 ., .מ

 ,ןייטשנעזָאר רעזייל רעגניזסקלָאפ ןוא רָאיטקא ןופ טיוט רעשיגארט -- 3
 .1960 ץרעמ 25 ,י .נ ,".וורָאפ ,

 ,1960 לירּפא 1 ,טרָאד ,רענעייל ןופ ףירב -- ןאמצוש רעה
 ,"שזײָאמ-גָאט , ,דיל ןייז ןעגנוזעגּפָא טָאה ןיטשנעזַאר רעזייל --- סירעה .לא

 ,1960 לירּפַא 28 ,.י .נ

 ּפיסָא ,שטינור

 1947 לירּפַא 6 .טשעג -- 1889 .בעג}

 ,דנַאלסור ,גרוברעטעּפ ןיא 1889 ןריובעג

 ןבָאה ,ןדיי עטרילימיסַא ,ןרעטלע יד ןיהואוו

 בילוצ .קסבעטיוו ןופ ןגיוצעגרעבירַא .ךיז

 ןיש ןענייז רעדירב ייווצ ענייז סָאװ םעד

 םיא ןופ רעטָאפ רעד טָאה ,ןרָאיטקַא ןעוועג
 רעד רעבָא ,רינעשזניא ןַא ןכַאמ טלָאװעג

 לָאמַא םיא טרעה ווענעלרָא לעװַאּפ רָאיטקַא

 טדער ,לַאב-ןטנעדוטס ַא ףיֹוא ןרימַאלקעד

 ןוא ,רָאיטקַא ןַא ןרעו וצ וצ קרַאטש םיא

 ןָאזעס ַא .עּפורט ןיא ךיז וצ ןיירַא םיא טמענ

 טרעוו טרָאד ןופ ,ועיַאליב וצ טרישזַאגנַא .ר טרעװו רעטעּפש

 ייב ,ווָאקינלעניס רעסישזער ןוא רָאטקעריד ןופ *טּפַאכעגסיױא , רע

 ,רָאי 5 טליּפש רע ןעמעוו
 ,עוקסָאמ ןיא ץנערעפנָאק-ןטסיטרַא ןַא ףיוא טַאגעלעד ַא קידנעייז

 עטשרע יד ןופ רענייא ,ווָאנַאזַאטָארּפ טימ .ר טרָאד ךיז טנַאקַאב
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 .עקירפַא

 םיא ךרוד טרעװ רע ןוא ,םליפ ןעמוטש ןשיסור ןופ ןרענָאיּפ

 ףַארג ןופ "םולש ןוא המחלמ, םליפ ןיא ןליּפש וצ טרישזַאגנַא

 סלַא רעטקילײטַאב רעטּפָא ןַא .ר טרעוו ןָא טלָאמַאד ןופ .יָאטסלָאט

 -עגמוא טרעוו ןוא ןעמליפ עמוטש עשיסור יד ןיא טסילָאר-טּפיוה

 קיטייצכיילג .דנַאלסור ץנַאג רעביא טבילַאב ןוא רעלוּפָאּפ רעיוה

 רעד ךָאנ .עניב רעשיסור רעד ףיוא רעטייו רעבָא רע טליּפש

 ךיז טקילײטַאב ןוא דנַאלסור .ר טזָאלרַאפ עיצולָאװער רעשיסור

 ,עילַאטיא ןיא ךָאנרעד ןוא (אפוא) דנַאלשטייד ןיא ןעמליפ עמוטש ןיא

 רעשיסור רעד ןיא טליּפש רע ואוו ,עגיר ןייק טמוק רע ואוו ןופ

 ,ןלױּפ רעביא ןרילָארטסַאג רעטַאעט ןשיסור ןטימ טרָאפ ןוא ,עמַארד

 ,רעדנעל .דנַא .א עיװַאלסָאגוי ,עיקַאװָאלסָאכעשט ,עטיל ,עינעמוד

 רעשידיי רעד וצ רעביא טייג ןוא עגיר ןיא קירוצ טמוק רע זיב

 "טימעסיטנַא רעד, ,"וװעזַא, ןיא .א .צ ףיוא טערט רע ואוו ,עניב

 יד,) "קילג םוצ געוו רעד, ,"רעדלָאג דוד, ,ןייטשנרעב ירנַא ןופ

 עניב רעשידיי רעד ףיוא טליּפשעג ךיוא טָאה ,ר .("זיומ-ןכריק

 .(עטיל) ענוװָאק ןיא
 טרָאד טָאה ןוא עקירפַא-םורד ןיא ןעמוקעג .ר זיא 1939 ןיא

 גנילירפ, ,*טַאטסעטַא רעד , ,"רעדלָאג דוד, שידיי ןיא טריפעגפיוא

 ,ָאטַאנָאס רעציירקא ןוא "דניק עדמערפ סָאד ,, ,*"רעבמעטּפעס ןיא

 -פיוא רעסישזער:טּפיוה רעד ןעוועג .ר זיא רָאי 4-5 עטצעל יד ןיא

 .עקירפַא-םורד רעביא ןָאזעס-ערעּפָא ןיא סערעּפָא יד ןריפוצ

 -םורד ,גרובסינַאהָאי ןיא ןברָאטשעג .ר זיא 1947 לירּפַא 6 םעד

 -וטקעלעטניא רעד ןופ ןדיי-טינ ןוא ןדיי ,םלוע רעסיורג ַא

 לארשי ןזח .ור רעקיבייא ןייז וצ טיילגַאב םיא ןבָאה ,טלעוו רעלע

 ןענייז רענדער יד ןוא תולפת עקירעהעג יד טגָאזעג טָאה רעטלַא

 רעד ןוא אשידק הרבח ןופ רעציזרָאפ ,לגס .מ ,ןַאמשרעג .ב ןעוועג

 .סור ןועדג טסיטרַא רענַאקירפַא

 "עג עסערּפ עשידיי רעגיר יד טָאה ,עגיר ןיא ןליּפש ןייז תעב

 : םיא ןגעוו ןבירש

 -רעד רעטנַאנעלע ןוא רעטנַאזָאּפמיא ןייז טימ שטינור ּפיסָא;

 םיא ןופ סױרַא טלַארטש סע .עניב יד שממ טניישַאב גנונייש
 עשיטַארקַאטסירַא ענעטלעז ;ליּפש .ןייז ןופ רוטלוק-עניב עכיוה

 ןרוגיפ-עניב עטכע טיג שטינור ּפיסָא .ץנעגילעטניא ןוא טייקלדייא

 ןרַאפ רעכעה סַאלק ַא ףווא סיורַא ךיז טבייה רע עכלעוו טימ

 | ,לבמַאסנַא ןקירביא

 רענייפ ןייז טימ טסיטרַא רעטריניטור םוג רעד ,שטינור ּפיסָא

 טיג ,שינדנעטשראפ ןוא טקַאט ,גנוניישרעד עטנַאזָאּפמיא ,גנוטלַאה

 -ָארייא טכע טינ שטינור ּפיסֶא ,גנולעטשרָאפ רעד תובישח ַא וצ

 עטנַאנעלע טימ ,ןעגנואוצעג טינ ,ךעלריטַאנ ,ןרוגיפ עשיאעּפ

 ןיא סָאװ ןוא סענעצס עסיורג יד ףיוא סָאד טעז ןעמ יו ,ןרעינַאמ

 ּפיסֶא טימ .עניב רעשידיי רעד ףיוא גנוניישרעד ענעטלעז אזַא

 -עגנָא ןַא רָאנ טינ ןענואווענ רעטַאעט רעשידיי רעד טָאה שטינור

 ןופ רעפעש ןוא רערעל ַא ךיוא רָאנ ,רעלטסניק-עניב םענעעז

 ."הביבס רעשירָאיטקַא

 :טביירש עסערּפ עשידיי רענווָאק יד ןוא

 .קַאמשעג סיורג טימ ןוא ןיטור טימ רָאיטקַא ןַא זיא שטינור

 -ַאב עליטש ַא ענייז ןוא ,ןטסָאמעג זיא רעק ןוא ריר רעדעי ןייז

 -קַארַאכ רעד ףיוא טכיל טפרַאװ סָאװ ,רָאטקעשזָארּפ ַא זיא גנוגעוו

 ןוא גולק רעייז .ּפיט ןטמרָאּפעג ,סעשטינור ,ןייז ןופ קיטסירעט

 םוצ געוו רעד, ןיא} רָאטקעריד קנַאב םעד שטינור טינ שיטקַארּפ

 ןייז וצ ןזעוו סרָאטקעריד םניא טסקַאװ סָאװ גנורעדנע יד ,ן"קילנ

 א ןַארַאפ .שוחב ןעמ טריּפש ,"לזיימ ןכריק יד , ,ןירַאטערקעס

 ןט-2 ןיא ךעלכַאזטּפיױה ,עידעמָאק רעד ןיא ןטנעמָאמ עשיריל ךס
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 ןוא ןייש סרעדנוזַאב סיוא טליּפש שטינור עכלעוו ,טקַא ןט-3 ןוא

 ,לענינירא

 ןוא רָאטקעריד קנַאב םעד ןופ לָאר רעד ןיא שטינור ּפיסֶא
 עשידיי ןעמ טמענ ואוו) טגייצרעביא ?כ םדוק טָאה ךירלוא ןָארַאב

 ןופ גנונעכייצ רעד ןיא ןגייצרעביא תמאב ןלָאז סָאװ ,ןרָאיטקַא
 ,גנוניישרעד עטנַאזָאּפמיא ןייז ,(? טַארקַאטסירַא ןשיאעּפָאריײא ןַא
 טדער ץלַא ןופ .ןרעינַאמ ענייז ,ךוליה ןוא גנוטלַאה ענייפ ןייז
 זיא שטינור .טיײקשיאעּפָארײא ןוא טייקמענרַאפ טימ טמעטָא ןוא

 קימימ ןוא גנוגעװַאב ןוא עיצַאלוקיטכעשז ןיא רעלטסניק רעד
 לוש-רקיע רעד ןעוועג ,ךיז טיײטשרַאפ ,זיא ,ָאניק רעמוטש רעד)

 ,ןטלַאהעגנייא גרַאק רָאנ ,ןפרָאװעצ ןוא טיירטשעצ טינ .(םיא ייב

 ,קילב ןייז ,גנוגעווַאב ןייז ,טסעשז ןייז ןיא ןייש ןוא טסואווַאב-ליצ

 ."ליּפש ןשירעלטסניק סעשטינור ןעמיטשַאב סָאמ ןוא טקַאט

 יד; טביירש ,עקירפַא ןיא ןבעל ןוא טייקיטעט ןייז ןגעוו ןוא

 :"גנוטייצ עשידיא רענַאקירּפַא

 רעטצענערגנַאב רעשידיי רענַאקירפַא םורד רעד טָאה רעדייל ,

 יד ןופ טייקטרעטילּפשעצ יד ןוא טסנוק עתמא רַאפ דנַאטשרַאפ
 עקיטיונ יד םיא ןבעגענ טינ תוחוכ עשיטַאמַארד עשידיי עגיה
 רעשידיי רעד רַאפ טנַאלַאט ןסיורג ןייז ןעמדיוו וצ גנוקיטומרעד

 -רעטַאעט סנַאַאקירּפַא יד זַא ,ןרעוו טריטַאטסנַאק זומ'ס .ָאד עניב
 ליפ שטינור ּפיסָא ןופ טנַאלַאט ןסיורג ןקיזָאד םעד ןבָאה ןזיירק
 -ענפיוא גנוטייל ןוא ישזער ןייז טימ ןבָאה ןוא טנעקרענָא רעמ

 -ירפַא ןיא טצעזרעביא רַאוטרעּפער סעשטינור ןופ ןסעיּפ ליפ טריפ

 ןייז ץוח ַא ... .רוטלוק עלַאנָאיצַאנ רעייז טרעכיײרַאב ןוא סנַאַאק

 ןפעדייא ןַא רעייז טַאהעג רע טָאה טנַאלַאט ןשיטסיטרַא ןלַאינעג
 םענייא ןדעי ייב טכַאמענ טבילַאב רעייז ךיז טָאה ןוא רעטקַארַאכ
 ןוא רעליש ענייז וצ .םיא טימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ
 -יצרַאה ןוא עביל רעכעלרעטָאפ טימ ןגױצַאב ךיז רע טָאה רעליּפש
 -רַאפ ןֹוא טקעּפסער סיורג ייז ייב ןברָאװרעד טָאה רע ןוא ,טייק
 ."גנורע

 ; טביירש ןַאמשרעג סירָאב

 ןעלּפַאטש עכיוה יד ףיוא שטינור ּפיסָא : קירוצ רָאי 90 רשפא,
 יד רעטנוא ןעיורפ ךיז ןפרַאוו סע .סעדָא .גלָאפרעד ןייז ןופ
 ַא ןיא הע .םיא רַאפ ןברַאטש ןליוו ייז .עטערַאק ןייז ןופ דרעפ
 עקידנעיצוצ ... .רעלטסניק רעטרעטעגרַאפ ַא ,ןעזסיוא ןיא ץנירּפ
 טעשטרַאטס סע .ןגיוא עלופסנבעל ןוא עגולק .ןכירטש עטלוב
 -."רוטלוק ןוא טייקלדייא ןופ רעטקַארַאכ רעד סױרַא

 : טביירש שַאלרַאכ .י ןוא

 טלדורּפשעג ,עיגרענע-סגנופַאש טימ ל?ופ ןעוועג ךָאנ זיא רע
 טנַאקעג רעכיז זדנוא טלָאװ רע ןוא רענעלּפ ןוא וויטַאיציניא טימ
 .טבעלעג טלָאװ רע ןעוו ןגיננרַאפ ןשיטעטסע ךס ַא ךָאנ ןפַאשרַאפ
 טינ .טסנוק רעד ןופ ךרוד ןוא ךרוד ןעוועג זיא שטינור ּפיסָא ...
 רָאנ ,רערעל-רעטַאעט ַא ןוא רעסישזער ַא ןוא רָאיטקַא ןַא זיולב
 ַא ןוא .רעטַאעט ןופ רערערַאפ ןוא רעבָאהביל רעקידלַאװג ַא ךיוא
 -רעטַאעט ןופ עטכישעג רעד ןופ ,רעטַאעט ןופ רענעק רעסיורג
 ןיא גנוטַאטשסױא ןוא ןעמויטסָאק ןופ עטכישעג רעד ןופ ,ןליטס
 רעסיורג א ךיוא .רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא ןוא סעכָאּפע ענעדישרַאפ
 רעסיוא --- טסנוק ןופ ןעמרָאפ עלַא ןופ רערערַאפ ןוא רעבָאהביל

 -רעד רעקיסַאלקטשרע ןַא ןעוועג ךיוא זיא שטינור . . . .רעטַאעט

 ןשיגָאל םעד טימ ,ךַארּפש רעקיטּפַאז ןוא רעכייר ןייז טימ .רעלייצ
 ןטימ ,עמיטש עשירָאלעמ יד ןרילודָאמ ןטימ ,טסעשז ןלופניז ןוא
 עטכישעג עכעלטיא רע טָאה ,ןשזַאנָאסרעּפ ענעדישרַאפ יד ןריטימיא
 -ַאּפש ןוא טנַאסערעטניא ,קידעבעל טכַאמענ גנורעדליש עדעי ןוא
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 ןופ ןָאקיססעל
 = סא האוסט

 ןבעל ַא ךָאנ -- ןלייצרעד וצ סָאװ טַָאהעג טָאה רע ןוא .קידנענ

 טָאה רע יו ,ןשינעבעלרעביא ןוא ןעגנוראפרעד ענױזַא טימ ?ופ

 רעקיסיילפ ןוא רעסיורג ַא ןעװעג רע זיא וצרעד .טכַאמעגכרוד

 ,שטנעמ רעצלָאטש ַא רעייז ןעוועג זיא שטינור . .. ,רענעייל-רעכיב

 רעקיאור ַא רעייז ןעוועג רע זיא ,סיורג ןוא קרַאטש שיזיפ ןוא

 טָאה סע .ןביוהענפיוא טינ ךיוה עמיטש ןייז לָאמנייק ,שטנעמ

 -כיילג ןופ םיא ןעוועג ךעלנעממוא רָאנ טלָאװ סע יוװ ןעזעגסיוא

 עכלעוו ןָא ןוא ?יטש ןֹוא ?דייא יו .,ןנָאלשוצסױרַא טכיוועג

 רענַאקירּפַא טכַא יד ןופ ףיולרַאפ ןיא ָאד סע טָאה רע תומוערת

 -רעביא ןופ רעטעּפש ,תוקחד ןופ טסַאל יד רעירפ --- ןגָארטעג ןרָאי
 -מוא ,רעכעלניילק ןופ ןטייצ ענעדישראפ ןיא ןוא ,עינַאװערָאה

 עכנַאמ דצמ ענירטניא רעשירעטסיליפ רעקידלקע ןוא רענעפלָאהַאב

 ."םיא ןנעק טייקיטשינ

 יע .ש
 סנטָאש, יד ןופ ךלמ רעד שטינור ּפיסָא -- ןינמוזַאר קרַאמ} סעקרימ .ל

 ,1932 .טּפעס 8 ,7 ,עגיר "גאטאב, ,רעטַאעט ןשידיא םוצ געװ ןייז ןוא "דנַאװ ןפַא
 ןברָאטשעג רָאסישזער ןוא טסיטרַא רעטמירַאב ,שטינור ּפיסָא -- {--|

 ,1947 ליּפַא 10 ,גרובסינַאהָאי ,"גנוטייצ עשידיא רענַאקירּפַא,
 ,טרָאד ,! שטינור ּפיסָא רעמ ָאטינ -- ןאמשרעג סירָאב
 ,טרָאד ,"דיל סָאד ןסירעגרעביא , --- שַאלרַאכ .י

 סחנּפ ,ןַאמרעש

 | רעכַאמכושו

 -דעש ,עלַאיב ןיא 1885 .טּפעס 14 ןריובעג

 -לעוו ,ןרעטלע עמורפ ייב ,ןלױּפ ,.בוג רעצעל

 עלענָאיצידַארט ַא ןבעגעג םיא ןבָאה עכ

 ַא ייב ןוא םירדח ןיא :גנואיצרעד עשידיי

 צעטסעירפ יד ןופ קידנבָאה .רערעל ןטַאווירּפ

 קידנעייז ןוא רעטַאעט וצ גנוגיינ ַא ןרָאי

 ,רע זיא ,רוטַארעטיל רעשידיי ןיא טבילרַאפ

 -נײרַא ,עקירעמַא ןיא ןעמוק ןֿכָאנ ,1906 ןיא

 ,"בָאלק קיטַאמַארד וויסערגָארּפ,, ןיא ןטָארטעג

 םוצ ןרָאװעג ןגיוצעגוצ רעמ ךָאנ זיא רע ואוו |

 ןיא טעברַאעג .ש טָאה גָאטיײב .ןיטנע לאוי ךרוד רעטַאעט ןשידיי

 -רָאפ טימ ןטָארטעגּפיױא רע זיא ןטנוװָא יד ןיא ןוא ּפַאש-רעדיינש ַא

 -ַאגרָא עשידיי ןופ ןעגנומענרעטנוא יד ףיוא סרעדנוזַאב ,ןעגנוזעל

 סמכילע םולש ןיא "ןַאמרעגנוי, םעד ךיוא טליּפש רע ואוו ,סעיצַאזינ

 עשידיי עיינ סָאד ,, ןיא ןלָאר-ןדָאזיּפע ףיוא ןיירַא 1919 ןיא ."הצע,

 גניוריוא; ןיא טליּפשעגטימ 1920 ןיא ,רעצינש ןופ "רעטַאעט

 ענעדלָאג; סצרּפ ןופ גנוריפפיוא סצרַאװש ןיא רעטַאעט-"*סיילּפ

 ןופ לָאר יד רעטַאעט ןבלעז ןיא טליּפשעג 19217-22 ןיא ,"טייק

 "םָאיליל , סרַאנלָאמ ןופ גנוריפפיוא סווָאמיד ןיא "קייה רָאטקָאד,

 טימ "טולב סענעגייא, סנידרָאג ןיא ?טנעדיזערּפ טכירעג,, םעד ןוא

 .שילַאק ַאטרעב

 ,דילגטימ רעקידנעטש ַא יוװ ,ןטָארטעגנײרַא 19227-24 ןָאזעס ןיא

 טָאה רע ואוו ,"רעטַאעט טסנוק רעשידייא סצרַאװש סירָאמ ןיא

 ןלָאר-ןדָאזיּפע רעירפ ,תוקספה עניילק טימ ,רָאי 10 טליּפשעג

 סיקסווַאלושז ןיא "דיי רעשינַאּפש רעד , יו ,ןלָאר ערעסערג ךָאנרעד

 ןיא "קובאפ , ,"בנג עקטָאמ, סשַא ןיא *קירַאנַאק, ,"יבצ יתבש;

 סלָאגָאג ןיא ?ןילודבַא רחוס רעד, ,"לשנעה ןַאמרופ, סנַאמטּפוָאה

 ץרַאװש סירָאמ טימ שילגנע ןיא לָאר עבלעז יד רעטעּפש ,*רָאזיוװער,

 יד ןיא *רעטַאעט טסנוק, ןיא קירוצ ,רעטַאעט טירטס עט-48 ןיא

 ןיא ?ןַאמסָארג לואּפ, ךָאנרעד ןוא ,"רעקעד-לגיצ רעד; :ןלָאר
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 סיקסווָאקשערעמ ןיא ?ןאיד ףַארג; ,"רעטכעלעג רעקיטולב , סרעלָאט

 סָאד; סנדַאפדלָאג ןוא "ץירפ רענלעק, ,"רעסיוױג רעד רעטעּפ

 "קילעע ,"םשה שודיק, סשַא ןיא "אקלאז ןַאװיא, ,"טָאבעג עטנעצ

 רָאיַאמ, סרעלקעס ןיא "סעזָאמ, ,"וינעּפמעטס,, סמכילע םולש ןיא

 ,"רעקיכלימ רעד היבט , סמכילע םולש ןיא *ןַאגַאלַאג ַאטיקימ , ,"חנ

 ךיז טָאה .ש .*בלַאק עשָאי, סרעגניז ןיא "רעלטעב רעטיור רעד;

 רעביא רעטַאעט טסנוק ןופ ןליּפשטסַאג יד ןיא טקילײטַאב ךיוא

 ,ץניװָארּפ רענַאקירעמַא רעד
 .עניב רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז .ש טָאה 1924 טניז
 .} .ש

 .1924 ראורבצפ 29 ,י .נ ,"טייהיירפ , ,יײירעטַאשט -- גניר .מ

 והיתתמ ,יקסלאווַאק

 |לַאוװַאקו
 ן1936 .טקָא 7 .טשעג -- 1880 .נַאי 15 .בעגו

 ,ץפול ןיא 1880 רַאונַאי 15 ןריבעג

 -- ןרעטלע .דנַאלסור-סייו ,.בוג רעקסנימ

 ןיא ןוא רדח ןיא טנרעלעג .םירחוס-סקַאלפ

 -לעז רעד ןיא .קָאשילישַאװ ןופ הבישי רעד

 םינזח ייב ןעגנוזעג ,ןגנמ סלַא ,טייצ רעב

 ןיא ךיז טקילײטַאב הקיתשב לָאמנייא ןוא

 -שאר רעד ."תימלוש, ןיא קָאשילישַאוו

 ןוא ןופרעד ךיז טסיוװרעד בייל 'ר הבישי

 ,ק טרָאפ ,הבישי ןופ סױרַא םיא טביירט

 ןופ ,םייח ץפח תבישי ןיא ןידַאר ןייק קעווצ

 רעבלעז רעד ןיא ןוא ,ךיז רַאפ ןענרע? עיוויא ןייק רע טרָאפ טרָאד

 .ןעגנולעטשרָאפ-רעבָאהביל ןיא ךיז רע טקילײטַאב טייצ

 ןיא קידנעמוק קירוצ ןוא טסניד:רעטילימ ןיא קעװַא --- 9

 ןיהַא טערט ןוא עּפורט סרעקעב טרָאד רע טפערט ,עדיל ןיא 0

 -ךלָאג ןיא "ךעלעקבָאב עסייה, ןעגניז ןטימ קידנריטויבעד ,ןײרַא

 עּפורט רעד טימ םורַא .ק טראפ רָאי ַא ."ענכַאי עבָאב, סנדַאפ

 ןיירַא רע טערט ךָאנרעד ןוא ךעלטעטש עניילק ענעדישרַאפ רעביא

 ,יקסרימָאטישז ,ןָאזשיפ ,ץעיענַאּפמָאק וצ טרָאד ןופ ,ןייטשנרעב וצ

 טרָאפ 1905 ןיא .ןייטשנרעב רעדיוו ןוא רעפנעג ,רעקעב ,ןייטשנרעב

 ןיירַא קירוצ רע טערט ךָאנרעד ,םירק רעביא עּפורט-םירבח ַא טימ .ק

 ,רעפנעג ,גרעבדנאז ,רעפנעג ,ייסבַאס ,רעפנעג ,יקסרימָאטישז וצ

 ןוא רעפנעג רעדיוו ,סעפורט עניילק ענעדישרַאפ ,רעלדַא ,יקסנימַאק
 .יקסווָאּפיל

 אצי, סשַא םולש יקסמוש רָאיטקַא ןטימ ףיוא .ק טריפ 1911 ןיא

 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע בייהנָא ןיא ןוא ,שיאערבעה ףיוא "רזחו

 טריפ ,רעטַאעט שידיי ןליּפש וצ ןרָאװעג טרעוװרַאפ זיא סע ןעוו

 -לטיט יד קידנליּפש ,שיאערבעה ףיוא *אטסָאקַא לאירוא , ףיוא רע
 ,לָאר

 סלַא ,.ק טמוקַאב ,ענליוו ןצעזַאב ןשטייד יד ןעוו טייצ רעד ןיא

 רעטַאעט שידיי ןליּפש וצ שינביולרעד יד ,רָאיטקַא רעלענָאיסעּפָארּפ

 עכלעוו ,רעבָאהביל ןוא ןרָאיטקַא ןופ עּפורט ַא ןעמַאזוצ טלעטש ןוא

 ("עּפורט רענליוו, עקידרעטעּפש יד) "א"דאפ , פ"א ןליּפש ןָא בייה

 רעביא רעטעּפש ןוא עטיל ,ןליוּפ רעביא טרָאפ רע רעכלעוו טימ

 .עּפָארייא-ברעמ

 : גייווצרעבליז ןמלז טביירש םעד ןגעוו

 -טלעו |ןרעטשרע} רעד ןופ טייצ רעד ןיא זיא ענליוו תעב

 םעניילק א ייב זיא ,רעטילימ ןשטייד ןופ ןרָאװעג טצעזַאב המחלמ
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 ,ןסור יד ךרוד זיא רעכלעוו) רעטַאעט ןשידיי ןופ רעבָאהביל זיירק

 ןענַאטשטנַא ,(ןרָאװעג טרעוורַאפ קידנעטשלופ ,המחלמ רעד תעב

 ןשיטַאמַארד-שידיי ןקידנעטש ַא ענליוו ןיא ןדנירג וצ קנַאדעג רעד

 -עווש ןרָאװעג טכַאמענ ןענייז בייהנָא ןיא םנה ןוא ... .רעטַאעט

 ערעדנַא ןופ ןעגנואימַאב יד בילוצ) טכַאמ רעד דצמ ןטייקיר)

 ןטיול רעטַאעט שידיי א ףיוא שינביולרעד ַא ןעמוקַאב וצ ןזיירק

 ןעמוקַאב וצ ןעגנולעג ... ףוס ?כ ףוס ךָאד זיא (רענייטש ןטלַא

 ןעמָאנ ןפיוא ןרָאװעג ןבעגעג זיא עכלעוו ,ןליּפש וצ שינביולרעד א

 ןענייז ענליוו ןיא ,יקסלַאוװַאק והיתתמ רָאיטקַא ןלענַאיסעפָארּפ ןופ

 -ָאיטעּפָארּפ ןייק ןבילבעג טינ ,ןיקכלַאװַאק ץוח ַא ,טייצ רענעי וצ

 טלעטשענפיונוצ רעבירעד זיא עּפורט יד .ןרָאיטקַא ןשידיי עלענ

 ןנעלעג זיא רעטַאעט ןופ גנוריפנָא יד . . . "רעבָאהביל , ןופ ןרָאוװעג

 ןייז סָאװ ,"ןַאנרָא ןדנטייל , םענעפורעגייוזַא ןַא ןופ טנעה יד ןיא

 ןענייז טייצ עטשרע יד ... .ןטייב טּפָא ךיז טנעלפ לעטשנעמאזוצ

 רעד ןוא ארזא ,רואינש ,ןָאסידַאק ,יקסלַאװַאק ןיירַא םיא ןיא

 עטריזינַאגרַא-ינ יד .אזאמ .מ עּפורט רעד ןופ רעריפסטפעשענ

 עשיטַאמַארד עשידיא ןופ ןייארַאפ , ןבענעגנ ןעמָאנ ַא ךיז טָאה עּפורג

 "?יקסלַאוװָאק .מ ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ענליוו ןיא ןטסיטרַא

 ."(א"דאפ)

 -ליוװע רעד ןופ רעדילגטימ עטשרע יד ןופ רענייא ,רואינש םייח

 -קעל, ןופ עיצקַאדער רעד וצ ווירב ַא ןיא טקרעמַאב ."עּפורט רענ

 :"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיס

 לָאמנייק ענליוו ןיא זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד וצ זיב ,

 ןופ זיולב ןנעלפ סע .רעטַאעט רעשידיי רעליבַאטס ןייק ןעוועג טינ

 סעּפורט-רעדנַאװ רעטַאעט ן?| עשידיי ןרילָארטסַאג טייצ וצ טייצ

 טָאה המחלמ יד ןעוו .ןעננולעטשרָאפ 15 זיב 10 ןופ ןבענ ןוא

 ןיא עּפורט סרעפנענ טליּפשעג ענליו ןיא טָאה ,ןכָארבענסױא

 ןעוו ןוא ,יקסלַאװָאק רָאיטקַא רעד ןענופענ ךיז טָאה סע רעכלעוו

 -רַאפ טרָאד .ק זיא ,ענליוו טריאוקַאוע 1915 ןיא ןבָאה ןסור יד

 ןעֹו ,רָאיטקַא רעשידיי רעלענַאיסעּפָארּפ רעקיצנייא רעד ןבילב

 ןבָאה "עּפורט רענליוו, רעקידרעטעּפש רעד ןופ ןרָאטַאזינַאנרָא יד

 רָאנ "רעבָאהביל , ןייק ןגָארט טינ לָאז עּפורג רעייז זַא ,טלאוועג

 ,ןיקסלַאווָאק וצ ןדנָאװעג ךיז ייז ןבָאה ,רעטקַארַאכ ןלענַאיסעּפָארּפ ַא

 קשח ןסיורג וצ ןייק .עּפורט רעד ןיא ןטערטניירַא לָאז רע זַא

 טלייטעגוצ רַאפרעד םיא ןעמ טָאה ,טַאהעג טינ רע טָאה וצרעד

 ,"רָאטקעריד , רעד יו ןייטש רע לָאז שיפַא ןפיוא זַא ,דובכ םעד

 רַאפרעד .ןלעפענ םיא ןלעוו עכלעוו ןלָאר ןביילקסיוא לָאז רע ןוא

 ."עיצקעריד ןייז , רעטנוא טליּפשעג רָאי עטשרע סָאד עּפורט יד טָאה

 -טּפיוה עֶלַא טעמכ טליּפשעג יקסלַאװַָאק טָאה רָאי ןטשרע םעד ןיא

 -דוט , ,שא םולש ןופ "ןַאמסדנַאל , םעד יוו ,ןסעיּפ יד ןיא ןלָאר

 לקנַאי , ןוא ןייבשריה ןופ "לקניוו ענעפרָאװרַאפ סָאד , ןיא "סור

 "ץּפורט רענליוו ,, יד טניז ."גנויספרָאד רעד , סנירבָאק ןיא ?עליוב

 יז רָאנ "רַאטס א, יו טינ ןרָאװעג טנעקרענָא ףיורעד ץרוק זיא

 -נייא ןוא טסַאּפענוצ ךיז יקסלַאװַאק טָאה ,עּפורט-"לבמַאסנַא ןַא

 ,רעכעלרע ןא ,רעליּפשיוש רעקיאעפ רעייז ַא יו ךיז טרעדילנעג

 רע .טליּפשעג טָאה רע סָאװ ץלַא וצ גנואיצַאב רענייפ א טימ

 ןיא רָאיטקַא-?במַאסנַא רעטונ רעייז סלַא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה

 .("קובד, סיקסנַא ןיא "רעדנעפ, סלַא סרעדנוזַאב) ןלָאר ךס א

 סנייטשנרא ןופ לָאר-לטיט רעד ןיא ןייפ רעייז ןעווענ ךיוא זיא רע

 "'""לתיבה לעב רענליוו רעד

 ,עקירעמַא ןיא ?עּפורט רענליוו; טימ ןעמוקעג .ק זיא --- 4

 ןרָאפעגסױרַא -- 1920 .1929 זיב טליּפשעג ריא ןיא טָאה רע ואוו

 רעדיו רע טָאה ,ןעמוקעגקירוצ ,עּפורט סארזא טימ עּפָאריײא ןייק
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 ןופ ןָאקיסטעל

 סָאל ןיא ןבילברַאפ זיא רע זיב ,טליּפשעג טייצ וצ טייצ ןופ

 טינ ,ןברָאטשעג 1926 רעבָאטקָא 7 םעד זיא רע ואוו ,סעלעשזדנַא

 .עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ץיטָאנ ןייק וליפַא קידנגירק

 .רעטלאוו ַאלַאּפ עסירעטקַא עשידיי יד זיא יורפ ס'.ק

 .} .נ
 ,רואינש םייח ןופ .ע .ש
 -קַאדער ,"ענליו, ךובלעמַאז ןיא} *עּפורט רענליװ ,, יד --- גייווצרעבליז ןמלז

 .572:86 .זז ,1935 ,קרָאי ןינ ,ןןירושי םיפצי ןופ טריט

 .א .ה ,לעדנַאק

 |ןהָאק}

 ן1951 .במעװָאנ 6 .טשעג -- 1906 .נַאי 24 .בעגְו

 ןילרעב ןיא 1906 רַאונַאי 24 ןריובעג

 עיזַאנמיג ,לושרָאפ ַא טקידנעעג ,דנַאלשטייד

 ,ןילרעב ןיא לוש ערעכעה ןוא

 ,פָארּפ יב טרידוטש 1925 זיב 1922 ןופ

 זיב 1925 ןופ .ןילרעב ןיא ןרעטש טסנרע

 יד ןיא רענעכייצ-עיצַארָאקעד ןעוועג 8

 .י ןַאמרעה ןופ סעידוטס-טסנוק רעטַאעט

 -רעב ןיא ךורַאב אגוה ןוא ןַאמנייר ,ןַאמפיוק

 ןלָאמעג רע טָאה 1921 זיב 1928 ןופ ,ןיל

 עשטייד יד ןיא ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד

 ןוא ,יווער ןָאסלענ ,רעטַאעט רענילרעב ,רעטַאעט סעיונ : סרעטַאעט

 1932 זיב 1931 ןופ .ןָאשקָאדָארּפ אראמ:קינלעצ רַאפ סעיצַארָאקעד

 -ַאעט ינילעמ ןרַאפ רענעכייצ-ןעמויטסָאק ןוא רָאטַארָאקעד-טּפיױה --

 -ויטסָאק ןוא רָאטַארָאקעד-טּפיױה -- 1932 ןיא .רעװָאנַאה ןיא רעט

 .ןילרעב ןיא ערעּפָא רעשיטָאטש רעד ןיא רענעכייצ-ןעמ

 ןיא טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג זיא ש"י רעלטיה ןעוו ,1922 ןיא

 ןשידיי ןיא רעדנירגטימ יד ןופ רענייא ןרָאװעג .ק זיא ,דנַאלשטייד

 ןוא ,19238 זיב טעברַאעג טָאה רע ואוו ,*רעטַאעט דנוב רוטלוק,

 ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד טיירגעגוצ ןוא טריטקעיָארּפ טרָאד

 "םלוג;, :ערעדנַא ןשיווצ .,ןעגנוריפפיוא עטסקיטכיו ערעייז וצ

 ,םכילע םולש ןופ ("סניוועג עסיורג סָאד,) *ךמע, ,קיווייל .ה ןופ

 ּפיסָא ןופ *סערּפסקע סקנָארב; ,ץרּפ .ל .י ןופ *טייק ענעדלָאג יד,

 ןופ "יבצ יתבש;, ,ןייבשריה ץרּפ ןופ "רעדלעפ ענירג, ,ווָאמיד

 עקיטסול יד, ,"טעלמַאה, ,"םולח-טכַאנרעמוז, ,יקצירטסיב ןתנ

 ,ערָאגַאט .ר ןופ *טמַא-טסָאּפ, ,ריּפסקעש ןופ "רָאזדניװ ןופ רעבייוו

 ,דנַא .א

 -ַאגנַא דלַאב זיא ןוא עקירעמַא ןייק טרירגימע .ק טָאה 1938 ןיא

 ידע רַאפ סעיצַארָאקעד ןלָאמ וצ ןָאטגנישַאו ןיא ןרָאװעג טרישז

 עיצַארָאקעד 1940 זיב ךָאנרעד ,רענייר עזיאול טימ *ַאנַאהָאי עקילייה

 -עמַא ,רעליּפש רופלַאב רעקרָאי-וינ יד רַאפ רענעכייצ-םויטסָאק ןוא

 קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט עשיכיירטסע סאד ,ערעּפָא רַאפ גיל ןעקיר
 .ןַאטגנישַאו ןיא רעטַאעט קיוויס ןוא

 רָאטקורטסניא ןוא רענעכייצ-ןעמויטסָאק ןוא עניב .ק זיא 1940 ןיא

 -וינ ,עיפלעדַאליפ ןיא טסנוק רעלַאקָאװ ןופ ימעדַאקַא רעד ןיא

 -ַארד, רעטַאעט סרָאטַאקסיּפ ןיא ךיוא יו ,קיזומ ןופ שזדעלָאק קרָאי

 רעד ןיא ןסַאלק-סטעברַא עשיטַאמַארד ןוא ,"ּפַאשקריָאװ קיטַאמ

 ענעדישרַאפ ייב 1941 ןיא .גנושרָאפ רעלַאיצָאס ןופ עלוש רעיינ

 -ָאװ רַאפ ימעדַאקַא רעיפלעדַאליפ רעד ןיא ןעגנולעטשרָאפ-ערעּפָא

 -ירעמַא רעד ןופ ערעימערּפ-טלעוו יד רעטנורעד ,טסנוק רעלַאק
 .ףָאדרָאנ לוָאּפ ןופ "קרעוורעטסיימ סָאד ,/ ערעּפָא רענַאק

 -ַאנימירק, ןסעיּפ יד וצ סעיצַארָאקעד יד .ק טנכייצ 1942 ןיא
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 -לָאס רעטניוו, ןוא "םולש ןוא המחלמ, ,"םכח רעד ןתנע ,*ןטסיל

 -וינ ןיא רָאטַאקסיּפ ןיוורע ךרוד טריפעגפיוא ןרעוו עכלעוו ,?ןטַאד

 -ָאקעד יד רע טלָאמ 1943 ןיא .*ּפַאשקריָאװ קיטַאמַארד , רעקרָאי

 -רעטנַאה ןיא "ךעלהשעמ סנַאמפָאה, ערעּפָא רעד וצ סעיצַאר

 .י .י וצ ןוא ,עסקַאס דלָאּפָאעל ךרוד טריפעגפיוא ,קרָאי-וינ ,שזדעלָאק

 ץרַאװש סירָאמ ךרוד טריפעגפיוא ,"יקסווָאנרַאק עילימַאפ, סרעגניז

 ךיוא ךיז רע טדניברַאפ 1942 ןיא ."רעטַאעט טסנוק רעשידיי, ןיא

 רעד טרעו רע רעכלעוו רַאפ קרָאי-וינ ןיא *עניבסקלָאפ , רעד טימ

 -נָא ,ןעגנולעטשרָאפ עלַא רַאפ רענעכייצ-עיצַארָאקעד רעקידרדסכ

 רעד זיב --- "!וויירד-דייסרעוויר , ,*סעזָאמ לעקנָא; טימ קידנבייה

 ןייז רַאפ ץרוק) "דלַאװנרעפ ןיא הנותח ַא; גנולעטשרָאפ רעטצעל

 ,(טיוט

 רעטנעס יטיס, רעד ןיא רָאטַארָאקעד רעד .ק טרעװ 1944 ןיא

 סעיצַארָאקעד יד טלָאמ רע ואוו ,קרָאי-וינ ןיא *ינַאּפמָאק ערעּפָא

 ?ַאדיאַאק ,"רעגניזרעטסיימ יד , ,"טָאדנַארוט, ,"םעהָאב ַאל, וצ

 ,יבַאװָאשזד ןָאד, ,"יילפרעטָאב םַאדַאמ , ,?טסוָאפ , ,*אעמָאלאס;

 .*רעילַאװַאקנעזָאר , ,*ןָארַאב רענייגיצ רעד, ,?ָארַאגיפ ןופ הנותח יד,

 ןרַאפ *ןעמרַאק, ךיוא יוװ ,"ןָאנעמ , ,"בנג רעד ןוא דיומ עטלַא יד;

 .עסקַאס דלָאּפָאעל טימ רוט טרעצנָאק ַאיבמָאלָאק

 ןופ "קנַאלב רעדנעס; ֹוצ סעיצַארָאקעד יד ןפַאשעג ךיוא טָאה .ק

 טסנוק רעשידיי, ןיא םוָאבטָאר בקעי ןופ טריפעגפיוא ,םכילע םולש

 "ןבעל ןלעוװ רימ , ןוא *ָאטעג ןופ סנ רעד, סקיווייל וצ ,*רעטַאעט

 יד, ,(1944) ימע ןב בקעי ךרוד טריפעגפיוא ,ןָאסלעגרעב דוד ןופ

 טסנוק רעשידיי, ןיא "לצרעה .רד, ןוא ץרּפ .ל .י ןופ "תונתמ יירד

 -רַאפ ןוא ,ןָאקיּפ ילַאמ רַאפ *ילַאמ ,בוט לזמ, ,(1945) *רעטַאעט

 .(?ףעטרא,) "רעטַאעט לבמַאסנַא, ןרַאפ ןעגנולעטשרָאפ ענעדיש
 ןוא קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1951 רעבמעווָאנ 6 םעד

 -רעטעברַא םנופ םלוע תיב ןונבל ףיוא ור רעקיביײא ןייז וצ ןעמוקעג

 .גניר

 | טביירש ןיוועל סירָאב

 (טָאטש-טרובעג ןייז) ןילרעב ןיא ענייז טעברַא עטצעל יד ...,

 רוטלוק ןשידיי , םעד רַאפ ?עבעה ךירדירפ ןופ "תידוהי, ןעווענ זיא

 ןרילָאק עלעקנוט ןיא ןלָאמענ ןעוועג ןענייז סעיצַארָאקעד יד ."דנוב

 .רעטסניפ ןעוועג טרָאד זיא ןבעל סָאד יו

 רעד ןנָארטענייב ?יפ רעייז ןבעל ןייז ןיא טָאה לעדנאק ,מ .ה

 רע טָאה עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי םעד וצ ,טסנוק-רעטַאעט

 ענייז טימ .ןרילָאק ןוא ןברַאפ עכעלרעדנואוו ענייז ןנָארטעניײיב

 ןעננוריפפיוא עֶלַא ןטכיױלַאב שירעלטסניק רע טָאה סעיצַארָאקעד

 שיאושזד ווָא ָארויב , יד ... .ןעמונעג לייטנָא טָאה רע עכלעוו ןיא

 טצונַאב ךיז טָאה ןגנואיצרעד רעשידיי רַאפ ָארויב}| "ןָאשיעקודע

 ןוא טסנוק-רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא ןעגנירדניירַא סלעדנאק טימ
 ןופ ןעגנולעטשראפ-רעדניק רַאפ ןעגנונעכייצ םיא ייב טלעטשַאב
 טריפעגכרוד ןלָאז סָאו ,םיבוט- םיסי עשידיי עלַא ןגעוו ןסעיּפ

 יד טָאה ָארויב יד .,ןלוש עשידיי ןּפיט ענעדישרַאֿפ יד ןיא ןרעוו

 -סיורַא ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד-עניב יד ןופ ןעגנונעכייצ עלַא

 סָאװ ,ןלוש עֶלַא יד ןיא טצונענ טרעוו סָאװ ,ךוב ַא ןיא ןבענעג

 רעד רַאפ טעברא עטצעל ןייז .ָארויב רעד טימ ןדנובראפ ןענייז

 ןעוועג זיא ,טעב-ןקנַארק ןפיוא ןיוש ןלָאמעג טָאה רע סָאװ ,ָארויב

 ןיא גנוריזיטַאמַארד סנירטיצ .ש ןופ גנולעטשראפ-רעדניק ַא רַאפ

 -ןצנוק רעד , ,"טניוו ןטימ הרות ןיד א, סצרּפ .7 .י ןופ שילגנע

 רוה ."טלייצרעד הנבל יד , ןוא "רעכַאמ
 ,עניבסקלָאפ רעד ןיא טריסערעטניארַאֿפ רע טרעוו 1942 ןיא

 עטשרע יד .(ןעיליל) ַאבויל יורפ ןייז ןיהַא םיא טָאה טכארבעגנ
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 רעטַאעט ןשידיי

 ,"סעזָאמ לעקנָא , ןעוועג זיא עניבסקלָאפ רעד טימ ענייז גנוריפפיוא

 -"מוא ."םולח ןעדַאפדלָאג א, ןוא "וויירד דייסרעוויר , ךָאנרעד

 ."לעמעל ינוק , ןוא "ענכַאי עבָאב , ןופ ןרוניפ יד ןענייז ךעלסענרַאפ

 טנייה .שינדנעטשרַאפ ןוא עביל טכיוהעגניירַא ייז ןיא טָאה רע

 קידנטייר קעװַא ךיז טזָאל ךַאמצָאה סָאװ ,"?דרעפ ענרעצליה , סָאד

 ןענָאק רימ .ניוא ןרַאפ רעדנואוו ַא שממ ןעוועג זיא ,םעד ףיוא

 ןטכייפ םעד ,"הכולמ עמערָא יד, ןופ סעיצַארָאקעד יד ןסעגרַאפ טינ

 ךיוא זיא ױזַא .גנוטכיײלַאב יד ,רעטעלב יד ןופ רעדיילק יד ,רעלעק

 עסיורגנ סָאד , ןופ ןעננוריפפיוא טימ ךיירנלָאפרעד ןעוועג לעדנאק

 ."טייק רעד ףיוא שילָאּפ ןיא , ןוא "טמולח לדנעמ םחנמ , ,"םניוועג

 -והיג טימ ןעמוקעג ןיא םענרַאפ רעשירעלטסניק רעסיורגנ רעד

 רערעדנַא ןַא רָאג ,ןפָארטרעביא ןײלַא ךיז רע טָאה ָאד ."תיד

 ןעוועג רע זיא ָאד .דנַאלשטייד ןיא גנוריפפיוא רעד וצ יו גנַאגוצ

 רַאפ ףמַאק םעד טליפרעד ךיוא טָאה רע .טסנוק ןייז ןיא יירפ

 יד ןיא .לארשי ןיא טריפעג ןַאד ןבָאה ןדיי יד סָאװ טייהיירפ

 ךיז ןעניפענ ןדיי ואוו ,טנעוו עטרעיומעננייא ןופ סעיצַארָאקעד

 עקידיירפ ,עלעה ןיירַא רע טפרַאװ ,גנורעגַאלַאב ןופ טייצ רעד ןיא

 ןלעװ ןדיי יד זַא ,ןעננונפָאה עיינ ףיוא ןָא טגָאז סאו ,ןלַארטש

 טסייר ,סענרעפעלַאה אנוש םעד רבונ ןענייז ןדיי יד ןעוו ןוא ,ןניז

 .ןבעל יינ ַא ףיוא גָאזנָא ןַא -- ןוז יד טנעוו יד ךרוד ןיירַא ךיז

 סעיצַארָאקעד יד ןלָאמעג לעדנאק טָאה רעטעּפש טייצ ַא טימ

 ןוא "ץנירּפ ַא טימ השעמ ַא, ,"טקעטש עלעדיפ ןיא סָאװ , רַאפ

 ןיא הנותח ַא, ןופ סעיצַארָאקעד עכעלסעגרַאפ-טשינ ,עטצעל יד

 טליפענ ןוא ןעזעגנ ןעמ טָאה גנוריפפיוא רעדעי ןיא ."דלאוונרעפ

 ַא, ןופ גנוריפפיוא רעד ןיא ... .רעלטסניק םעד ןופ טסייג םעד

 ןייז ןיא ןזיוװעגסיױרַא ?עדנַאק ךיז טָאה "דלַאװנרעפ ןיא הנותח

 -ַאב ןֹוא סעיצַארָאקעד ענייז טימ זיא רע ,טייקנביוהרעד רעלופ

 -זַאנ יד ןופ ןדיי עטעװעטַארעג יד טימ ןעננַאנעגטימ גנוטכייל

 רעייז זַא ,ייז ןופ רענייא זיא רע זַא ,טליפעג טָאה רע ,ןרעמַאק

 ,ןבעל יינ ַא וצ ןעייג םיטילּפ יד ןעוו ןוא ,?רונ ןייז ךיוא זיא ?רונ

 טימ ןעגנַאגעגטימ רע זיא גנַאל טינ רעבָא ,ייז טימ ךיוא רע טיינ

 ,ןבעל םעיינ םעד ןופ ןסירענקעװַא םיא טָאה טיײהקנַארק יד ,ייז

 .דנַאל ןיא ָאד ןענופעג ךיז רַאפ טָאה רע סָאװ

 טעברַא ןייז ןָאטעג טָאה סָאװ ,רעלטסניק א ןעוועג זיא לעדנַאק

 טקירדעגסיוא ךיז טָאה טייקטסנרע יד ,טייקטסנרע ןוא תוירחא טימ

 -רַאה ַא ןעוועג .ןעגנומיטש ןוא טייקכעלטקניּפ ,ננוטלַאה ןייז ןיא

 םעד רַאפ רָאנ טינ ןפַאש ֹוצ עיציבמַא טימ לופ שטנעמ רעקיצ
 ."עניב רענַאקירעמַא רעד רַאפ ךיוא רָאנ ,רעטַאעט ןשידיי

 ןגעו טביירש ,ןרָאבסָא סקַאמ רעקיטירק-טסנוק רעטמירַאב רעד

 : .ק

 .קרעוו-טסנוק קידפושכ ַא טכַארבענסױרַא רעדיוו טָאה ל?עדנַאק ,

 טייקיברַאֿפ רעד טימ טרעהעג סָאװ ,גנוטַאטשסיוא ןַא טפַאש רע

 םוצ ליטס ןיא טייקכעלטייהנייא ןוא קיטסַאלּפ ןיא קַאמשעג ןוא

 לָאמַא זיא סע ןעוו ןבָאה רימ סָאװ ,ןטסלופצייר ןוא ןטסטקעפרעּפ

 ."טַאהעג

 .ָאקרוט סַאנָאי ןופ .ע .ש

 ,לעדנַאק .א .ה רָאטַארָאקעד עניב רענעברָאטשרַאפ רעד --- ןיװעל סירָאב

 .1951 רעבמעװָאנ 30 ,.י .ג ,".וורָאפ

 {-| 11 2. 6006461 960 106541066 26 (ו6ש (0עסעג} 1465 1/600 02

 1161814 1720006, ןאי +., ראסט. 7, 1951:
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 דוד ,רענווַארַאש
 ן1923 .טשצג -- 1860 ךרעב .בעגו

 -אסעב ,טשעלַאפ ןיא 1860 ךרעב ןריובעג

 ,עיבַאר

 טקנעדעג רעלדַא עילימע עסירעטקַא יד

 יורפ רעטשרע ןייז טימ שטשָאמַאז ןופ םיא

 טימ ןעלקייּפ ןוא ןצנַאט טגעלפ יז .עיטסוג

 רעפיול-לענש ַא ןעוועג זיא רע ןוא לקייּפ ַא

 .סַאג רעד ןופ סעקערטש עסיוועג רעביא

 .רָאאטקַא רעשידיי ַא ךָאנרעד טרעוו .ש

 רעכַאמוטש ייב טליּפשעג רע טָאה 1891 ןיא

 ,רעסישזער ןעוועג זיא רע ואוו ,ןידנעב ןיא

 רעטעּפש ,עּפורט סרעכַאמוטש ןעמונעגרעביא רע טָאה ךָאנרעד

 .עפורט סדלעפסייוו ןיא רעבירַא

 : תונורכז ענייז ןיא טלייצרעד קינוװָאדָאימ .מ

 ןענייז ווָאשַאמָאט ןיא עּפורט-רעדנַאװ רעד ןופ ןטפעשעגנ יד ,

 -רעביא רעטַאעט םעד |ןבָאה| טָאה ןאד ... .טכעלש רעייז ןעוועג

 רימ ןענייז ווָאשַאמָאט ןופ .ןַאמלעטיט ןוא רענװַארַאש ןעמונעג

 -עג רימ ןבָאה טרָאד .ענטוק רעדָא ַאנשטָאּפָא ןייק ןרָאפעגסױרַא

 וצ טעדנעוועג 'עיצקעריד, יד ךיז טָאה ,{?ןץרּפ בייל קחצי ןפָארט

 ןלעטש ןענָאק ןלָאז רימ זַא ,ןייז קיפליהייב זדנוא לָאז רע םיא

 ןלָאז רימ טעברַאעגסיוא זדנוא טָאה ץרּפ .ןעגנולעטשרָאפ עכעלטע

 ינוק/ טלעטשעג טָאה ןעמ .טכענ 2 ףיוא רעטַאעט םעד ןגירק

 .עטבעלש ןעוועג ןענייז ןטפעשעג יד ,'קַאינפיירט, ןוא 'לעמעל

 |ןבָאה} טָאה ןעגנולעטשרָאפ 2 יד טקידנעענ ןבָאה רימ זַא ןוא ...

 ןענייז ןוא קישזישט ןוא ןַאמלעטיט ,רענווַארַאש ןביוהעגפיוא ךיז

 רָאי ןיא סע זיא ןעוועג .ןדלעפסייוו וצ עש'רַאװ ןייק ןרָאפעגנקעוװַא

71.,. 

 ןגעוו טביירש ,רָאטקעּפס .מ רעביירש רעשידיי רעטנַאקַאב רעד

 : ןליּפש ןייז

 ןייז ןיא ןוא טסיטרַא ןַא רוטַאנ רעד ןופ זיא רענווַארַאש 'ה ,

 ןריפסיוא םייב ןענָאזשיפ ןטלַא םוצ ךעלנע ךס ַא טימ רע זיא ןליּפש

 רעביא טקיטלעוװעג ןוא רעקרַאטש ליפ רעבָא זיא רע .ןלָאר עטסנרע

 עשידיי ןוא ללכב ןלָאר עשימָאק טליּפש רע ןעוו םוקילבוּפ םעד

 ןעקנעש טינ רָאנ ןָאק ןעמ .טרפב ןטייצ עטונ עטלַא יד ןופ ןּפיט

 שטָאכ ,ענעצס רעשידיי רעד ףיוא ןדייר שטייד ןייז ןרענווַארַאש 'ה

 ןכלעוו טימ ןושל םעד ןוא ןבעל עשידיי סָאד טוג רעייז ןעק רע

 סָאװ ,םעד טימ רָאנ ןעמ ןָאק ןרעפטנעראפ םיא .טדער דיי רעד

 רעטַאעט ןשידיי םעד ןליּפש טביולרעד טָאה ןעמ ןעוו טייצ רעד ןיא

 שטייד ףיוא ןלָאר יד טרזחעגנייא ךיז ןעמ טָאה ,"שטייד ףיוא,

 ןקיזָאד םעד ןופ ןעניײװעגוצּפָא ךיז טסָארּפ רעווש זיא רעטציא ןוא

 -לעוו ,םעד ייב ןרעיוא יד ןיא טצלירג סָאװ ,"שירעמשטייד-שידיי,

 ."טרָאװ שידיי ַא ןרעה רעטַאעט ןיא טמוק רעכ

 עּפורט רעשידיי ַא ןופ רָאטקעריד ןרָאװעג ןיילַא רעטעּפש זיא .ש

 -רעטעּפש עכלעזַא טליּפשעג ןטייצ עסיוועג ןיא ןבָאה םיא ייב ןוא

 -נעטכיל .,ןָאסרעיײמ ,וועדעבעל ,ָאקסעלַאכימ יו ןרָאיטקַא עטמירַאב

 לארשי רעביירש-ןסעיּפ ןוא רָאיטקַא רעד ןוא שטיװעלעטרַאג ,ןייטש

 .רעגָאװש ןייז ןרָאװעג ךיוא רעטעּפש זיא רעכלעוו ,גרעבנעזָאר

 ןלָאר-טּפוה עלַא טליּפשעג .ש טָאה ,רעביא טיג גרעבנעזָאר יו

2000 



 אטא

 ןליַּפש וצ ןגיוצעג םיא טָאה סרעדנוזַאב רעבָא ,רנַאשז ןדעי ןיא

 ."ןַאטַאלרַאש עקהמלש;

 סיפענעב ַא םענייז וצ טָאה .ש, זַא ,טלייצרעד ץַאק .ז רָאיטקַא רעד

 טפרַאדעג טָאה סָאװ רענייא רעבָא ,'הבושת לעב, סר"מש טלעטשעג

 הבושת לעב ןופ טיוט ןכָאנ ףרַאד רעכלעוו ,'רעניד, ןופ לָאר יד ןליּפש

 טקידנע עסעיּפ יד סָאװ טימ !יתיוש, לוק ןפיוא ןגָאז ןוא ןקעדוצ םיא

 רעוװ טינ טָאה רע זַא ,ןסעגרַאפ טָאה .ש .ןעמוקעג טשינ זיא ,ךיז

 טּפַאכעג רע טָאה קילבנגיוא ןטצעל ןיא ןוא ,לָאר יד ןליּפש לָאז'ס

 ןבעגעג םיא ןוא ,טיזיווקער םייב טקיטפעשַאב זיא סָאװ ,רוחב םעד

 ױזַא עניב רעד ףיוא רעבָא ךיז טָאה רוחב רעד .לָאר יד ןליּפש וצ

 ןוא ןטױט םעד ןקעדוצוצ ןזיװַאב רָאנ טָאה רע זַא ,ןקָארשרעד

 ליומ סָאד טנפעעג טינ טָאה רעבָא ,סנּפָאקוצ םיא טכיל יד ןלעטש

 ,ןצכערק ןעמונעג ,!רעטיוט, ַא קידנגיל ,טָאה .ש .'יתיוש, ןגָאז וצ

 םעד ןזָאל וצ רעלפוס םוצ ןעיירש ,ןעלדיז ,ןטליש ,ןייצ יד טימ ןצירק

 סלַא .ש טָאה ,ןפלָאהעג טינ טָאה ץלַא סָאד ןעו ןוא גנַאהרָאפ

 ""יתיוש, לוק ןפיוא ,ךיוה ןעגניז ךיז ךָאנ ןײלַא ןעמונעג ירעטיוט

 ןיא םיא ייב טליפשעג טָאה (עיפָאס) הרש יורפ עטייווצ ןייז

 סהרש .ןירעליּפשיש עשידיי ַא זיא ,ַאװעי ,רעטכָאט רעייז .,עּפורט

 ַאקנַאזַאר ַארעיװ ןירעביירש ןוא ןירעליּפשיוש יד זיא רעטסעווש

 ("עסקיש עשידיי יד,)

 ןברָאטשעג ןעגנוגנידַאב עלעירעטַאמ עטכעלש רעייז ןיא זיא .ש
 .וועיק ןיא עקווָאליריק ףיוא זיוה-םיעגושמ ןיא 1922 ןיא

 .אקנַאזָאר ארעיװ ןופ .ע .מ ,רעקיצּפײל קראמ ןופ .ע .ש

 ,"קלָאפ עשידוי סָאד , ,טציא ןוא לָאײא רעטאעט עשידוי סָאד -- רַאטקעּפס .נ
 .1906 ,6 'נ ,ענליװ

 .1924 רעבמעטּפעס ,3 'נ ,עשרַאװ ,"עניב עשידיי יד , ,ם תמה תיחת -- ץַאק .ז

 .1926 ;2 ,1 ,"ןרעטש, ,תונורכזירעטאעט עניימ -- קינװַאדָאימ .מ

 ,"טלעװ עשידיא יד , ,עסירעטקא רעשידיא א ןופ ןעבעל סָאד -- רעלדַא עיליצע
 ,1930 ילוי 11 ,דנאלווילק

 אינַאס ,רענווַארַאש

 ןרעניוו ַאיּפָאסו
 (1924 .טשעג -- 1885 .בעג)

 -ַארקיא ,ּפָאטָאנָאק ןיא 1085 ןיא ןריובעג

 .עניא

 טיג ַאקנַאזָאר ארעיוװ רעטסעװש ריא יװ

 .תומותי ,רעטסעויש 5 ןעוועג ייז ןענייז ,רעביא

 -עג ךיז טָאה ,ענייש ַא רעייז ןעוועג זיא .ש

 "װַארַאש ןעו .עקטסידָאמ ַא ייב ןעיינ טנרעל

 טָאה ,ּפָאטָאנָאק ןיא ןליּפש ןעמוקעג זיא רענ

 .עסירעטקַא ןַא ןרעו וצ טדערעגרעביא יז רע

 ,לטעטש ןופ ןפָאלטנַא םיא טימ ןעמַאזוצ זיא יז

 טליּפשעג רדסכ ןוא םיא טימ טַאהעג הנותח
 .םיא טימ ןעמַאזוצ רעדָא סעּפורט ענייז ןיא

 לָאטיּפש ןיא ןברָאטשעג ,רעקיצּפיײל קרַאמ טיול ,.ש זיא 1924 ןיא
 .דַארגנינעל ןיא

 -טעיווָאס ןיא ןירעליּפשיוש עשידיי ַא זיא ,ַאװעי ,רעטכָאט רעייז

 .דנַאלסור

 .ַאקנַאזָאר ארעיװ ןופ .ע .מ ןוא רעקיצּפײל קרַאמ ןופ .ע .ש
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 ןופ ןָאקיסקעל

 האל-לחר ,לוָאּפ
 עמורפ ייב ,עיצילַאג .גרעבמעל ןיא ןריובעג

 -רעד עלענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב .ןרעטלע

 ייב ,ןטָארטעגפױא דניק סלַא ךָאנ .גנואיצ

 עשידיי ןעגניז טימ ,ןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ

 -עגניז ַא יו ןטָארטעגנײרַא רעטעּפש .רעדיל

 -מיג ןיא ענָאדַאמירּפ סלַא ךָאנרעד ןוא ןיר

 ןשיליוּפ ןיא רעבירַא ףוסל ,רעטַאעט ס.עּכ

 ,1914 זיב טליּפשעג טָאה יז ואוו ,רעטַאעט

 הנותח ןוא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג -- 4

 טימ ןוא לוָאּפ ףסוי רָאיטקַא ןטימ טַאהעג

 -עדָאװ ןיא ?סעשטעקס ,, ןוא "סנריוט לגניס, טימ ןטָארטעגפיוא םיא

 -עג ןוא רעטַאעט ןעמיטיגעל םוצ רעבירַא רעטעּפש .רעזייה-ליוו

 "קחצי; לָאר יד (יקסווָאקסַאל) ווָאדיװ ַאינָאס ,דלעפ ירעה טימ טליּפש

 ןשידי רעגרעבמעל ןטימ "תימלוש, לָאר יד ,"קחצי תדקע, ןיא

 -מורַא ,ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ ,ךָאנרעד .ןייטשלעקניפ רעליּפשיוש

 ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא עּפורט רעשידיי ַא טימ ןרָאפעג

 ענַאדַאמירּפ סלַא טליּפשעג רָאי ייווצ עּכַאנק ךיוא טָאה יז .עקירעמַא

 .סקנָארב ןיא יקסַאל ןוא רעטכעש טימ

 יסול טימ ןלָאר-רעדניק טליּפשעג טָאה ,עלהרובד ,רעטכָאט סי.פ

 .ןַאמרעג

 ןטָארטעגפיױא רעטכָאט ןוא ןַאמ ריא טימ רעטעּפש ךיוא זיא .ּפ

 טניז ןוא ,ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עשידיי ףיוא טייצ וצ טייצ ןופ

 ףיוא ןײלַא סױרַא יז טערט (1957 לירּפַא 12) טױט סנַאמ ריא
 .גנַאזעג ןוא ןליּפש-רעטַאעט טימ ןטרעצנָאק

 .ןסחי יכדרמ ןופ .עצ .ש

 רתסא ,ןָאמַאלַאס
 יד ןיא טקילײטַאב 1931 ןיא ךיז טָאה .ס

 -ַאליפ ןיא "לקניוו טסנוק, ןופ ןעגנולעטשרָאפ

 יד טליּפשעג יז טָאה ינוי 12 םעד .עיפלעד

 טייזעצ, סמכילע םולש ןיא *עלעטיא, לָאר

 יד ןוא ,רענטַאר םעס ןופ ריא "טײרּפשעצ ןוא

 "ןשטנעמ, סמכילע םולש ןיא "דבכוי, לָאר

 ,גנילרעּפש םַאיליװ ןופ ר"א

 :ריא ןגעוו טביירש לעקריט רעב דוד

 ןענופעג ךיז טָאה לקניו טסנוק םעד ןופ ןעיורפ יד ןשיווצ,

 ןוא טנַאלַאט םענייש ץנַאג א ןזיװעגסױרַא טָאה עכלעוו ענייא

 םַאדַאמ ,יורפ יד ,עסעיּפ ַא ןופ לעטשנעמַאזוצ םעד ןיא ףירגַאב
 עסעיּפ ַא ןבירשעגנָא 1928 רעטניוו ןיא טָאה ןָאמָאלָאס רתסא

 רעטעּפש טָאה יז סָאװ ,"ןעמָאנ ַא ןָא שטנעמ 8 , ןעמָאנ ןרעטנוא

 -טע טָאה ןָאמָאלָאס םַאדַאמ . .. "ןבעל ןופ תודוס , ףיוא ןטיבעג

 -טימ| סרעבמעמ יד רַאפ עסעיּפ עקיזָאד יד ןזעלעגרָאפ לָאמ עכעל

 ריא ןסָאלשַאב טָאה ןעמ ןוא ,לקניו טסנוק םעד ןופ {רעדילנ

 ,"יטעיײסַאס רוטַארעטיל וירביה רעד ןיא ןריפוצפיוא

 רע טלַאהניא סנעמעוו ,עסעיּפ יד זיא ,רעביא טיג לעקריט יו

 טריפעגפיוא ,71772 .זז "עניב עכעלטנגוי יד ,, ךוב ןייז ןיא טגנערב

 טָאה ןירעסַאפרַאפ יד .,םוירָאטידיוא ןיא 1935 יַאנ 26 םעד ןרָאװעג

 ךיז ןלָאז ןעגנוטייצ עשידיי יד .ןליּפש ןיא טקילײטַאבטימ ךיוא ךיז

 ןוא ןירעסַאפרַאפ יד טביולעג ןבָאה ןוא ןפורעגּפָא שיטַאּפמיס ןבָאה
 .רעליּפשיש יד ךיוא

 ,51 ,52 .וז ,1940 ,עיפלעדאליפ ,"עניב עכעלטנגוי יד, -- לעקריט רעב דוד
8, 712, 73, 



 רעטַאעט ןשידיי

 השמ ,רעטכיר
 ן1939 לירּפַא 7 .טשעג -- 1871 יא 1 .בֵעג)

 .עיצילַאג ,ווָאנַאי ןיא 1871 יַאמ 1 ןריובעג

 םעד ןברָאטשעג זיא ,דיסח רעזלעב ַא ,רעטָאפ

 סניבר רעזלעב םייב הנשה שאר גָאט ןטייווצ

 -עג זיא .ר רעדײא םישדח עקינייא ,שיט

 ןייז ןעמוקַאב טָאה רע ןוא ןרָאװעג ןריוב

 ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא .ר .ןעמָאנ סרעטָאפ

 רע ןעמעוו ייב ,דיסח רעכייר ַא ,ןדייז ןייז ייב

 -קָאדָאטרָא-שידיסח גנערטש ַא ןעמוקַאב טָאה

 ןיא ןרָאי ךס ַא טנרעלעג .גנואיצרעד עשיס

 ענעעזעגנָא ןופ החגשה רעד רעטנוא הבישי

 -הלכשה יד ןּפַאזוצנייא ןזיװַאב ךָאד רעבָא ,טייצ רענעי ןופ םינבר

 ןייגוצקעװַא ןליו םעד טקעװרעד םיא ןיא טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל

 טשרעוצ ,רעדיל ןביירש ןבױהעגנָא טָאה רע .ןבעל:-טרַא הבישי ןופ

 .שידיי ןיא ךָאנרעד ,שיאערבעה ןיא

 -עגנָא .הוצמ-רב רעד רַאפ ךָאנ ,.ר טָאה םיובנעשריק בקעי טיול

 ,ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא סָאװ ,"ףסוי תריכמ, ליּפש-םירוּפ ַא ןבירש

 .זלעב ןבענ ,שירַאװ לטעטש ןיא טייצ-םירופ ,סרעפלעהַאב ךרוד

 רעטעברַאטימ סלַא ןביוהעגנָא .ר טָאה טייקיטעט עשירַארעטיל ןייז

 ."רעקעוו , ןוא "למרכ, טַאלבנכָאו שידיי סעסעדיורב רשא ןבואר ןופ

 -מעל ןיא "ירבעה, טַאלבנכָאװ שיטסינויצ ַא טריטקַאדער -- 5

 .גרעב

 גרעבמעל ןיא טַאהעג הנותח .ר טָאה ,ןברָאטשעג זיא עדייז ןייז ןעוו

 ןוא ןדמל ַא דיי ַא ,רעװָארָאדָאכ בקעי 'ר ןופ רעטכָאט רעד טימ

 ,דובכב רעייז ןטלַאהעג םיא טָאה רעווש רעד .רחוס-ןסקָא רעסיורג ַא

 טכַאמעג םיא ןליוו ס'.ר ןגעק ןוא ,ףתוש ַא רַאפ ןעמונעגוצ םיא

 טקידירפַאב טינ טימרעד ךיז טָאה .ר רעבָא .רחוס-ןסקָא ןַא רַאפ

 םוצ ןעמונעג רעדיו ךיז רע טָאה םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא ןוא

 .רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ ןפַאש ןביוהעגנָא ןוא ןביירש

 : רעטומלרעּפ םולש טביירש םעד ןגעוו

 ךָאנ זיא רע ןעוו ערעירַאק-רעטַאעט ןייז ןביוהעגנָא טָאה רע,

 ןגָארטענ טלָאמַאד ךָאנ טָאה רע) גנוי קיסעמטשינטלעהרַאפ ןעוועג

 ַא ןוא ןציּפש ןעציירד טימ למיירטש ַא ,עצעּפושז עשידיסח א

 טנעקרענָא דלַאב רע ןיא ךָאד ןוא ,(דרָאב עצרַאװש ,עטכידעג

 .עיצילַאנ ןיא גדוטַאמַארד רעטסקיטכיוו רעד יוװ ןראװעג

 ןעוועג זיא ,ןבירשעננָא טָאה רעטכיר סָאו ,עסעיּפ עטשרע יד

 טשינ לָאמנייק זיא עסעיּפ יד) "קחצי תדקע , עמַארד עשייביב א

 רעדייא ךָאנ ,1891 ןיא ןעוועג זיא סָאד .,(ןרָאװעג טריפענפיוא

 זיא ןעדַאפדלָאג ."קחצי תדקע , ןייז ןבירשעגנָא טָאה ןעדַאפדלַאנ

 טעדנעוועג ךיז טָאה רעטכיר השמ ןוא נרעבמעל ןיא ןעוועג טלָאמאד

 -ךֶלָאנ םיא טָאה ,ןענעיילרעביא ןכָאנ .עמַארד ןייז טימ םיא וצ

 :ןושלה הזב טגנָאזעג םיא ןוא עסעיּפ יד ןבעגענקירוצ ןעדַאפ

 יז .עמַארד עשילביב רעייא קירוצ ריא טָאה טָא ,ןַאמרעננוי,

 רעטכיר) "רעטונג ַא רעייז זיא קנַאדעג רעד רעבָא .טשינרָאג וצ גיוט

 -ךלָאנ ןבעגעג סָאד טָאה רע זַא ,ןעמירַאב ךאנרעד ךיז טנעלפ

 ןעדַאפדלָאג רעבָא ,("קחצי תדקע , ןייז וצ קנַאדעג םעד ןענעדַאפ
 וצ רעטייו ןטָארעג םיא ןוא טקיטומרעד טלָאמַאד םיא טָאה

 לָאז רעטכיר זַא ,טרידיצעד טָאה סָאד ןוא ,עניב רעד רַאפ ןביירש

 ."רעטַאעט ןשידיי םייב אקוד רעביירש ַא יו ןוקית םעד ןעניפעג

 ָאטינ זיא'ס ןוא ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא עסעיּפ יד

 .די-בתכ ןייל ריא ןופ

 : רעדַאב םשרג טביירש ,רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ טויבעד ס'.ר ןגעוו
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 רעשידיי רעד ףיוא טייקיטעט ןייז ןביוהעגנָא טָאה רעטכיר ןעוו ,

 ןצעזרעביא טימ ןבעגעגּפָא ןגרוטַאמַארד עשידיי יד ךיז ןבָאה ,עניב

 -ַאלוּפָאּפ טלָאװעג ייז ןבָאה םעדרעסיוא ןוא דנוש ןשיאיונ םעד

 ןוא ,ןבעל ןשידיי םענופ ןטנעמָאמ עשירָאטסיה ענעדישרַאפ ןריזיר

 ןייג טלָאװעג רעטכיר טָאה ,ןטנעמָאמ עשירָאטסיה יד וצ גוצַאב ןיא

 רעד ןגעוו ןעוועג ענייז עסעיּפ עטשרע יד זיא ,געוו ןבלעז םעד ףיוא

 דלַאב רעבָא ךיז טָאה רע ."םשרג ונברד םרח, םענופ עטכישעג

 וצ ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא געוװ ןקיזָאד םעד ןופ טרעקענּפָא

 .'ןבעל ןשידיי ןקיטרעװנענעג םענופ ןעגנורעדליש יד

 רעבָאטקָא ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא "םשרג ונברד םרח;

 ,ןבעגעגרעביא טָאה רבחמ רעד יװ ,לּפמיג ייב גרעבמעל ןיא 7

 ןרָאיטקַא יד רעבָא ,שידיי םענייר א ןיא ןבירשעג עסעיּפ ןייז רע טָאה

 ."שטייד, ןיא טעברַאעגרעביא לסיבַא סע ןבָאה

 ןיא דָאזיּפע ןטנַאסערעטניא ןַא טלייצרעד רעטומלרעּפ םולש

 :עסעיּפ רעטריפעגפיוא רעטשרע ס'.ר טימ תוכייש

 טַאהעג טָאה ,עמורפ ַא רעייז ןעווענ זיא עכלעוו ,עמַאמ ןייז ,

 -ענקעוַא ךיז טָאה ,עלהשמ ,דיחי ןב ריא סָאװ ,םירוסי עסיורג

 ריא רַאפ ןעוועג זיא רעטַאעט -- ?נגעװו ןטכעלש , א ףיוא טזָאל

 ןייג טלָאװעג טשינ ןפוא םושב רַאפרעד טָאה יז .השוב ַא טושּפ

 ענייש יד ןענניזכָאנ טרעהענ טָאה יז ןעוו .עסעיּפ סנוז ריא ןעז

 ךָאד ךיז יז טָאה ,"םשרג ונברד םרח ,, סעלהשמ ריא ןופ םינונינ

 רָאנ .טכַאנ תבש ַא ןיא רעטַאעט ןיא ןייג וצ ןדיירנייא טזָאלעג

 -ץרַאה ַא ןעמוקַאב יז טָאה ,רעטַאעט םוצ ןעמוקענוצ זיא יז ןעוו

 יד-טֶא .רעטַאעט ןופ ?עווש ןפיוא ןברָאטשענ זיא ןוא עקַאטַא

 סָאװ ,תוביס יד ןופ ענייא ןעוועג זיא רעטומ ןייז טימ גנוריסַאּפ

 עקירעמַא ןיא החּפשמ ןייז וצ ןרָאֿפ וצ ןסָאלשַאב טָאה רעטכיר

 ?."ןקילנ ןבוז וצ טרָאד;
 -ַאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד טביירש עכַאּפע רענעי ןגעוו

 | : ןירָאג .ב ,רעט

 ַא טימ טּפַאבעגסיױרדַא רעצעמע ךיז טָאה הטימש ַא ןיא לָאמַא ,
 טשרע ןוא .ןעוועגנ טינ ןירעד זיא טייקיטיונ ןייק רָאנ ,קיטש יינ

 -כיר השמ טריפענפיוא ןעמ טָאה ןרָאי רעקיצניינ יד ןופ ףוס םוצ

 םעדכָאנ טָאה רע ןוא ,"םשרג ונברד םרח ,, קיטש עטשרע סרעט

 ןעינעמור ןוא ןעיצילַאנ ןוא עניב רעד רַאפ קיטש ערערעמ טרעפילעג

 -מָאק ַא טימ ןרָאפוצמורַא עיסעצנַאק ַא ןעמוקַאב ןיילַא טָאה ןוא

 ."ץניווָארּפ רעד רעביא עינַאּפ

 טניפעג די-בתכ ַא ,ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא עסעיּפ יד

 .רעטכיר הנוי-ףסוי ,ןוז סרבחמ םייב ךיז

 ."סחוימ עלעצרעה; עסעיּפ ןייז ןבירשעגנָא .ר טָאה 1899 ןיא

 | :רעדַאב םשרג טביירש עסעיּפ רעד טָא ןגעוו

 ןופ ענַארפ יד ןעלדנַאהַאב ןעמונענ ךיז רע טָאה רעטעּפש ,

 םעניא ןברוח א טכַאמעננָא ןרָאי ענעי ןיא טָאה עכלעוו ,"סוחי ,

 "סוחי , ןקיזָאד םעד טערַאטסענ רעטכיר ךיז טָאה . .. .ןבעל ןשיריי

 טָאה ןבעל םענופ גנַאנ רעד יו ױזַא ןוא ,ןכַאמ וצ ךעלרעכעל

 ןופ ץנעדנעט יד זַא ,ןנָאז טנייה ןעמ ןָאק ,ןפלָאהעגנ וצרעד םיא

 ןרָאי עגנַאל רַאפ ןייז ךָאנ טעוו עסעיּפ רעשירעטכיר רעקיזָאד רעד

 ."טייצ רענעי ןופ קנעדנָא רעקידעבעל ַא יו

 יז לייו ,עסעיּפ יד ןליּפש וצ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא יד

 ןיא 1900 רעבמעווָאנ ןיא קידנעמוקנָא טשרע .ןלעפעג טינ ייז זיא

 -נרעב לרעב טימ) לָאז עסעיּפ יד זַא ןעגנולעג םיא זיא ,עקירעמַא

 ,עיפלעדַאליפ ןיא ןרעו טריפעגפיוא (ןײטשטָאר סָאילע ןוא ןייטש

 רעטַאעט *ַאילַאט, ןיא קרָאי-ינ ןיא רעטעּפש םישדח ייווצ ןוא

 ַאטרעב ןופ לייטנָא ןטימ) יקסווָאכירַאי ןופ קיזומ ,"עלעבייט , ג"א
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 אטא טעקע עג

 -גרעב לרעב ,קנַאלב ןָאעל ,ןַאמנייפ דנומגיז ,רעלסעק דוד ,שילַאק

 ,(ןייטש

 ןיא ףיוא טריפ ןוא גרעבמעל ןייק קירוצ .ר ךיז טרעק דלַאב

 רָאי ייווצ טליּפשעג טרָאד טרעוו עכלעוו ,עסעיּפ יד רעטַאעט סלּפמיג

 רעביא טליּפשעג עסעיּפ יד טרעװ טייצ רעבלעז רעד ןיא ,רדסכ

 -םורד ןוא עשיאעּפָארײא ערעדנַא ןיא ךיוא רעטעּפש ,עיצילַאג ץנַאג

 זיב ןענייז סָאװ ,סעסירעטקַא ןוא ןרָאיטקַא .טעטש רענַאקירעמַא

 ענעדישרַאפ יד ןיא סיוא ךיז ןענעכייצ ,טנַאקַאבמוא ןעוועג טלָאמַאד

 ,רעליּפשיוש עסיורג יװ טנעקרענָא ןרעוו ןוא עסעיּפ רעד ןופ ןלָאר

 ,רעלשיפ ַאטרעב ,גניליש םעס ןרָאיטקַא רענַאיצילַאג יד ,רעגייטש ַא

 טליּפשעג ךיוא טרעוו עסעיּפ יד .ןַאמטוג לדיי ,ָאקסערַאל לעומַאס

 יד טימ ּפָא ךיז טפור עסערּפ יד .ןּפורג:רעבָאהביל ךס ַא ךרוד

 ןופ רענייא יו טנעקרענָא טרעוװו .ר ןוא ,ןעגנַאזעג-ביול עטסערג

 ,ןגרוטַאמַארד עטסקיטכיוו יד

 :רעטומלרעּפ םולש טביירש םעד ןגעוו

 רעד רַאפ ננוניישרעד עקיטרַאננייא ןַא ןעוועג זיא רעטכיר השמ ,

 עטסקיטכיל יד ןופ רענייא ןוא רוטַארעטיל רעשיטַאמארד-שיריי

 שידיי רוד ןטשרע ןופ עכָאּפע רעכיירנברַאֿפ רעד ןיא ןשטנעמ

 ףיוא בוט םוי-תבש טכַארבענטימ טָאה רע .עיצילאנ ןיא רעטַאעט

 זיא ןוא ,עיצילַאג ןיא עניב רעשידיי רעטכשוחרַאפ טלָאמַאד רעד

 .ןבעל ןשיצילַאג-שידיי ןופ ןּפיט ןרעדליש וצ רעטשרע רעד ןעוועג

 םעד ןשיווצ גנילרעטעמש רעקיברַאֿפ ַא ,"סחוימ עלעצרעה , ןייז

 ןעמונרַאפ גנַאל טָאה ,טייצ רענעי ןופ רַאוטרעּפער ןטרעמוארַאפ

 ןוא ,טלעוו רעד רעביא סעניב עשידיי עלַא ףיוא ןָא-ןביוא םעד

 ,"עיסעּפָארּפ-רעטַאעט רעשידיי רעד ןעזנָא ןוא דובכ ,עפש טכַארבעג

 :טקרעמַאב ןייטשניבור .ה .צ ןוא

 ,םזידיסח ןייז ןעמונעגקעװוַא טינ םיא ייב טָאה רעטַאעט סָאד ,

 -עגנייא ןייז ןופ ּפָא טכַאל סָאוו ,סרוקיּפא רעד ןרָאװעג טינ זיא רע

 רעד ףיוא ןּפיט עשידיסח ענייז ןענייז רַאפרעד ןוא ,ןטכענ םענ

 לייטס ןיא ייס ,"תואּפ ןוא דרָאב , יו רעמ סָאוװטע ןזעוועג עניב

 ןדלעה סרעטכיר ןופ תואּפ ןוא דרָאב יד ןיא .קינכעט ןיא ייס ןוא

 "סחוימ עלעצרעה , .המשנ עשידיסח יד ןעזענ ךיוא ןעמ טָאה

 -ַאנַאפ ןייז ,סָאבעלַאב רעשידיי ,רענייש רענעטלַאהענסיױא ןַא זיא

 א ןופ טייקכעלנעזרעּפ יד רעבָא ,טפמעקַאב רעטכיר טָאה םזיט

 -רעה ןנעק ןטָארטענסױרַא זיא רעטכיר .ןבילבענ זיא עלעצרעה

 -ןב ןייז ןשיווצ ךודש ַא ןזָאלוצ ןלעוו טינ רַאפ תונשקע סעלעצ

 סעלעצרעה ןכַאלּפָא רעבָא ,רעטכָאט סהלנעסללעב םעד ןֹוא דיחי

 רעטכיר טָאה טייקכעלנעזרעּפ סעלעצרעה ןופ ןכַאמ קזוח ,תודימ

 טאהעג ךָאד ןבָאה ןנרוטַאמַארד עטשרע ערעזדנוא .טנַאוװעג טינ

 טכַאמעג ייז ,ןדלעה עשיטאנַאפ ערעייז ןקיליטרַאפ וצ עבט ַא

 -ַאמַארד םעד ןעננערבוצסיורַא רעקרַאטש ידכ ךעלרעכעל ןעזסיוא

 טינ ןעלטימ עכלעזַא טימ ךיז טָאה רעטכיר .טקילּפנָאק ןשיט

 ."טצונַאב

 'ר טָאה גרעבמעל ןיא זַא ,טקרעמַאב ןַאבַאלַאב ריאמ .ּפָארּפ

 ,טָאה .ר ןוא ,סחוימ ןסיורג ַא רַאפ ןטלָאגעג ןייטשנרעב עלעצרעה

 עסעיּפ ןייז ןפורעגנָא ,ןעמָאנ ןייז טיול ,טיוט ןייז ךָאנ ןרָאי ךס ַא
 ."סחוימ עלעצרעה;,

 רעדָא "סחוימ עלעצרעה, נ"א 1926 ןיא ךיוא זיא עסעיּפ יד

 עשיטעיווַאס ,ווָאקרַאכ ןיא ןרָאװעג טליּפשעג *לַאטיּפַאק ןוא טעברַא;
 .עניַארקוא

 רעשיאערבעה רעד ןיא עסעיּפ יד זיא 1921 טסוגיא 2 םעד

 טליּפשעג ןלארשי ץרא ןיא בילטָאג ןָאעל} רהוצ ןופ גנוצעזרעביא
 | ."ךויצ, רעטַאעט ןיא ,םילשורי ןיא ןרָאװעג
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 ןופ ןָאטיסקעל

 ,הלגע-לעב עלעקעי רעדָא ,סחוימ עלעצרעה 'ר, עסעיּפ יד

 השמ ןופ רעדליב 8 ןוא גָאליּפע טימ ןעטקַא 4 ןיא דליבסנעבעל

 1907 ןיא זיא "קרָאי-װענ סיוא יקסווָאחַארַאי ןָאפ קיזומ ,רעטכיר

 -כוב ,הטָאר דוד סעד םוהטנעגייא דנוא גַאלרעפ , ןיא ןענישרעד

 ."גרעבמעל ןיא גנולדנַאה

 רעד ,רעדָא ,"סחוימ עלעצרעה 'ר; נ"א די-בתכ רעלעגיגירָא רעד

 ויכרַא ןיא ךיז טניפעג ,"ןעטקַא 4 ןיא לעיּפשױש ,םימשה ןמ גוויז

 ןופ ,הלגע לעב עלעקעי, די-בתכ ַא ָאד ךיוא זיא'ס ואוו ,א"וויי ןופ

 ."רעבליז לרַאק ןָאפ קיזוומ ,רעטכיר סעזָאמ

 ןעוועג .ר זיא -- טקרעמַאב רעטומלרעּפ יוװ --- טייצ רענעי ןיא

 ןברוח, עסעיּפ עלַאנָאיצַאנ ַא ןבירשעגנָא טָאה ןוא טסינויצ רעסייה ַא

 לָאמניײק זיא עסעיּפ יד ."ןויצ תביש תא 'ד בושב ,רעדָא ,ינש תיב

 ןוא ,ןרָאװעג טקורדעג טינ ךיוא זיא יז .ןרָאװעג טריפעגפיוא טינ

 ןבילברַאפ טינ ךיוא זיא ריא ןופ די-בתכ ןייק

 ,קיטסילַאנרושז רעשידיי טימ ןבעגּפָא ךיז ןָא .ר טבייה 1902 ןיא

 -עגַאט, רעגרעבמעל סרעדַאב םשרג ןיא לָאמ עכעלטע ךיז טקורד רע

 קירוצ טייג ןוא גנוטייצ יד רעביא רע טזָאל דלַאב רעבָא ,*טַאלב

 ,"טַארעדניימעג סלַא טייח השמ , עסעיּפ יד ןָא טביירש ,רעטַאעט םוצ

 ןופ ןבעל ןשידיי ןיא ןעגנוריסַאּפ עכעלגעט-גָאט ףיוא עריטַאס ַא

 ןוא גרעבמעל ןיא טריפעגפיוא דלַאב טרעוו עסעיּפ יד .עיצילַאג

 םעד ןיירַא רע טריפ עסעיּפ רעד ןיא .םשור א רעדיוװ טכַאמ

 ךָאנ ןוז ַא ןעמָאנ ַא ןבעג סָאד ןוא טיוט סרעטָאפ ןייז ןופ דָאזיּפע

 ןַא רָאג ןרָאװעג זיא עסעיּפ יד ךיוא .ןעטַאט םענעברָאטשרַאפ ןייז

 יז ,טלעװ:רעטַאעט רעשידיי רעצנַאג רעד רעביא טסַאג רעטפָא

 טליֿפשעג רָאש לשנַא ןוא השמ ןופ גנוטעברַאַאב רעד ןיא זיא

 .,רעטַאעט-"רָאזדניװ, רעקרָאי-וינ ןיא ?הנמלא יד, נ"א ןרָאװעג

 5 ןיא דליבסנעבעל ,הטַארעדניימעג סלַא טייח השמ, עסעיּפ יד

 -רעטנוא .ק .ק ,ןאשטָאמ ָאטטָא ןָאפ קיזומ ,רעטכיר השמ ןופ ןעטקַא

 .הטָאר דוד ןופ גַאלרַאפ ןיא ןענישרעד 1907 ןיא ןיא זיא *רעיציפָא

 עטשרע יד טריזינַאגרָא 1905 ןיא .ר טָאה רעטומלרעּפ םולש טיול

 טַאהעג טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עיצקעריד ןייז רעטנוא עּפורט-רעטַאעט

 -סױרַא ייז טימ ךיז טָאה ןוא ,טייצ רענעי ןופ רעליּפשיוש עטסעב יד

 עכלעוו ,עּפורט רעד ןיא .עיצילַאג ןופ ץניוװָארּפ רעד רעביא טזָאלעג

 ,תודוסי עוויטַארעּפָאָאק ףיוא טעמכ ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ זיא

 -רעקוצ עניגער ןוא דנומגיז :ערעדנַא ןשיווצ ,ןענופעג ךיז ןבָאה

 לשימעשּפ ןיא .רעטומלרעּפ םולש ןוא קענש ,לבע ,לסעפ ,גרעב

 ןעוועג זיא סָאװ ,"תיב םולש; עסעיּפ עיינ ןייז טריפעגפיוא רע טָאה

 -עטניא יד טרעדלישעג רע טָאה ריא ןיא לייוו ,עסעיּפ-סגנילביל ןייז

 יד ,ןבעל-עילימַאפ ןגייא ןייז ןופ ןעגנובעלרעביא עטסטנַאסער

 ענייז ןופ עטסעב יד יװ ןרָאװעג טנעקרענָא עקַאט זיא עסעיּפ

 רע סָאװ ,עסעיּפ עטצעל יד ןעוועג זיא סָאד .ןעגנופַאש עקיטלָאמַאד

 .עיצילַאג ןיא ןבירשעג טָאה

 : רָאטקעּפס .מ טביירש .,עכָאּפע רענעי ןגעוו

 טע סרמש ןופ קעװַא טייוו טינ ןענייז ןסעיּפ סרעטכיר .מ,

 יַארד סיקסניּפ ןוא סנידרָאג וצ ןעגנַאגרעד טינ ןוא ןסרַאפ .ּפמָאק

 זַא ,ןֶא זדנוא ןנָאז סָאװ ,ןבלַאװש יד ןענייז ןסעיּפ סרעטכיר .ןעמ

 רעתמא רעד ןעמוק ןטסכינ ןיא טעו רעטַאעט ןשידיי םעד רַאפ

 ןענַאמָאר סנייטשָאלב טימ סטרעפייז ךָאנ יוװ ױזַא טקנוּפ ,ננילירפ

 ."רוטַארעטיל ןרןעשידיי ןרעד| יד רַאפ גנילירפ רעד ןעמוקענ זיא|

 זַא ,טלַאה םיובנעשריק בקעי

 עֶלַא ןיא ןַארַאפ טינ ןענייז ןרעטכיר ייב יו שיטסירעטקַארַאכ ,

 םיא ייב .ךעלטיילעננוי ןשיווצ ןענעצס-סעביל ןייק ןסעיּפ ענייז

 -רַאפ .ךעלגארפ זיא סע ןוא ,ןשטנעמ עקירָאילטימ רָאג ךיז ןביל

2012 



 רעטַאעט ןשידיי
55 

 טעמב ןוא ?ןשטנעמ עגנוי ןופ ןליפעג-סעביל יד טינ רע טייטש

 ,ןעמעלבָארּפ-ךורע ןחלש ךיז רַאפ רימ ןעעז ןסעיּפ סרעטכיר עלַא ןיא

 טָאה טפָא רָאנ ןוא ,עניב רעד ףיוא סיוא ייז טשטייט רע ןוא

 ענרעדָאמ ןללכב| טסנָאז ןענייז עכלעוו ,םינהכ טימ ןָאט וצ רע

 זַא ,ןטלַאה ריס .ךורע ןחלש םעד ּפִא ןטיה ייז רעבָא ,ןשטנעמ

 ןעמ ןוא ,ןרעדָאמ טינ רעבָא סע ןזיא ,לעניגירַא סנייז זיא סָאד

 עזעינילער יד ןלעפענ וצ טכוז רע זַא ,ןרעטכיר ןייז דשוח ןָאק

 ןסעיּפ סרעטכיר ךרוד ... .ןענָאיצידַארט עטלַא ערעייז טימ ןדיי

 ,םזינַאיצילַאג רערעדנוזַאב רעד ךרוד םעדָאפ רעטיור ַא יוו ךיז טיצ

 ןוא טעטילאטנעמיטנעס רערעיוז-ךעלסיז ןופ שימענ ַא ןזיא סָאװ

 ןופ סעיציבמַא עקיטשינ יד .גנואיושנַָא-טלעוו עקידלטעטשדןיילק

 תומולח יד ,רוחב-הבישי ַא ןופ עביל עזָאלטולב יד ,ףיקת-?הק ַא

 ענעדיי ַא ןופ ןעגנובעלרעביא יד ,רעמערק ןקידלטעטשניילק ַא ןופ

 טרָאד ןוא ָאד ,סעמעט סרעטכיר ץלַא ןענייז סָאד --- ?טייש ַא ןיא

 רעד רעבָא ,טלעוו רעסיורג רעד ןופ שיור רעד ךרוד טננילק

 םעד ןופ ןוגינ רענָאטַאנָאמ רעד ,רעבלעז רעד דימת זיא ןיירפעד

 ."ןעיצילַאג ןיא לטעטש םעניילק

 -סנעבעל ,טכוזרעפייא ןוא ןעדייל רעדָא ,תיב םולש, עסעיּפ יד
 ןיא ןענישרעד 1907 ןיא זיא "רעטכיר השמ ןופ ןעטקַא 4 ןיא דליכ

 .הטָאר דוד ןופ גַאלרַאפ ןיא ,גרעבמעל

 .רעפייא ןוא עבעיל רעדָא ,רעריטרַאמ עלעדנעמ, ג"א די-כתכ ַא

 .א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג ,"ןעטקַא 4 ןיא דליבסנעבעל ,טכוז

 ןוא עּפורט רעקידנרעדנַאוװ רעד טימ טריפעגנָא .ר טָאה 1908 זיב

 ,עקירעמַא ןייק ןרָאפעגּפָא החּפשמ רעצנַאג ןייז טימ רע זיא ךָאנרעד

 "תיב םולש, ןסעיּפ עיינ ייוצ ענייז טכַארבעגטימ טָאה רע זאוו

 לייוורעד םיא ןלעוו ייז זַא ,טייקרעכיז רעד טימ *טייה השמ , ןוא

 םולש יװ ,רעבָא ,"ןענירגסיוא; ךיז טעוװ רע זיב הסנרּפ ןבעג

 : טביירש רעטומלרעּפ

 זַא ,ןענופעגסיוא טָאה רע ןעוו ןרָאװעג רע זיא טשיוטנַא יו,

 ןיוש ןײטשטָאר סאילע רעליּפשיוש רעד טָאה "תיב םולש , ןייז

 ןייז ןוא ,"רעריטרַאמ עלעדנעמ , ןעמָאנ ןרעטנוא טליּפשעגּפָא גנַאל
 ןרעטנוא טליּפשענּפָא טאהענ רענַארּפ אניגער טָאה "טייח השמ ,

 ןעמוקַאב טָאה ןסעיּפ יד רַאפ רַארָאנָאה םעד ."הנמלא יד , ןעמָאנ

 --- ייז ףיוא ןעמָאנ ןייז טלעטשעגפיורַא זיולב טָאה סָאװ ,רבחמ ַא

 טָאה ןוא טרעטיברַאפ קרַאטש ןעוועג זיא רעטכיר .רָאש לשנַא

 ןיא טייצ עטשרע יד טָאה רע תמחמ ,ןטילענ רעייז םעד בילוצ

 -ענ ןְליפַא טָאה רע .החּפשמ ןייז טימ טרעננוהעג שממ עקירעמַא

 ןעמ רעבָא ,טכער ןייז רַאפ ףמַאק ןכעלצעזעג ַא ןריפרַאפ טלָאװ
 ןופ טכער יד ןוא ןפוא ןכעלדירפ ַא ףיוא טכיילנרַאפ ךיז טָאה

 ,רבחמ ןתמא רעייז וצ ןעננַאנעגרעבירַא קירוצ זיא ןסעיּפ ערייב

 -רעביא רעטכיר השמ טָאה טייצ ערעווש ַא רעייז .רעטכיר השמ

 רע .עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןטימ גנודניברַאפ ןיא טבעלעג

 -רענָא ןוא טנַאקַאב ןרָאװעגנ זיא רע זיב ןפמעק טזומענ גנַאל טָאה

 רע ןוא ערעווש ַא רעייז ןעוועגנ זיא עגַאל עלעירעטַאמ ןייז .טנעק

 ,רלעפ ןשיטסילַאנרושז ןפיוא "קילג , ןייז ןבורּפ ןביוהעגנָא טָאה

 ,"טַאלבנעכַאװ, סרעפעפ בקעי ןיא טעברַאענטימ רע טָאה טשרעוצ

 ןוא ?טַאלבענַאט סעשידוי, ,"טייהרַאװ, ,"סדנוק , ןיא ךָאנרעד

 -סקלָאפ , ןופ רָאטקַאדער ןעוועג .ר זיא 1910 ןיא ."רערהיפ רעד,

 ."טָאלב

 טרעוו עכלעוו ,"ןַאמ רענרעזייא רעד; עסעיּפ יד ןָא טביירש .ר

 -ַאג ןיא טליּפשעג טרעוו עסעיּפ יד ןוא ,"הבהאה הכ , ןפורעג ךיוא

 סקַאמ ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא עסעיּפ יד זיא 1909 ןיא .עיציל

 "רעטַאעט שטרַא סיקסוװעשַאמָאט, רעיפלעדַאליפ ןיא לַאטנעזָאר

 2 = 26 האפ =
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 לעבאל אניװלַאמ ןוא ענאמ .סרמ ,ץרַאװש סירָאמ ,שטיװָאקשָאנ סירָאמ

 ."טעּפש וצ, ןיא

 יז ,(.דנַא .א ,רענַאק הרש .ןַאמנייפ ענייד ,לַאטנעזָאר סקַאמ טימ)

 רעטַאעט-"ןיצּפיל, ןיא קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג טליּפשעג רעטעּפש זיא

 ןרָאװעג טריפעגפיוא ןָאדנָאל ןיא זיא ןוא לַאטנעזָאר סקַאמ ךרוד

 ןוא ענייד ,רעלסעק ףעזָאי ןופ לײטנָא ןטימ) רעלסעק ףעזָאי ךרוד

 עליצ ןוא קיזייא ןוא יקסווָאװג סקאמ ,ץַאז קיוודול .ןַאמנייפ יליל

 חכ, נ"א ןרָאװעג טיינַאב רעדיו 1922 ןיא ךיוא זיא יז .(יזנכשא

 רָאיטקַא ןשידיי ןקידנרילָארטסַאג ןופ לײטנָא ןטימ ןוא ר"א "הבהאה

 .רבחמ ןופ ךוזַאב ןקיטרָאד ןתעב ,ץַארַאב דוד ,עקירעמַא ןופ

 רענרעזיא רעד,) "הבהאה חכ, נ"א עסעיּפ יד זיא 1914 ןיא

 קערש רַאקסָא ןופ גַאלרַאפ קרָאי וינ-גרעבמעל ןיא ןענישרעד ("ןַאמ

 .ּפמָאק ןיא

 -סקלָאפ, רעקרָאי-וינ ןיא טקורדעגּפָא .ר טָאה 1910 ינויייַאמ ןיא

 . ."דחּפ, עמַארד עקיטקַאנייא ןייז *טַאלב

 ס',ר רעטַאעט ןבלעז ןיא טריפעגפיוא גרעבדלָאג .נ טָאה 1912 ןיא

 טינ ץעגרע ןיא רעמ טרעוו עסעיּפ יד .?גנַאגרעטנוא םייב , עסעיפ

 ןרעדנַא ןַא ןגָארקעג רעטעּפש ךעלנײשרַאװ טָאה יז ןוא טנַאמרעד
 .ןעמָאנ

 טריפעגפיוא גרעבדלָאג ןַאטיײנ ןופ ר"א זיא 1912 רַאונַאי 5 םעד

 עסעיּפ ס'.ר *רעטַאעט טירטס עטירד, ןיא קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג

 ןיא ןטלַאהעג טינ גנַאל ךיז טָאה עסעיּפ יד ."רעלדנעה-ןפַאלקש;

 גרעבמעל ןיא 1914 ןיא קורד ןיא ןענישרעד זיא יז .רַאוטרעּפער

 ,ּפמָאק ןוא קערש רַאקסָא ןופ גַאלרַאפ ןיא

 טימ) רעטַאעט-"ןיצּפיל, ןיא טרעוו 1912 רעבמעטּפעס 25 םעד

 ןהָאק ַאטעזָאר ,ןַאמצַאק בקעי ,ןײטשטָאר סאילע ,ןיצּפיל ינעק

 טריפעגפיוא (יקסנעליוו ירעמ ,ענַאמ .סרמ ןוא .רמ ,ןָאק בָאקיעשזד

 עסעיּפ יד ."רעצרעה עדנעביל, ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד-עילימַאפ ס'.ר

 זיא יז ,רַאוטרעּפער רענַאקירעמַא ןיא ןטלַאהעג טינ גנַאל ךיז טָאה

 -ַאעט ןשידיי ןשיאעּפָאריײא-חרזמ ןיא ןרָאװעג טליּפשעג גנַאל רעבָא

 גַאלרַאפ רעגרעבמעל ןיא ןענישרעד עסעיּפ יד זיא 1914 ןיא .רעט

 .ינַאּפמָאק ןוא קערש רַאקסָא ןופ

 -פיוא שטיװָאקשָאמ סירָאמ ןופ ר"א זיא 1912 רעבָאטקָא 231 םעד

 טימ) רעטַאעט-"לַאיָאר סלעבָאל ַאניװלַאמ, ןיא ןרָאװעג טריפעג

 ס'.ר (ןלָאר-טּפיױה יד ןיא שטיװָאקשָאמ סירָאמ ןוא לעבָאל ַאניװלַאמ

 .(יקסנישמור .י -- קיזומ) *טעּפש וצ, עסעיּפ
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 ןיא ןגלָאפרעד עטסערג יד ןופ ענייא ןרָאװעג זיא עסעיּפ יד

 רענַאקירעמַא רעד רעביא ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא זיא ,ןָאועס םענעי

 -רַאפ טימ ,רעטַאעט ןשידיי ןשיאעּפָארײא ןיא טפָא רעייז ,ץניוװָארּפ

 -גוזַאב ,ןרָאיטקַא עשידיי רענַאקירעמַא עקידנרילָארטסַאג ענעדיש

 ,ןײטשטַאר סאילע ןרוד טרעד

 ןיא ןרָאװעג טליּפשעג עסעיּפ יד זיא 1924 טסוגיױא 11 םעד

 -ַאק ןופ ןייארַאפ טסנוק רעשידיי, ןכרוד ,ןטּפיגע ,עירדנַאסקעלַא

 ,ָאריא

 :רעטומלרעּפ םולש טביירש גנוריפפיוא רענַאקירעמַא רעד ןגעוו

 וצ , עסעיּפ ןייז ... ןעוועג זיא רעטַאעט םייב ?טייצ-ילב , ןייז,

 יד טָא רעבָא ,הסנרּפ ?סיב ַא טכַארבענ םיא טָאה עכלעוו ,"טעּפש

 עשימָאנָאקע ענייז ןופ טיירפַאב טשינ ץְלַא םיא ןבָאה ןטסנידרַאפ

 ?טייטסע לעיר , טימ ןעלדנַאהרעטנוא ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא ,ןגרָאז

 ןפַאש ןייז ןיא טרעטשענ םיא טָאה רעדיוו סָאד ,(ןטפעשעג-רעזייה)

 ."עניב רעד רַאפ

 גַאלרַאפ רעגרעבמעל ןיא ןענישרעד 1914 ןיא זיא עסעיּפ יד

 .ּפמָאק ןוא קערש רַאקסָא ןופ

 ןיא טבעלעגרעביא ,עּפָאריײא ןייק ןרָאפעגּפָא .ר זיא 1914 ןיא

 דלַאב ןוא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךָארבסיױוא םעד עיצילַאג

 רעבמעווָאנ 7 ןופ טָאה רע ואוו ,עקירעמַא ןייק טרעקעגקירוצ ךיז

 יד עירעס ערעסערג ַא ןיא *?טייהרַאו יד , ןיא ןבירשַאב 4

 ןענייז סָאװ ,ןדיי יד ןופ ןייּפ םעד סרעדנוזַאב ,ןשינעעשעג-המחלמ

 ןופ דנורג ןפיוא .ןרָאװעג טריאוקַאװע טכַאמ רעשיסור רעד ךרוד

 ,"תונברק המחלמ/, עסעיּפ-טייצ ַא ןבירשעג רע טָאה ןעלקיטרַא יד טָא

 ןיא ןבירשַאב ךעלריפסיוא רבחמ רעד טָאה טלַאהניא ריא סָאװ

 "טלעוו עשידיא; רעד ןיא 1914 רעבָאטקָא 16 םעד לקיטרַא ןַא

 ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא עסעיּפ יד ואוו ,עיפלעדַאליפ ןיא

 ןייק ןרָאװעג טכַארבעג דלַאב זיא עסעיּפ יד .רעטַאעט-"שטרַא;

 ןיא רעלדַא .ּפ בקעי טימ ןרָאװעג טליּפשעג זיא יז ואוו ,קרָאי-וינ

 -ַאמָאט סירָאב ייב 1915 רעבמעצעד 1 םעד ןוא רעטַאעט-*יטרעביל,

 ,רעטַאעט-"לַאנָאשענ, ןיא ןיקסוועש

 ףעזָאי טימ ַאגַאקיש ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא זיא עסעיּפ יד

 ,רעלדַא ַארעס ןוא רעלסעק
 תונברק יד טנייוװַאב טָאה סָאװ ,דיל ַא ןעוועג זיא עסעיּפ רעד ןיא

 טלעג ןפרַאוװּפױרַא עניב רעד ףיוא ןעמ טגעלפ ,ףליה וצ ןפורעג ןוא

 -עג וליפַא עסעיּפ רעד טָאה ?טיײהרַאװ יד, .דיל סָאד ןרעה םייב

 .לקיטרַא-טייל ַא טעמדיוו

 :עסעיּפ רעד רַאפ טרעטסײגַאב זיא ןרעללאפ| .פ .י

 יד טימ טייקכעלקריוו עכעלקערש יד ןעזעג טָאה רעטכיר .רמ,

 .עיזַאטנַאפ יד ףליה וצ ןפור וצ טרָאּפשרַאפ טָאה רע ןוא ןניוא

 המחלמ עכעלקערש יד ןעוו ץַאלּפ ןןפיוא| םַא ןעוועג זיא רע ..}

 טליפענטימ ןוא ןטילענטימ ןיילַא טָאה רע ןוא ןכָארבעגסיױא טָאה

 ןביירש ןיא רעטכיר .רמ זיא םעדרעסיוא .. .. .עכעלקילנמוא יד טימ

 ןייז וצ ליפעג ןשיטָאירטַאּפ א ןופ טשרעהַאב ןעוועג עמַארד ןייז

 ןעז ןניוא יד טימ ןלָאז ןדיי עֶלַא זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע .קלָאפ

 ,יוזַא קילנמוא ןשידיי םעד ןליפ ןלָאז ייז ,ןעזעג טָאה רע סָאװ

 םעד ףיוא ןפורּפָא ךיז ןלָאז ןוא טבעלעגכרוד םיא טָאה רע יו

 ענעצס רענעי ןופ . . . .רעדירב ערעייז ןופ יירשעג-ספליה ןכעלקערש

 -כירפיוא ןַא סױרַא טנָאלש קיטש ןםעד| רעד ןיא דליב סעדעי ןוא
 .ויטקניטסניא טנעקרעד רעיושוצ רעדעי עכלעוו ,טייקיט

 טָאה רע זַא ,טנייצעג רָאטיוא רעד טָאה 'תונברק המחלמ, טימ

 ,עסעיּפ ַאזַא ןביירשוצנָא .עניב רעד רַאפ שוח ןשירעלטסניק רעייז ַא
 ןשביה ַא טבעלעגכרוד ןיילַא טָאה רָאטיוא רעד ןעוו ךעלכַאזטּפױה
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 ןופ ןָאטיסטעל

 ןיטסרעג אטרעב ןוא ימעךב בקי ,קנַאלב ןָאעל ,ןײטשּפע ירעמ

 ,"תונברק-המחלמ,, ןיא

 ףרַאד ,םוקילבוּפ םעד טנייצעג טרעוו סָאװ ,םעלַא םעד ןופ לייט

 ביוא ,ןרעוו וצ ןסירעגניה טינ טפַארק עקרַאטש ַא ןציזַאב ןעמ

 עכנַאמ ןיא ,רעווש זיא ,סייוו ןעמ סָאו סעלַא ןגָאזפױרַא סָאד

 קנַאד ַא ןוא ,רערעווש ליפ ,ןדיימסיוא סָאד ,ןגייוװשרַאפ סָאד לָאמ

 זיא ,ננונעכערסיוא עשירעלטסניק עזיד קנַאד ַא ,ןגייוושרַאפ ןזיד

 ןפיוא טכַאמ עכלעוו ,עסעיּפ ַא ןֿפַאש וצ ןעננולעג רָאטיוא םעד

 ,"קורדנייא ןקרַאטש רעייז ַא רעיושוצ

 רעד ןופ גנוריפפיוא רעד ןגעוו ןיקמורפ .א זיא רעליק ךס ַא

 : עיפלעדַאליפ ןיא עסעיּפ רעבלעז

 ,טרָאװ ןֹופ ןעניז ןתמא םניא עסעיּפ-המחלמ ןייק טינ זיא סָאד ,

 -סיואךשטנעמ רעשיאעּפָאריא רעד ןופ רעדיוש ןכעלקריוו םעד

 טעשזוס ןייז ןיא ךיז טָאה רע ... ,טינ ָאד רימ ןליפ גנוטכַאלש

 ַא ףיוא ןוא חטש םעניילק קיסעמסינטלעהרַאֿפ ַא ףיוא טקנערשַאב

 ןופ רעדליב ןייק טינ ןעעז רימ .ןשטנעמ ןופ זיירק םעניילק ןינַאנ

 ךיז טיירד ערעדנַא סעלַא ןסענעצס עכעלטע רעסיוא} . .. .נירק

 --- גירק ןכעלרעדיוש םעד ןופ ןגלָאפ ןענייז סָאד ; המחלמ רעד סור

 סרעדנוזאב זיא עסעיּפ רעד ןיא ךירטש ןייא . . . ."תונברק המחלמ ,

 ערעייז וצ רענעמ יד ןופ גנואיצַאב יד זיא סָאד .טנַאסערעטניא

2016 



 רעצטַאעט ןשידיי

 ."גנוכאורע ריא, ןיא ןהָאק בָאקיישזד ןוא סַאיבָאט .סרמ ,ץרַאװש םַאיליװ ,ןיצּפיל יגעק ,רעלסקעװ בקעי

 יד ,סעיטסעב עכעלשטנעמ יד ןופ רעפּפָא יד ,ןעיורפ עטעדנעשעג

 עלעפ רָאפ ןעמוק סע זַא ,סױרַא ךיז טנייצ סע .ןקַאזָאק עשיסור

 ןופ ןסיוטשרַאפ ןרעוו ןעיורפ עכעלקילגמוא עכלעזַא ואוו ןןלַאפ|

 ןעמ ןָאק עזיד יוװ עידענַארט ערעכעלרעדיוש ןייק .רענעמ ערעייז

 סיורַא סע טגנערב רעסַאפרַאפ רעד .ןלעטשרָאפ טינ ךעלקריוו ךיז

 קורדנייא ןפיט רעייז ַא רעביא ןזָאל עכלעוו ,רעדליב רָאּפ ַא ןיא

 ."רעיושוצ םעד ףיוא

 זיא יז .רַאוטרעּפער ןופ סױרַא דלַאב יז זיא עסעיּפ-טייצ ַא יו

 .א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג די-בתכ ַא .ןרָאװעג טקורדעג טינ

 ,רעטַאעט-*ןיצּפיל , ןיא ןרָאװעג טליּפשעג זיא 1915 ץרעמ 20 םעד

 ריא; עסעיּפ ס'.ר ,"ַאמע, לָאר-טּפיוה רעד ןיא ןיצּפיל ינעק טימ

 ,"גניכַאװרע

 -רעטַאעט ןשידיי ןיא ןטלַאהעג טייצ ערעגנעל א ךיז טָאה עסעיּפ יד

 .עּפָאריײא ןיא ןוא עקירעמַא ןיא רַאוטרעּפער

 טניפעג די-בתכ ַא .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא עסעיּפ יד

 .א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז

 -*סלּפיּפ , סיקסװעשַאמָאט יסעב ןיא טרעוו 6 רַאורבַעּפ/ 4 םעד

 ןיא עמַארד ס'.ר טריפעגפיוא + לַאטנעזָאר סקַאמ ןופ ר"א רעטַאעט

 .?טכַאדרַאּפ , ןטקַא 4

 ;עסעיּפ רעד ןגעוו טביירש רעללאפ .

 ןוא ןטסעבמַא טגייצעג רָאטױא רעד טָאה ?טכַאדרַאפ, ןיא

 .עסעיּפ ַא ןיא טייקידנעווטיונ ַא זיא טייקיגנעהּפָא זַא ,ןטספרַאשמַא

 קיגנעהּפָא ןייז לָאז יז זַא ,עסעיּפ ןייז ןביירש ױזַא זומ רָאטיוא רעד

 סעלַא ןעמענוצ טינ רָאט רָאטיױוא רעד ... .רעליּפשיוש יד ןופ !
 ?טכַאדרַאפ , ןייז טיורטעגנָא טָאה .. . רעטכיר 'ה ... .ךיז ךַאפ
 -רַאפ ,,. .. .ןענואווענ טָאה רע ןוא ינַאּפמָאק רעטַאעט סלּפיּפ רעד
 גונעג ןוא ןבעל סעטכע טימ לופ גונעג ,קרַאטש גונעג זיא ?טכַאד
 -עגניירַא יד ןָא ןיינַאב טנָאקעג ןייש רעייז ךיז טָאה יז זַא ,דנריר

 . ."רעדיל ענעטכָאלּפ

 טינ זיא יז .רַאוטרעּפער ןיא גנַאל ןבילברַאּפ טינ זיא עסעיּפ לד

 ,א"וויי ןופ ויכרַא ןיא ךיז טניפעג די-בתכ ַא ןוא ןרָאװעג טקורדעג

 רעטַאעט-"יטרעביל, רעקרָאי-וינ ןיא טרעוו 1916 רעבָאטקָא ןיא

 בָאקישזד ,שטיװָאמַארבַא עניב ,רעליוװָאי ןמלק טימ טריפעגפיוא

 ,ץרַאװש יליוו ןוא עגַארש עדליטַאמ ,ןיטסעק יליל ,ּפרַאק ַאזָאר ,ןָאק

 ."סרעגיווש ייווצ יד , ןטקַא 4 ןיא עידעמָאק עשילַאקַיזומ .ס',ר

2017 

 רעיפלעדַאליפ ןיא ןרָאװעג טליּפשעג עידעמָאק יד זיא 1917 ןיא
 ,ןַאמניפ ענייד ,ןַאמרעג עשימ ןוא יסול טימ רעטַאעט-*שטרַא;

 .ץַאז קיוודול ןוא ןָאקיּפ ילַאמ ,לַאטנעזָאר סירָאב ,ץַארַאב דיווייד

 לעוימעס ןופ ר"א עידעמָאק יד טרעוו 1917 טסוגיא 21 םעד

 טימ רעטַאעט-"סלּפיּפ, רעקרָאי-וװינ ןיא טריפעגפיוא ןייטשנעזָאר

 קיזומ) ּפרַאק עזָאר ןוא ןייטשנעזָאר לעוימעס ,יקסװעשַאמָאט יסעב

 .(?עזדירפ ---

 :עסעיּפ רעד ןגעוװ טביירש ןיקמורפ .א

 טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא ,ןרערט ןָא טעמכ עסעיּפ ַא זיא'ס,

 טעשזוס רעד ןוא ,ןטנעמָאמ עדנריר ,עטסנרע ןייק ריא ןיא טינ ןלעפ

 טעבָאשטשעגנעמַאזוצ טינ זיא רע ,רעטרעּפמולענמוא ןייק טינ זיא

 -עג ןוא ןניוטשעג טינ ןענייז עכלעוו ,סעיצַאוטיס עכעלרעכעל ןופ

 רעד וצ סעברַא ןַא יו ערעדנַא יד וצ ענייא ךיז ןבעלק ןוא ןניולפ

 טינ ןענייז עסעיּפ רעד ןיא ןענָאזרעּפ עטסרעמ יד... .טנַאװ

 ןוא ,ןשטנעמ עסידעבעל ןענייז ייז ,קיסעמ-רוטַאקירַאק טנכייצעג

 ריא .,ןדייל ןוא ןדיירפ ערעייז ןיא ךייא ייז טזייוו רעסַאפרַאפ רעד

 רערעייז רעצ רעד ןיא טּפָא ןוא רעצ ןופ ןטנעמָאמ ןיא ייז טעז

 ,טקירדרַאפ טינ ייברעד ץראה רעייא טרעוו ךָאד ןוא ףיט ץנַאנ

 ."?עשימַאק ַא רעמיא זיא עיצַאוטיס יד תמחמ

 ;?טפנוקוצ/; ןיא טביירש *רעטכַאבָאעב רעד ;

 ןיא סנייא .ןעמַארד ייווצ טרעייטשעגייב טָאה רעטכיר השמ ,

 עטשרע יד .רעטַאעט דנערג סרעלדַא ןיא סנייא ןוא רעטַאעט סלפיּפ

 -פיוא יד ןניוצעג רַאגָאז טָאה ("סרעגיווש ייווצ , זיא ןעמָאנ ריא)

 טּפַאטעגנָא ריא ןיא ןבָאה ייז .קיטירק ןרעדו יד ןופ טײקמַאזקרעמ

 סָאװטע טנעקעג; טָאה ןעמ ןכלעוו ןופ טעשזוס ןשירַארעטיל ַא

 ןטסיירט ךיז ןענָאק רעקיטירק עטסנרע זַא ,טקַאפ רעזיד טָא ."ןכַאמ

 ,טקַאפ רעד טָא ,"סרעניווש ייווצ יד יו , יו ןסעיּפ עניױזַא טימ

 -וורט ַא זיא ,ןעמַארד ענױזַא ןגעוו רַאנָאז ןביירש-רעקיטירק סָאװ

 רעסיוא .עניב רעזדנוא ןופ דנַאטשוצ םעד ןגעוו לייטרוא רעקירע

 ןיא זיא ךעלדיל עשירַאנ רֶאֹּפ ַא רעסיוא ,ןציוו עבָארג:ןוא עשיניצ

 עקידעבעל ןענייז ?סרעניווש ייווצ יד , .ָאטינ רָאג עסעיּפ ןרעד} י

 -נייוו .סרמ ןופ ,ןרָאיטקַא יד ןופ ייז ןענייז ןפַאשעגנ רעבָא ,ןּפּוט

 -רַאפ רעד .טפַאהרעטסיימ ןליּפש עכלעוו ,סַאיבָאט .סרמ ןוא ּביורט

 זיא טלַאהניא ןשיטַאמַארד ןופ .קידלוש טינ םעד .ןיא זיא רעסַאפ
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 טלָאװ ןענעצס עשימָאק עבָארג יד טינ ןעוו ,ָאטינ רוּפש םוש ןייק
 ."ןטלַאהעגסיױוא טינ ךָאוו ןייק עסעיּפ יד

 זיא יז .רַאוטרעּפער ןיא ןבילברַאפ טינ ךיוא זיא עסעיּפ יד

 3 ןיא עידעמָאק סלַא די-בתכ ַא .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק

 .א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג ,ןטקַא

 -עגפיוא רעטַאעט-"יטרעביל, ןיא זיא 1916 רעבמעצעד 23 םעד

 טליּפשעג ךיוא ,"טלעוו רעיינ רעד ןיא , עסעיּפ ס',ר ןרָאװעג טריפ

 -עגפיוא 1920 ןיא זיא ןוא ,*טָאטש רעסיורג רעד ןיא, נ"א ןרָאװעג

 נ"א גרובנעדלָאג לעוימעס ךרוד עיפלעדַאליפ ןיא ןרָאװעג טריפ

 ןרָאװעג טקורדעג טינ זיא עסעיּפ יד ."ןטלעוו ייווצ,

 סרבחמ םייב ךיז טניפעג *טָאטש רעסיורג רעד ןיא, די-בתכ ַא

 לייט ַא ןוא רעטשרע רעד זיולב) "טלעוו עיינ ַא; די-בתכ ַא ,ןוז

 .א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג (טקַא ןטייווצ ןופ

 טריפעגפיוא רעלדַא .ּפ בקעי טָאה 1917 רעבמעטּפעס 14 םעד

 םהרבא 'ר, לָאר-טּפיוה יד קידנליּפש) רעטַאעט-ידנערג; ןייז ןיא

 רענרעדָאמ רעד ,רעדָא ,ץלָאטש רעשידיי רעד; עסעיּפ ס'.ר (*סנרּפ

 זיא יז .רָאוטרעּפער ןיא ןבילברַאפ טינ ןיא עסעיּפ יד .,"בויא

 ץיזַאב ןיא ךיז טניפעג די-בתכ ַא .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק

 .רעטכיר הנוי ףסוי ןוז סרבחמ ןופ

 עט

 ץרַאװש םַאיליװ ןוא רעלדַא .ּפ בקעי ,ץַאז גיוודול ,לעּפַא אנא

 ,"בויא רענרעדָאמ רעד , ןיא

 :עסעיּפ רעד ןגעוו טביירש ןייטשניבור .ה .צ

 טָאה רעטכיר השמ סָאװ ,ןעידעמָאק ןוא ןעמַארד עלַא ןיא,

 ךיז טָאה רע ,ןָאט רעכעלמיטסקלָאפ רעד ןענַארַאפ זיא ,ןבירשעג

 עטסעב יד ... .עידעמָאק ןייז ןיא ײרעצַאיַאּפ ןופ ןטיהעג קידנעטש

 ,גננונייפ רעזדנוא ןיא ,זיא רעדעפ סרעטכיר השמ ןופ עמַארד

 לסיבַא רעטכיר ךיז טסעמרַאפ ןטרָאד ."בויא רענרעדָאמ , ןייז

 ןשיטַאמארד םעד ץוח .ןעמַארד ערעדנַא ענייז ןיא יו רעכעה

 עקַאט רעבָא ,קנַאדעג רערעכעה ַא ןַארַאפ ךיוא טרָאד זיא ,טלַאהניא

 ןלעיסנאניפ ןרענעלק א טַאהעג עסעיּפ יד טָאה םעד בילוצ רשפא

 ."ןעמַארד ערעדנַא ענייז יו גלָאפרעד

 ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא עסעיּפ יד זיא 1924 רעבמעווָאנ ןיא

 ןייז ןוא דיי רעד, נ"א עיפלעדַאליפ ןיא וװָאטַארַאב יבצ-ןב .רד
 .?טָאג

 ןיא טריפעגפיוא רעלסעק דוד טָאה 1917 רעבמעווָאנ 28 םעד

 יד ."םינתח ייווצ יד  ןטקַא 4 ןיא עידעמָאק ס'.ר רעטַאעט ןייז

 "עג טינ זיא יז .רַאוטרעּפער ןיא ןבילברַאפ טינ גנַאל זיא עסעיּפ

 ,רעטכיר .י .י ןוז סרבחמ םייב ךיז טניפעג די-בתכ ַא .ןרָאװעג טקורד

 יסעב ןיא טריפעגפיוא רעלסעק דוד טָאה 1918 טסוגױא 30 םעד
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ןטקַא 4 ןיא דליבסנבעל ס',ר רעטַאעט-*סלּפיּפ, סיקסוװעשַאמָאט

 גנַאל זיא עסעיּפ יד ."טכילפ סיורפ ַא; (להָאװ ןַאמרעה ןופ קיזומ)

 ַא ןרָאװעג טקורדעג טינ זיא יז .,רַאוטרעּפער ןיא ןבילברַאפ טינ

 .א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג די-בתכ

 ןיא טריפעגפיוא יקסװעשַאמָאט ירעה טָאה 1919 לירּפַא 15 םעד

 ןטקַא 4 ןיא עידעמָאק ס'.ר רעטַאעט-"לַאנָאשענ; סיקסוװעשַאמָאט

 דלָאגנהעש ףסוי ןוא יקסוװעשַאמָאט יסעב טימ) "ןביל רענעמ יו;

 די:בתכ ַא .ןרָאװעג טקורדעג טינ זיא יז .(ןלָאר-טּפיױה יד ןיא

 ,א"וויי ןופ וויכרא ןיא ךיז טניפעג

 -עגפיוא רעטַאעט-"טקעּפסָארּפ , ןיא זיא 1921 רַאורבעפ 26 םעד

 השמ ןופ ןטקַא 4 ןיא סרַאפ ,"ןפיוקרַאפ םוצ הלכ ַא; ןרָאװעג טריפ

 .רעטכיר

 ןיא ןרָאװעג טליּפשעג עסעיּפ יד ןיא 1922 לירּפַא 123 םעד

 -ַאליפ ןיא ןוא ,"הלכ יד; סלַא ץַאז קיוודול טימ רעטַאעט-"סלּפיּפ;

 רעבָא ןיא יז ,לָאר-לטיט רעד ןיא ןַאמסייו ַארָאד טימ עיפלעד

 טקורדעג טינ זיא ,רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןיא ןבילברַאפ טינ ךיוא

 טניפעג ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד-עידעמָאק סלַא די-בתכ ַא .,ןרָאװעג

 .א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז

 ,דנַאל ןריובעג ןייז ןיא ךוזַאב ַא ףיוא ןרָאפעג .ר זיא 1922 ןיא

 דובכל ןרָאװעג טנדרָאעגניא גרעבמעל ןיא זיא'ס ןוא ,עיצילַאג

 טָאה לבוי ןקירָאי-25 ןייז דובכל ןוא גנולעטשרָאפ עסיורג ַא םיא

 -תבש יד לבוי-לעב םעד טעמדיוועג *טַאלבעגַאט, רעגרעבמעל סָאד

 רעכלעוו ןיא ,(1922 רעבמעצעד 2) "ךָאו וצ ךָאוו ןופ, עבַאגסיוא

 ןייז ןופ טקַא ןטייווצ ןופ ענעצס ַא ןרָאװעג טקורדעגרעביא זיא סע

 יירד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענייז'ס ןוא "סחוימ עלעצרעה; עסעיּפ

 ןופ ןוא ןַאמטוג סוילוי רָאיטקַא ןופ ,לעגיּפש .י ןופ :ןעלקיטרַא

 .ןַאמניילק םלעזנַא .רד

 ; טביירש לעגיּפש .י

 עשידיי עגיה יד ןעוו .טייצ ַאזַא ןיא דָארג רע זיא ןעמוקעג

 ןיוׁש זיא סע .עכָאּפע-גנַאגרעביא יד ןיוש ןבָאה טזומעג טָאה עניב

 טימ םלוע-רעטַאעט ןשידיי םעד ןוייּפש וצ ןעוועג ךעלנעמ טשינ

 ןעמ טָאה ןכַאז סנעדַאפדלָאנ ץוח ַא לייוו ,עקיטש לגנַאט-ל?גניט יד

 רָאנ יװ ןעעזעג טשינ רעמ עניב רעשיריי רעגרעבמעל רעד ףיוא
 טָאה רעטכיר השמ ... ,המודכו "רערָאנש לטנָאי, ןופ סענעצס

 ןבָאה ... ןסעיּפ ענייז ,רעטַאעט ןיא ןָאט ןרעדנַא ןַא טכַארבעגניײרַא

 ןטנַאסערעטניא ןַא םוקילבוּפ-רעטַאעט ןשידיי ןרַאֿפ טקעדעגפיוא

 ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז זיא סע .,ןבעל-סקלָאפ ןשידיי םניא לקניוו
 יד ןלעפ טלָאװעג טשינ ןבָאה ןסעיּפ עקיזָאד יד ןיא ךיוא זַא

 טשינ םלוע רעד טָאה ייז ןָא לייוו ,"ןציוו-ססלָאפ עטרעפעפענ,

 ןעוועג רעמ ןיוש ןענייז ייז רעבָא ,רעטַאעט ןיא םעט ןייק טליפעג

 ענעזעוועג סָאד ,דיסח רענעזעוועג רעד ,רעטכיר השמ .טערקסיד

 השמ ... .הּפ לובינ ןייס ןדייר טנַאקעג טשינ טָאה ,לגנוי-ןרעל

 עטלעטשעג ןטסייממא יד ןעוועג םתעשב ןענייז ןסעיּפ סרעטכיר

 ןסעיּפ עטשרע ענייז טימ רעטכיר השמ .עניב רעשידיי רעד ףיוא

 -רַאפ טָאה רע .רעטַאעט ןשידיי םניא עכָאּפע-סגנַאנרעביא יד זיא

 רעכלעוו ,םוסילבוּפ-רעטַאעט ןשידיי םנופ קַאמשענ םעד טרענייפ

 -לטערב , יד ןופ ןטעלּפוק יד וצ טנייוענוצ ןעוועג ךָאנ זיא

 השמ טשרע ... .ןציוו עקידנצַארק-רעיוא סָאד יד טימ "סרעגניז

 רָאנ ... .ןעמַארד סנידרָאנ רַאֿפ עניב יד טיירגענוצ טָאה רעטכיר

 םניא ,קינכעט רעד ןיא ןרעטכיר רַאפ רעכעה טייטש ןיררָאג ןעוו

 סָאװ ,םעד טימ רעכעה םיא רַאפ רעטכיר השמ רעבָא טייטש ,ליטס

 ,סעשידיי שיפיצעּפס םוש ןייק טשינ רימ ןעעז ןכַאז סנידרָאג ייב

 "תרפא עלערימ , ןופ עידעגַארט יד םורָאװ ,ןעמענ יד זיולב רָאנ
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 רעטַאעט ןשידיי

 בַאעינז ַאירַאמ , עידעגַארט א ןייז ךיוא טוג רעייז טנָאקעג טלָאװ

 ."ןבעל שידיי שיּפיט ןייר ַא ןרעטכיר ןיא רימ ןעעז ,"ַאקסווָאט

 : טרימוזער ןַאמניילק םלעזנַא .רד ןוא

 סע ,טכייל וצ לָאמסעכנַאמ רשפא ןענייז ןסעיּפ ןענייז ,תמא,

 טייקכעלטנירג עשיטסילַאער ,גנואווש רעזָאידנַארג רעד ייז טלעפ

 "סחוימ עלעצרעה , ,"תיב םולש , רעבָא ,טייקנייפ עשיטסיליטס ןוא

 -ַאמרָאפער עטשרע יד ןשיווצ ןעוועג ךָאד ןענייז "טעּפש וצ , ןוא

 ךעלטערב-עניב יד ףיוא טכַארבעגנפױרַא ןבָאה סָאװ ,ןסעיּפ עשירָאט

 עדנריזילַארָאמ ןוא טלַאהניא ןשירעיצרעד ,גנולדנַאה עטסנרע ןַא
 ןזעוועג ךָאד זיא "טַארעדניימעג סְלַא טייח השמ , ןוא .,ןץ'ינעדנעט

 ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא סעידעמָאק עתמא עטשרע יד ןופ ענייא

 םענייר םעד ןיא עידעמָאק ַא יוװ רעמ טינ ןזעוװעג עקַאט זיא סָאװ

 ןריזומַא וצ יו רעמ טינ זיא'ס קעווצ סרעכלעוו ,ןיז ןטושּפ ןוא

 רעלַאיצַאס ַא טימ ןוא רָאמוה ןטנַאנעלע ןַא טימ רעקוקוצ םעד

 ."עריטַאס

 ןיא טכעלטנפערַאפ .ר טָאה עקירעמַא ןיא ןעמוקקירוצ ןייז ךָאנ

 ןיא ךוזַאב ןייז ןגעוו ןעלקיטרַא עירעס ַא *לַאנרושז ןעגרָאמ,

 .עיצילַאג

 טריפעגפיוא רעטַאעט-"סלּפיּפ/ ןיא זיא 1923 ץרעמ 20 םעד

 "יזומ ס'.ר ,לָאר-לטיט רעד ןיא יקסוװעשַאמָאט יסעב טימ ,ןרָאװעג

 עטריטרַָאּפמיא סָאד, (ידיורב ףסוי ןופ קיזומ) עידעמָאק עשילַאק

 םעד זיא (יקצענַאשלָא ,א ןופ קיזומ טימ) עסעיּפ עבלעז יד ."לבייוו

 יד .רעטַאעט-"סקָאנעל, ןיא ןרָאװעג טליּפשעג 1925 רַאונַאי 9

 רענַאקירעמַא רעד רעביא ךיוא ןרָאװעג טליּפשעג זיא עסעיּפ

 זיא עסעיּפ יד .1929 .טּפעס ןיא עניטנעגרַא ןיא ןוא ,ץניווָארּפ

 ,"הלכ עטריטרָאּפמיא יד, נ"א די-בתכ ַא .ןרָאװעג טקורדעג טינ

 טניפעג ,"ןטקַא 3 ןיא עידעמָאק ,לבייוו עטריטרָאּפמיא סָאד , רעדָא

 .א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז

 : עסעיּפ רעד ןגעוו טביירש ןיקמורפ .א

 ,סענעצס עדנסייר-ןוורענ ,"עקרַאטש , ןָא ןוא ןרערט ןָא עסעיּפ ַא ,

 רעטכיר השמ ןופ "לבייוו עטריטרָאּפמיא סָאד , עידעמָאק יד ..;

 טָאה ,ןעמעלבָארּפ ןייק ןזעל וצ טינ טכוז יז סָאװ הלעמ יד טָאה

 .לכשה-רסומ ןייק ךיז ןיא טינ טלַאהטנַא ןוא ןעעדיא ןייק טינ

 טלקיװטנַא םיא טָאה ןוא טעשזוס ןטכייל ַא ןעמונעג טָאה רע ..

 -סַאּפש טימ לופ ,ןטקַא עקידוועריר ,עקידעבעל ,עטכייל יירד ןיא

 ףיֹוא ןעמאזוצ ךיז ןדניב עכלעוו ,סעיצאוטיס עשימָאק ,עטפַאה

 סױרַא ןפור עכלעוו ןוא ,ןפוא ןכעלריטַאנ רעקינייוו רעדָא רעמ ַא

 ָאד ךָאנ זומ סע .סרעטכעלעג .עכעלריטַאנ ,עקיצרַאה רועיש ַא ןָא

 ןייק ריא ןיא ָאטינ ,ענייר ַא זיא עידעמָאק יד זַא ,ןרעוו ןבעגענוצ

 ,גנֹוריזומַא יד . . . ,ןשינערעהוצנָא עקיטייד-ייווצ ןייק ,ץיוו רעקיליב

 עשימָאק יד ןופ ,ננולדנַאה רעד ןופ סיורַא טלעווק רעטכעלענ סָאד

 -רעביא עלעסיב ַא טרָאד ןוא ָאד טכייליפ ןענייז עכלעוו ,סעיצַאוטיס

 לּפמעטש םעד ךיז ףיוא ייז ןנָארט ,ןעמונעג ללכב רעבָא .ןבירטעג

 ."טייקכעלריטַאנ ןופ ,ןבעל ןופ

 טריפעגפיוא ץַאז קיוודול ךרוד זיא 1925 רעבמעטּפעס 19 םעד

 עידעמָאק עשיטַאמַארד, ס'.ר רעטַאעט-"*סיײלּפ גניווריוא , ןיא ןרָאװעג

 רעכעליירפ רעד; (ץַאז קיוודול ןופ קיזומ ןוא קיריל) ןטקַא 3 ןיא

 יד .(ןלָארטּפױה יד ןיא טיורקדליש ףלָאדור ןוא ץַאז טימ) "ןזח

 תעב ןצַאז ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג 1920 ינוי ןיא זיא עידעמָאק

 טעטש ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא ,ָאקיסקעמ ,ןָאדְנָאל ןיא ןלָארטסַאג ענייז
 ַא .ןרָאװעג טקורדעג טינ זיא יז .עניטנעגרַא ןיא ןוא עּפָאריײא ןופ

 ןוא עביל, נ"א די-בתכ ַא ךיוא יװ "ןזח רעכעליירפ רעד , די-בתכ
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 ויכרַא ןיא ךיז ןעניפעג ,"ןוח רעכעליירפ רעד רעדָא ,תונמחר

 ,א"וויי ןופ

 :עסעיּפ רעד ןגעוו טביירש ילעיב .ס .ל

 רָאמוה ןשידיי טכע ןופ עידעּפָאלקיצנע עקידעבעל קיטש ַא;,

 ךעלהשעמ-סקלָאפ עטושּפ ןיא ,קיזומ ןוא ןעמארנ ןיא ,ץיוו ןוא

 רעד , עסעיּפ סרעטכיר השמ זיא סָאד טָא ,ךעלטרעוו-ארמנ ןוא

 ךובלמַאז ןציוו םעיינ סיקצינווַאר .ח .י ןיא .., ."ןזח רעכעליירפ

 רעזיד ןופ תואצמה יד ןופ עטסיימ טינ טכייליפ ןעמ טניפענ

 עשיטעֶָאּפ יד ךָאנ טקנעב ןוא טנַאקַאב זיא'ס רעוו רעבָא ,עסעיּפ

 -ַאשרַאמ רזוע ןופ ךעלעטכישעג עשינחדב ןוא עשיטסַאקרַאפ ןוא

 טניפעג רעד ,רעילָאּפָארטסָא ?שרעה ןוא רעזנוצ םוקילא ןופ ,קעל

 ךיז ןטיש ךעלהמכח יד .רצוא ןרַאבצעשמוא ןַא עסעיּפ רעד ןיא

 ןענייז ייז .גנוטכיר ןוא גנונדרָא ןָא ,קַאז ַא ןופ יו טינ רעבָא

 רעסַאפראפ רעד .ךעלניישרַאװמוא טינ ןוא שינָאל טעליסענפיוא

 וצ ,"תומצע יד ןעיצ , וצ ןעלטימ עטלצניקעג ןייק טינ טכיורבעג

 ."ןטקעפע ןפַאש ןוא גנונַאּפש יד ןטלאה

 טריזילַאנַא "טסנוק עשיטַאמַארד יד, ךוב ןייז ןיא טילבנרָאק .ז

 :עסעיּפ עקיזָאד יד

 -מוא ןענייז סָאװ ,ןקילגמוא , זַא ,ליּפשייב ןטנכייצעגסיוא ןַא,

 ,"ךעלטרָאװטנַארַאפ טינ ייז רַאפ זיא שטנעמ ןייק ןוא ךעלדיימרַאפ

 ןיא רימ ןבָאה ,עידעגארט ןופ טנעמעלע םעד טינ ךיז ןיא ןבָאה

 .רעטכיר השמ ןופ "ןזח רעכעליירפ רעד , עסעיּפ רעד

 טָאה רע .טקניטסניא ןשיטַאמַארד ןטנוזעג ַא טָאה רעטכיר השמ

 נלָאפרעד ןסיורג א טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןסעיּפ עכעלטע ןבירשענ

 טָאה רע םורָאװ ,רעטנידראפ-רשכ א ןעוועג זיא גלָאפרעד רעייז ןוא

 םוקילבוּפ ןפיוא ןקריוו וצ טינ לָאמנייק טכוז ןוא טכוזעג טינ

 ןוא ןקערשנָא ןיא ,"רעכיז ףיוא ןעמענ וצ , ,לטימ-קיטש-דמש ךרוד

 -ניירַא ןרעוו סָאװ ,ןשינעעשעג ערליוו ךרוד ןרערט םיא ןופ ןּפַאצ

 ןיא קיטכירפיוא ןוא ךעלרע זיא רע .,ןרעיוא יד ייב טּפעלשענ

 עדנקַאּפ ,עטנַאסערעטניא ןַא ןיא עמַארד ַא ענייז ,טעברַא ןייז

 ןופ ןוא ,לָאמַא טפערט סָאװ ,עיצַאוטיס ַא ףיוא טיובעג ,השעמ

 סָאוװ ,ןעגנוסיוטשנעמאזוצ סױרַא ןסקַאוו עיצַאוטיס רעקיזָאד רער

 ,לבשה-רסומ ןכעלמיטסקלַאפ ךיז ןיא ןגָארט ןוא ןרערט וצ ןריר

 ףירגַאב םעד ךָאנ .דנוש ןייק טינ ןיא "ןזח רעכעליירפ רעד

 זדנוא ףרַאד רעטכיד רעד זַא ,ןטלַאחי עכלעוו ,ןטסילַאער ענעי ןופ

 טינ ,םרָאפ רעיור ,רעטושּפ ןייז ןיא ,זיט סע יװ ןבעל סָאד ןבעג

 עטסשיטסילַאער יד "ןזח רעכעליירפ , רעד זיא .. . ?טריזילַאעדיא

 רעד ףיוא ףױרַא טננערב רעטכיר .ןעמַארד עשיטסילַאער יד ןופ

 ."ןעננוריסַאּפ עכעלנעט-נָאט עטסכעלנייוועג יד עניב

 ַא ייב יו ,עסעיּפ רעד ןופ טלַאהניא םעד רוציקב רעביא טיג .ק

 -סיוא טָאה ,יורפ ןייז טימ טסינַאיּפ רעטמירַאב ַא ,לרָאּפ ךעלקילג

 ךיז ןעגנורּפשעגּפָארַא זיא לבייו עגנוי סָאד ,הפרש ַא ןכָארבעג

 ךרוד טנידַאב טרעוו ןוא עקילַאק ַא ןרָאװעג זיא ןוא ןעװעטַאר וצ

 רעד רַאפ רעקנַארק רעד טימ טפמעק עכלעיו ,רעטסעווש-ןקנַארק ַא

 ןוא ,ןַאמ םעד ןופ עביל

 טלדנַאװרַאפ זיא יז ןוא עידעגַארט ַא ןבירשעגנָא טָאה שטנעמ ַא,

 טסיגרַאפ ןעגנוריסַאּפ עשינַארט יד ףיוא .עידעמָאק ַא ןיא ןרָאװעג

 יד ןופ ףמַאק םעד ןיא ןוא ןדייל יד ןיא .רערט ןייק טינ רענייק

 רעד ףיוא .טריסערעטניארַאפ טינ רענייק זיא ןענָאזרעּפ-טּפיוה

 ןציוו טגָאז סָאװ ,ןזח ַא ,ןָאזרעּפ עקיטייז א םורַא ךיז טיירד עניב

 רעקיזָאד .רעֶד טּפַאכרַאפ ,ןתוחמ ןייז ןוא בייוו ןייז טצעביק ןוא

 טינ .םוקילבוּפ ןופ סערעטניא ןצנַאג םעד ,ןָאזרעּפ עקיטייז יד ,ןזח

 רָאנ ,עניב רעד ףיוא ןזיא רע ןעוו רעטכעלעג טימ טמערוטש רָאנ
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 ךָאנ ןעמ טקנעב ,םיא ןופ ןעמ טכַארט ,ָאטינ טרָאד זיא רע ןעוו

 טינ םענייק ןעיינ סעיצַאוטיס עשינַארט ןוא עטסנרע יד ןוא ,םיא

 טָאה גנוניישרעד עקידהנושמ עכעלריטַאנמוא עקיזָאד יד .. .,ןָא

 ןײק ָאטיו ןיא עידעגַארט רעד ןיא לייו ,ןעשעג טנַאקעג רָאנ

 טלָאו רעייפ קילעפוצ ַא טָאטשנָא ןעוו ... .טנעמעלע רעשיגַארט

 ןזייב א בילוצ ןשטנעמ ןטכעלש ַא ןופ טנַאלּפעג ןעווענ רעייפ סָאד

 ןעוועג טְלָאװ סע .עידעגַארט ַא טַאהעג רימ ןטלָאװ טלָאמַאד ,קעווצ

 ןפיוא תונמחר רעד ,ןסַאה וצ ןעמעוו ,ןענרָאצ וצ ןעמעוו ףיוא

 -וצ םעד ןיא סענורטס עטסלדייא יד טלסיירטעגפיוא טלָאװ ןברק

 ןשטנעמ ןלעבָאנ םענייפ ַא ןעזענ רע טלָאװ ָאד לייוו ,המשנ סרעיוש

 םענעברָאדרַאפ ַא ןופ טייקיטכערטרעדינ רעד ךרוד טדייל סָאװ

 ןטלּפָאט א טבעלענרעביא טְלָאװ רעיושוצ רעד ןוא ןשטנעמ

 ןברק א ןרעװ ןָאק ןיילַא רע זַא ,קערש םעד :קערש ןדנרעטייל

 ןייז טפיטרַאפ ןוא טקרַאטשרַאפ טלָאװ סָאד ןוא קילנמוא אזַא ןופ

 םיא ןטלָאװ דלעה םנופ ןדייל יד לייוו ,ןדנדייל ןפיוא תונמחר

 ַא ןיא טינ לָאז ןייֵלַא רע זַא קערש םעד ןוא ... טנעָאנ ןרָאװעג

 ןעגנוניינ עטכעלש ענייז ןופ טקיטלעוװעגנרעביא ןרעוו העש רעזייב

 ."טייקיטכערטרעדינ ַא ןייגַאב ןייֵלַא ןוא

 ַארַאלק רעטַאעט-"טירטס שטרַא; רעיפלעדַאליפ ןיא זיא 1926 ןיא
 ןופ ןפיולטנַא ךעלדיימ סָאװרַאפ , ס'.ר ןיא ןטָארטעגפיוא רעמַארטש

 | ."םייה םעד

 :םעד ןגעוו טביירש ץטַאק .מ

 שטרַא ןיא רעטכיר השמ ןופ קיטש עטריפעגפיוא טציא סָאד,

 א טָאה סָאד .דליבסנבעל ַא סלַא טנכיײצַאב טרעוו רעטַאעט .טס

 ךליב ַא עקַאט סָאד זיא םצע ןיא .,ןרעוו וצ טנכייצַאב ױזַא טכער

 -רעביוא טימ זיולב ןרָאװעג טרעדלישעג רעבָא זיא סָאװ ,ןבעל ןופ

 ,עטלוב ץנַאג ןענייז ןכירטש יד וליפַא ןעוו ,ןכירטש עכעלכַאלפ

 -טייהרַאוװ-סנבעל ןופ ןטּפַאשנגייא יד טיול . . . ,ןברַאפ עקיד טימ

 גנורעדליש רענייר ןופ ןוא ץנעווקעסנָאק רעשיגָאל ןֹופ ,טייקכעל

 ."עמארד ןופ עירָאגעטַאק רעד וצ קרעוו סרעטכיר השמ טגנַאלַאב

 ךעלניײשרַאװ טָאה ןוא טרירטסיגער טינ ץעגרע ןיא זיא עסעיּפ יד

 | .ןעמָאנ ןרעדנַא ןַא ןגָארטעג הליחתכל
 -עגפיוא גרעבדלָאג ןַאטײנ ךרוד זיא 1927 רעבמעצעד 9 םעד

 עכיוה; עידעמָאק ס'.ר רעטַאעט-*טקעּפסָארּפ, ןיא ןרָאװעג טריפ

 ןַאטיינ ,ץַארַאב דוד ,לעבָאל ַאניװלַאמ ןופ ליײטנָא ןטימ) "רעטסנעפ
 .(.דנַא .א דלעפ ירעה ,ףַארג רעטיּפ ,לעקניפ יסול ,גרעבדלָאג

 :עסעיּפ רעד ןגעוו טביירש ץנַאלג .א

 ץיוו ַאזַא גנַאל ןיוש ןעמ טלייצרעד ןזיײרק-רעטַאעט יד ןיא,
 : רעטכיר השמ 'ה ןנעוו

 ,דנוש ןביירש --- רעטכיר 'ה טנָאז --- לָאמַא ליוו ךיא ---

 5םיוו רעבָא .ןלעפעג לָאז םלוע ןטיירב םעד סָאװ ,ךָאד טסייוו ריא

 יד .טסנוק סױרַא ץֵלַא טמסוק ,דנוש ןבעג וצ טינ ךיז ימ ךיא
 .טינ טזָאל רעדעפ

 ןיא עידעמָאק סרעטכיר 'ח זַא ,ןייז הדומ ךיילנ ָאד ךיז זומ ךיא

 טינ ןיב ךיא .דנוש ןייק טינ עקַאט זיא רעטַאעט טקעּפסָארּפ

 ןרעווש ךיז טנָאקעג טיײקוויטיזָאּפ ַאזַא טימ טלָאװ ךיא יצ רעכיז

 םייב ךעטש עקיטנעק-וצ יד .טסנוק ןענייז "רעטסנעפ עכיוה יד, יצ

 ןכַאמ טזָאלעג טינ ןטלָאװ עסעיּפ רעד ןופ טנַאועג סָאד ןעיינפיוא

 'ה ןופ זַא ,ןעוועג רָאלק רימ רַאפ זיא סע רעבָא .העובש  ַאזַא
 ןָאק ןעמ סָאו ,סעּפע סיױרַא ?פייווצ ןָא טמוק רעדעפ סרעטכיר
 טריזירעטקַארַאכּפָא טָאה רעטכיר . .. .ןופרעד ןבָאה האנה ןוא ןעז

 טירעבעל ייז ןוא קרָאי וינ ןופ ןענױשרַאּפ עשידיי עתמא עכעלטע

 -רוּפס ןשימָאס םעד טָא ןיא ... .עניב רעד ףיוא טלעטשעגסיורַא
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 ןופ ןָאטקיסקעל

 ןוא סעיצַאוטיס עשימַאק ךס א טרעטנָאלּפעגנירַא ןענייז השעמה

 ."רָאמוה ןעמענעגנָא ןתמא טימ עניב רעד ףיוא טלקניפ סע

 :טביירש םיובנעשריק בקעי

 טלבירג רע ,ןעמעלבָארּפ ערעווש ןזעל וצ טינ טריבורּפ רעטכיר,

 ןיא רימ ןעעז רעבירעד ןוא ןשינעפיט עשינָאלָאכיסּפ ןיא טינ ךיז

 .סַאנ רעשידיי רעד ןופ דליב ַא "רעטסנעפ עכיוה , עידעמָאק ןייז

 ,עקירעמַא ןיא ףױרַא ךיז ןטעברַא ןטנַארגימיא עשידיי יו ןעעז רימ

 ןופ לַאנָאסרעּפ רעד} סָאד .ןעוט ייז סָאװ ןוא ןעגנערברַאפ ייז יו

 ןעניּפש ייז ןוא ,טיילסדנַאל עּפורג ַא ,עילימַאפ ןייא זיא ןעסעיּפ רעד

 רעד ... .ןעז ֹוצ האנה טָאה ריא סעכלעוו ,דליב ַא סיוא ךייא רַאפ

 עמערָא ןשיווצ טקילפנַאק טרָאס ַא זיא עידעמָאק רעד ןופ טלַאהניא

 עטושּפ ןוא "סעקינטיירלַא, ענעמוקענפיוא ןשיווצ ,עכייר ןוא

 | ."?ןשטנעמ-סקלָאפ

 : סיוא ךיז טקירד ךַאברעיוא .א ןוא

 זיא ריא ןיא רָאמוה רעד . ... .עידעמָאק עקידנרעק ,עטנוזעג א,

 ףיוא טּפעלשעגפױרַא טינ ןרעוו ןציוו יד ,רענעגננואווצעג ןייק טינ

 טסקַאװ ןוא ךיז טלקיװטנַא םזימָאק רעד ,דלַאװג טימ עניב רעד

 םודַא ךיז ןעיירד עניב רעד ףיֹוא .גנולדנַאה רעד ןופ סיױורַא

 -טינ יד ... .שימייה ייז טימ ךיז טליפ ריא ,ןשטנעמ עקידעבעל

 ,םזילַאער ןבילוצ ןבעגרַאפ טכייל טרעוו עמעט רעד ןופ טייקיינ

 -עמַא ןיא ןבעל שידיי קיטש א זיא עידעמָאק יד סָאװ םעד בילוצ

 רַאפרעד ןעננערב ןוא עקישיילפ-ןוא-טולב ןענייז ןּפיט יד סָאװ ,עקיר

 ןסעיּפ עטסרעמ יד ואוו ,עניב רעזדנוא ףיוא טייקשירפ ַא ךיז טימ

 ."ךיז רעטניה ןבעל ןופ ןדָאב ַא ןָא ןטפול רעד ןיא ןעגנעה

 "רעטַאעט-סקלָאפ, ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא זיא עסעיּפ יד

 .(יקסנישמור ףסוי ןוא קינלוקס הׂשנמ .ריד)

 סָאנעוב ןיא רעטַאעט-"רָאיסלעסקע, ןיא זיא 1929 ינוי 16 םעד

 ענעמוקעגפיוא יד ,, ס'.ר ןרָאװעג טריפעגפיוא ,עניטנעגרַא ,סערייא

 טריפעגפיוא ,ןליוּפ ,ענליוו ןיא זיא 1924 לירּפַא ןיא ."םידיגנ

 -נײשרַאװטסכעה זיא'ס ."טַארקָאטסירַא רעסיורג רעד, ס'.ר ןרָאװעג

 יד ."רעטסנעפ עכיוה , ס'.ר שיטקַאפ ןענייז ןסעיּפ עדייב זַא ,ךעל

 ךיז טניפעג די-בתכ ַא .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא עסעיּפ

 | .ןוז סרבחמ םייב

 טריפעגפיוא רעטַאעט-*טקעּפסָארּפ , ןיא זיא 1928 לירּפַא 5 םעד

 ."הנותח סעלעדלָאג, עידעמָאק ס'.ר גרעבדלָאג ןַאטיינ ךרוד ןרָאװעג

 לָאמניײק זיא יז .רַאוטרעּפער ןיא ןבילברַאפ טינ גנַאל זיא עסעיּפ יד

 . .ןוז סרבחמ םייב ךיז טניפעג די-בתכ ַא .ןרָאװעג טקורדעג טינ

 טריפעגפיוא רעטַאעט-"דנַאלָאר, ןיא זיא 1920 רַאונַאי 24 םעד

 "טייהנעגנַאגרַאפ סיורפ ןייז , עסעיּפ ס'.ר ןַאמרעג עשימ ךרוד ןרָאװעג

 .(ַאדנוקעס םולש -- קיזומ ,גרעבנעזָאר לארשי ןופ קיריל)

 :ןַאלּפַאק .ד טביירש גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 ןוא רעלעדייא ,עמַארדָאלעמ טרָאס עלעדייא ןַא ןײמעגלַא ןיא
 עשיריי ןיא ןבעגעג טצעי ןרעוו סָאװ ,ןכַאז בוד סָאד יוז רעסעב

 ןַא ,ערענייר א ךיוא זיא ללכב גנוריפפיוא יד ןוא .,סרעטַאעט
 ןטייקכעליושבא ענטָאמַאה יד טימ "טצוּפענוצ , טינ ,ערעמענעגנא

 -יױזַא טנגעגַאב'מ סָאװ ,סעקנעצס ערעביוז-טינ ענשטַאמס ןטינ} ןוא

 ."עניב רעשידיי רעד ףיוא ןעננולעטשרָאפ עסַאמ ַא ןיא טפָא

 רעטַאעט-"ןָאעדָא, סָאד עיצקעריד ןייז רעטנוא .ר טנפע 1921 ןיא

 טימ) רעבמעטּפעס 21 םעד ףיוא טרָאד טריפ ןוא ,קרָאי-וינ ןיא

 -גנולצולּפ רעד טָאטשנָא ,לָאר-:טּפיוה רעד ןיא רעצינש ַאטעירנעה

 -ַאפ, ג"א עסעיּפ עבלעז יד (גרעבנעזָאר ַאטרעב רענעברָאטשרַאפ
 ."תודוסיןעילימ

 ךיז טניפעג די:בתכ ַא .,ןרָאװעג טקורדעג טינ זיא עסעיּפ יד
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 רעטַאעט ןשיךיי
 טי

 "טײהנעגנַאגרַאפ סיורפ ןייז , נ"א די-בתכ ַא .א"וויי ןופ וויכרַא ןיא

 .ןוז סרבחמ םייב ךיז טניפעג

 :ןעגנוריפפיוא עקידנגלָאפ סנכייצרַאפ ךיוא ןענייז ןירָאג .ב ייב

 ,(1912) "דניז-טנגוי; ןוא (1898) "סופיירד,

 השמ/; עסעיּפ ַא ס'.ר ךיוא ךיז טניפעג א"וויי ןופ וויכרַא ןיא

 ןעניפעג ,רעטכיר .י .י ,ןוז ןייז ייב ."ןעטקַא 5 ןיא עטערעּפָא ,וניבר

 סרעטקַאניײא ייווצ ,"הלכ עמוטש יד; : ןסעיּפ 4 ,עטליּפשעג-טשינ ,ךיז

 ,ןעמָאנ-לטיט ַא ןָא עמַארד ַא ןוא

 זיא ןוא קרָאי-וינ ןיא 1939 לירּפַא 7 םעד ןברָאטשעג זיא .ר

 ירעטעמעס שריה ןָארַאב רעד ףיוא ור רעקיבייא ןייז וצ ןעמוקעג

 .יזריושזד וינ ,דנַאלייא ןעטעטס ןיא

 רעכלעוו ,יקסנַאשָאטָאב בקעי רעביירש רעשידיי רעניטנעגרַא רעד

 :טביירש ,היול ס'.ר ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה

 ןבָאה ןוא ,ןענעייל וצ ןזיװַאב טינ ךָאנ ןנַאה ןרָאיטקַא יד ...,
 ןסעיּפ ענייז סָאװ ,רבחמ ַא ןברָאטשענ זיא'ס זַא ,טסואוועג טיג

 ןײיא ןייק זיא ,רָאיטקַא ןשידיי םעד עפש ךס א ןבענעג ןבָאה

 ןבָאה רעביירש יד .היול רעד ײב ןעװעג טיג רָאיטקַא רעשידיי

 ןנעוו העידי רעד טימ} ןעגנוטייצ יד ןענעייל וצ ןזיוואב טינ ךיוא

 םשרנ| רעביירש עשידיי יירד ןעוועג שיטקַאפ ןענייז . . . ןטיוט

 ןייק שטָאכ ... ןיקסנַאשָאטָאב בקעי ןוא רעטומלרעּפ םולש ,רעדַאב

 ןענייז רעליּפשיוש ןייק ןוא ןטסילַאנרושז ןייק ןוא רעלעטשטפירש

 םוצ ,םלוע רעסיורג ַא ןעמוקענ ןגעווטסעדנופ זיא ,ןעמוקעג טינ
 ,תונכש ןוא םינכש ,ןשטנעמ ערעטלע ןוא עקירעילטימ ןופ טסניימ

 -רָאטשרַאפ םוצ טרעדנוה רַאַּפ ַא ןעמוקעג ןענייז ןדיי יד טָא ...

 ייז ןופ רענייא ןעוועג זיא רע ?ייוו ,היול סנרוטַאמארד םענעב

 -נעטשלופ ַא ןעוועג זיא רעטכיר השמ ,ָאי .רעריפ א רערעייז ןוא

 ַא טימ זיוה א טַָאהעג ךיוא טָאה רע .ריי רעטייניס רעקיד

 ןיא טעשטומעג ךיז טָאה רע ןכלעוו ייב ,ןאתנכשמ} שזדעגטרָאמ

 הנויח ?סיב ןיילק א ןעמונעגסױרַא ןוא םישדח עקידרעמוז יד

 ךיז טָאה רע ןוא סעלָאּפ יירד ןיא ןצבק א ןעוועג זיא רֹע ןוא
 .טייגיס ק"קר להקה שאר קיטש ַא ןעוועג זיא ןוא טלהקענ

 ,ןעמוקוצ טנָאקעג טינ ןיוש רעטַאעט םוצ רע טָאה ןרָאי עטצעל יד

 רעביירש ַא ןעוועג זיא רע .סטכעלהס ןיא טבעלעגסיוא ךיז רע טָאה
 סיױרַא רע זיא ... רַאטס ןייק רַאפ טינ ,סעּפורטילבמַאסנַא רַאֿפ

 דיי ַא .טרעטלערַאפ ןעוועג ךיוא וצרעד זיא רע ןוא .עדָאמ ןופ

 ןיוש רָאי ןעצ עטצעל יד רע זיא ,ןברַאטש םייב רָאי 68 עּפַאנק ןופ

 רע .וינעווע דנַאקעס ןופ רעטַאעט ןרַאפ שידָאמטלַא וצ ןעוועג

 טגנַאלרַאפ טָאה וינעווע דנָאקעס ןוא ,ליכשמ ַא דיי ַא ןעוועג זיא

 רע טָאה ,ייוודָארב ףיוא ןטסגרע םעד ןופ עיצַאטימיא עטכעלש

 טָאה ן1931 ןיא|ו ... .םטכעלהק ןיא טבעלעגנסיוא סעיציבמַא ענייז

 ןילק א ןעמונעג ןוא ננוננערטשנָא עלַאסָאלָאק ַא טכַאמעג רע

 רע טָאה ןכָאוװ סקעז יד וצ ןוא דייס טסיא רעד ףיוא לרעטַאעט

 ריל-ןענאװש ןייז ןעווענ זיא סָאד .ןסילש טזומעג רעטאעט סָאד

 עטצעל יד .ןבירשענ ךָאנ רע טָאה ןסעיּפ שטָאכ ,רעטַאעט ןיא

 טייגיס ןופ סָאבעלַאב רענייש ַא ןעוענ רעטכיר השמ זיא ןֹרָאי

 יד ןוא ,להקה שאר ַא ,(סָאבעלַאב רעטסנעש רעד : ןגָאז עקינייא)

 עטצעל יד ןיא ןבעל ןייז טימס םכסח ןלופ ןיא ןעוועג זיא היול

 -ַגרטַאעט רעצנַאג ןייז ןופ גנונעקיילרַאֿפ עקידנעטשלופ ַא ןוא ןרָאי

 .םייסיטעט רעשיל

 שטָאכ ןוא... .עשיסקָארָאטרָא ןַא ןעוועג זיא היול יד ...

 ,רעומה לוח םוא םידּפסה ןטלַאה וצ ןטָאברַאֿפ ןיד יּפ לע זיא'ס

 .םידּפסה ןטלַאהעג ךָאד דיי רעטונג ןייא ןוא םינבר ייווצ ןבָאה

 עטסנעש סָאד ןעוועג םיא ייב זיא'ס זַא ,טגָאזעג ןבָאה םינבר יד . . ;
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 ױזַא יז טלייצרעד ןבָאה ןוא ,עקירעמַא ץנַאג -- ןיא זיוה עשידיי

 ַא ןעװעג ןיא רע) סעיצַאזנַאגרָאיחרזפמ טעדנירגענ טָאה רע

 ןיא רע זַא ,טנַָאמרעד טינ רענייק רעבָא טָאה'ס .. . (טסיחרזמ

 ַא ןיא סָאװ ,עסעיּפ-סקלָאפ ַא ,"סחוימ עלעצרעה , ןופ רבחמ רעד

 טָאה סָאװ ןוא ,עניב רעשידיי רעד ןופ ּפָארַא טינ קילדנעצרָאי ץנַאג

 ייב רעיורט ןרעיוהענמוא ןוא דיירפ ערעיוהעגמוא ןפורעגסיורַא

 עלעצרעה , ןיא זַא ,טנָאמרעד טינ רענייק טָאה'ס .רעיושוצ יד

 עריטַאס א ,טנעמיטנעס-סקלָאפ רעסיוועג א ןעוועג זיא "סחוימ

 ןוא קינשַאּפָארָאה ןרַאפ ןעיירשעגסיוא עשיטעטַאּפ ,סוחי ןנעק

 עלעצרעה , ןיא זַא ,טנַאמרעד טינ רענייק טָאה'ס .ןדייל ענייז

 ןיא טלַאטשעג-עיורפ עטרַאצ עטשרע יד ןעוועג ןזיא ?"סחוימ

 -רעביא ןעוו ןטלעז םויה דע זיא סָאװ ,עלעבייט --- רעטַאעט ןשיריי

 ,טנַאמרעד טינ רענייק טָאה'ס .טיײקטרַאצ ןיא ןרָאוװעג ןגיטשעג

 ןיא ןדַאפדלָאג ןעוו ךָאנ ןביירש ןביוהעגנָא טָאה רעטכיר השמ ןַא

 -- ןֹוא רֹוד ןב ַא רענייז ןעוועג זיא רע ןוא ילב ןיא ןעוועג

 רעטכיר השמ זַא ,טנַאמרעד טינ רענייק טָאה'ס .בורק א רענייז

 ןיא רעיב-רעטַאעט עשידיי עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא

 זיא רעטכיר השמ זַא ,טנַאמרעד טינ רענייק טָאה'ס .עיצילַאג

 ןגעק טעלּפמַאּפ ַא ,עסעיּפ ַא ,"טעּפש וצ , ןופ רבחמ רעד ןעוועג

 יד םיא ןבָאה עניטנעגרַא ןיא לָאמַא זַא ןוא רעלדנעה-ןעיורפ

 עטצעל יד טנַאמרעד טינ טָאה רענייק ,טַאהעג טנייפ רעייז םיאמט

 קנארעג ןייק טלעפענ טינ טָאה'ס עכלעוו ןיא ,סרעטכיר סעידעמָאק

 רע טָאה ןסעיּפ עשירַארעטיל ןייק . . . .טרָאװ ךעלשטנעמ ןייק ןוא

 עכלעזַא ןעוועג ךיוא ןענייז ןסעיּפ ענייז ןשיווצ רעבָא ,טַאהעג טיג

 -סקלָאפ ןעוועג ןענייז ייז .דנוש ןופ טייוו רעייז ןעוועג ןענייז סָאװ
 ןיא ןוא לַאנַאסרעּפשטנעמ םעד ןיא ,ךַארּפש רעד ןיא ךעלמיט

 ןנעק ,סוחי ןגעק טפמעקענ ןסעיּפ ענייז ןיא טָאה רע .,קנַאדעג

 רע .טייקנייר רַאפ ,טייקיטכירפיוא רַאפ ,טייקשלַאפ ןגעק ,תועשר

 ןיא ןוא ןפוא ןוויטימירּפ רעייז ַא ףיוא טכַאמעג ץלַא סָאד טָאה
 ."םלוע םוצ ךעלננעגוצ רעייז ןעוועג ותעשב רַאפרעד

 זיא רעכלעוו ,ןירָאג .ב ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד

 -קַארַאכ ,ערעירַאק רעשיגרוטַאמַארד ס'.ר ןופ ןטימ ןיא ןברָאטשעג

 :ןסעיּפ עקידרעירפ ענייז ןופ דנורג ןפיוא ױזַא םיא טריזירעט

 טָאה {"סחוימ עלעצרעה ,} !עלעבייט, ןייז םנה ,רעטכיר השמ,
 יד זיב רע זיא ,נגלָאפרעד ןשביה ַא קירוצ ןרָאי טימ טַאהעג

 ןסירעגסיורַא ןוא עניב רעד ןופ טרעטייווהעד ןעוועג ןרָאי עטצעל

 עדייב ."גנוכאוורע ריא , ןוא "טעּפש וצ , ןייז טימ ךיז רע טָאה

 ןרייש טילבנרָאק ךיוא ױזַא ןוא רע ,טלעוורעטנוא רעד ןופ רעקיטש

 ,טימרעד ,טרָאס םעד ןֹופ רעביירש ערעדנַא יד ןופ רעטנוא ךיז

 ןיא ךיז טקרעמַאב סע ןוא עכַאפנייא ןענייז רעקיטש ערעייז סָאװ

 ייז ןיא .טייקכעלריטַאנ וצ גנובערטש ַא רעקינייוו רעדָא רעמ ייז

 ,ריַלֶאֹק ןקסיטכיר םעד טיס ענעצס עלַאקָאל ַא טפָא ןעמ טנגענַאב

 ,"ןפוא ןשיתבהדלעב ַא ףיוא טלָאמענ

 : טביירש דלעפנעזיוו ןָאעל

 עסיורנ סרעדנוזַאב ןייק טימ טינ ,סישטנַאמרעננוי ַא רָאג ךָאנ,

 ןזיווַאב ךיז רע טָאה ,רעטַאעט ןשיאעּפָארייא םעד ןופ עסינטנעק

 דלַאב ןעווענ ןענייז רענעלּפ ענייז .טלעוװ-רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא

 עלערוטלוק ַא רַאפ ריא ןכַאמס וצ ןוא עניב יד ןרימרָאפער וצ

 ױזַא יו ןטרָאד ךיז טנָאמרעד סע רעוו ... .ןדיי ייב עיצוטיטסניא

 רעד ןיא ןעזענסיוא טָאה ןעיצילַאג ןיא רעטַאעט עשידיי סָאד

 ַא ןליפ וומ רעד ,ןעמוקעג םיא וצ זיא רעטכיר השמ ןעוו טייצ

 ןוא עקיליב ןופ טָאה רעכלעוו ,ןרעטכיר וצ טײקרַאבסנַאד עפיט

 סָאװ ,רעטַאעט ַא ןפַאשעג ךעלביטש-סגנוטלַאהרעטנוא ערַאגלואוו
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 טְלָאװ סע ןכלעוו טרָא סָאד טינ טייוו ךָאנ טמענרַאפ רע שטָאכ

 טינ טייטש סָאװ ,רעטַאעט ַא ךָאד סע זיא ,ןעמענרַאפ ןפרַאדַאב

 רעטכיר ... .רעדנעל ערעדנַא ןיא עניב רעשידיי רעד ןופ ּפָא טייוו

 -עננָא ךיוא טָאה רע רָאנ ,ןסעיּפ ערעסעב ןפַאשעג רָאנ טשינ טָאה

 ןרעו טריפענפיוא ןלָאז ןסעיּפ עזיד זַא ,ףמַאק ןרעווש ַא טריפ

 -ַארעטיל רעקינייו רעמ וצ ןענייוועננייא ךיז לָאז םלוע רעד ןוא

 ."ןעמַארד עשיר

 ; טרימוס רעטומלרעּפ םולש

 -עסעב רעד רַאפ טפמעקעג רעטכיר טָאה רָאי קיצרעפ יו רעמ,

 ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא רעבָא ,עמַארד רעשידיי רער

 -ַאעט םנופ ןגיוצעגקירוצ ןפוא ןשיטַאבעלַאב ַא ףיוא ךיז רע טָאה

 ןוא ,ןקרָאי-וינ ייב| "טיעג-יס לזניא, םעד ףיוא טצעזַאב ךיז ,רעט

 רעד ןיא ןרָאװעג ןסענרַאפ ןצנַאנניא טעמב טייצ רעד טימ זיא

 לָאמַא טנעלפ עסערּפ עשיריי יד ןעוו ןוא .טלעוװ-רעטַאעט רעשידיי

 רעשידיי "רעטסואווַאב לָאמַא רעד , יוװ ,ןעמָאנ ןייז ןענָאמרעד

 ןליפַא סרעשזדענעמ ןוא רעליּפשיוש ךס ַא ןיוש ןבָאה ,גרוטַאמַארד

 ךָאנ טבעל סע זַא ,(ןסעגרַאפ טָאהעג ראנג רעדָא) טסואוועג טשינ

 ,טָאה רעכלעוו ,רעטכיר השמ גרוטַאמַארד רעשידיי רעטלַא ןַא

 ןעיוב ןפלָאהעג ,טייצ ןייז ןופ ןגרוטַאמַארד ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ

 ,עיצילַאנ ןיא רעירפ -- רעטַאעט עשידיי סָאד ןעלקיװטנַא ןוא

 .עקירעמַא ןיא ךָאנרעד

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ רעדַאב םשרג ןוא

 ערעדנַא ןעמונעגפיוא רע טָאה ענייז ןסעיּפ ערעטעּפש יד ןיא,

 טלָאװעג טשינ ךיז רע טָאה ײבַאד .ןבעל ןשידיי םנופ ןעמעלבָארּפ

 ןגָארּפ עדנגעוַאב-טלעוו עסיורג ןזיילוצפיוא ןעמענרעטנוא לָאמנייקס

 .ןעעריא ענעדישרַאפ יד ןופ ןפמַאק יד ןיא ךיז ןשימניירַא רעדָא
 ,ןבעל ןשידיי םנופ ןטייז ענייש יד ןרעדליש טלָאװעג זיולב טָאה רע

 עכעלרעכעל סָאד ןעז וצ ןעמוקעגסיוא לָאמַא םיא זיא סע ןעוו ןוא

 טשינ ןָאט סָאד רע טגעלפ ,טנַארגימיא ןשידיי רענַאקירעמַא םנֹופ

 סָאד ןגעלפ ערעדנַא יו ,ןשטנעמ ענעי ןופ ןכַאמס וצ קזוח ףיוא
 -טימ א רעיושוצ םייב ןקעוורעד טלָאװעג זיולב טָאה רע .ןָאט

 ןעמוקעג סלייטנטסרעמ זיא עכלעוו ,טייקכעלרעכעל רעד רַאֿפ ליפעג

 עשידיי סָאד סָאװ ,גנורעדנע רענווָאדלַאװג רעד ןופ טַאטלוזער ַא יו

 טייקמערַא רעטסכעלקערש רעד וצ ןעוו ,טכַאמעגכרוד טָאה ןבעל

 עקירעמַא ןיא טעברַאעגפיױרַא ךיז טָאה טנַארנימיא רעטנייוועגוצ

 ןדלעה עלַא סרעטכיר ןענייז שרעדנַא ,ןבעל שיטַאבעלַאב ַא וצ

 טשינ טָאה סרעייז ןבעל סָאד .ןטייקרעדנוזַאב עסיורג ןָא ןשטנעמ
 קידנעטש רעבָא טָאה רע .ןטקילפנַאק עשיטַאמַארד ערעווש ןייק
 א טכַארבעגניירַא ןּפיט ענייז ןופ טייקכעלמיטסקלָאפ רעד טימ

 | ,עניב רעשידיי רעד ףיוא ןָאט םעייֵנ

 ,סעבלעזַא ןיולב ןבירשעג ןסעיּפ ענייז עלַא ןיא טָאה רעטכיר!
 ןעמַאטש .טבעלעגכרוד ןייֵלַא רעדָא ןעזעג ךעלנעזרעּפ טָאה רע סאו
 אקוד ןוא ,"לטעטש, ןשיצילַאג םנופ ןדלעה ענייז עלַא רַאפרעד

 טָאה רע ואוו ןוא ןריובעג זיא רעטכיר ואוו לקניוו םענעי ןופ

 ,פטעטש רעייז ןזָאלרַאּפ ןּפיט ענייז ןעוו ןוא .טנגוי ןייז טכַארברַאפ

 טרָאד .דייס טסיא רעקרָאידוינ רעד וצ יװ רעטייוו טשינ ייז ןעייג

 -רַאפ סע ןוא טזיילעגפיוא טקילפנָאק רעשיטַאמַארד רעדעי טרעוו
 .עסעיּפ עדעי ךיז טקידנע

 ןטימ רעמ טרעדלישעג םיא ייב ןענייז ןּפיט סרעטכיר השמ
 קידבוט-םוי רעמ סיױורַא רַאפרעד ייז ןעמוק ,ּפָאק ןטימ יו {צרַאה
 ןוא סעקילייה סָאװטע םיא ייב ןיא עילימַאפ יד .שיטסילַאער יו

 ןליפַא .ןשינעבילרַאפ עקיטייז ןָא גנַאנ ןקיאור ַא ךיז טייג ןבעל סָאד

 שטנעמ רעשיטאבעלַאב ַא ךיוא םיא ייב זיא רעלדנעהנעיורפ רעד
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 ןופ ןָאקיסטעל

 סָאװ ,ןסיוועג ַא טימ רעטכָאט עשיריי ַא זיא עקטוטיטסָארּפ יד ןוא

 רעטכיר ןעוו ןוא .ןרָאװעג טלמירדנַא טנעמַאמ ַא רַאפ ןיולב זיא

 רע ןיא ,עניב רעד ףיוא "טנאנירטניא , ןַא סיױרַא לָאמַא טריפ

 ענייז רעביא ךיז טעוועקעידזיא סָאװ ,ףרואווסיוא ןייק הלילח טשינ

 עבטב טשינ ןענייז "ןטנַאנירטניא, ענייז עֶלַא טעמכ .תונברק

 ענר ןייא ןיא רַאפרעד ךיז ייז ןענָאק ,ןשטנעמ עטכעלש ןייק

 -יטנַא הליחתכל ןענייז ייז יוז ךיילג ןוא ןטונ םוצ ןעיירדרעביא

 ,שיטַאּפמיס ןרעוו םיצולּפ רָאנ ייז ןענָאק ,רעיושוצ ןרַאפ שיטַאּפ

 ."רענעדירפוצ ַא ןביילב לָאז רעיושוצ רעד זַא

 :רעדַאב םשרג טביירש ,שטנעמ סלַא .ר ןגעוו ןוא

 רעזדנוא ןופ סָאבעלַאב ַא ןעוועג רעטכיר השמ זיא שטנעמ סלַא,

 ,םיריבג סעדייז ייווצ ייב ןניוצעגפיוא ,ןרעגייטש| "קָאטס, ןטלַא

 -רעסיוא ןַא טימ הביבס רעייז ןיא טנַאקַאב ןעוועג ןענייז סָאװ

 ןוא תודמ ערעייז טנשריעג רע טָאה ,טיײקיצרַאהטיירב ךעלנייוועג

 ַא ןופ עלָאר יד ןליּפש טלָאװעג קידנעטש םיא ךיז טָאה סע

 ןסיב ןטימ טניירפ ענייז טימ ןלייט ךיז רע טנעלפ ,ּפָארטנַאליפ

 ,ּפָאק ןייז ףיוא גרָאז סנעמעלַא ןגָארטמורַא ךיוא טנעלפ רע ןוא

 ןפקַאוװעגרעבירַא רעטכיר השמ זיא גנואיצַאב רעסיוועג ַא ןיא רעבָא

 ייז סָאװ םעד ןופ ןבענ ןנעלפ ייז לייוו ,ענייז סעדייז ייווצ ענעי

 ,םעד ןופ ןבעגקעוַא לָאמטּפָא טנעלפ רע ןוא ,טאהעג קירביא ןבָאה

 ןייז ןיא טנעמָאמ רעטסכעלקילג רעד .טלעפעג םיא טָאה סע סָאװ

 ךיז םורַא ןבָאה טנָאקעג טָאה רע ןעוו ןייז םיא ייב טגעלפ ןבעל

 ןטנעמאמ עכלעזַא ןיא רימ זיא סע ןוא ,"רעדירב עטונ,עּפורג ַא

 רעכלעוו ןגעוו ,ענייז יורפ יד יו ןעז וצ ןעמוקעגסיוא טּפָא רעייז

 טָאה ,המשנ ןייא עדייב ןנָאמרַאפ ייז זַא ,ןטכַאדסיוא ךיז טנעלפ סע

 -נדירפוצ ,רעדניק יד ןופ ןסע סָאד ןוא ןסע קלח ריא טלייטרַאפ

 כרעטכיר ןיא ... .טּפַאשטנײרפטסַאג ןופ שטנואוו ןייז ןלעטשוצ
 ןטלַא ןפיוא ןסטכאניוצ-קיטיירפ יד ןרעוו טרעייפעג ןנעלפ זיוה

 .שיט םייב םיחרוא עקידתבש ןוא תורימז טימ ,רעגייטש ןשימייה

 ַא ןפַאש ןגעו טמולחעג קידנעטש םעדרעסיוא ךיוא טָאה רע

 עטצעל יד ןיא טָאה רע ןעוו ןוא ,טייקיטסייג רעשידיי רַאֿפ רעטנעצ

 רעשידיי רעד ףיוא ןקריוו רעמ טינ ןָאק רע זַא ,ןעזעגנייא ןרָאי

 ןיא ןדנירג ןעמונעג רע טָאה ,רעטַאעט ןשידיי ןכרוד טייקיטסייג

 -םיונוצ ךיז טנעלפ עכלעוו ,"איפונכ , ענעפורעגיױזַא ןַא טיעגיס
 ןעמ טנעלפ ןשיט עטקעדעג-ןייפ ייב ןוא זיוה ןיא םיא ייב ןעמוק

 טָאה קיטייצכיילג .םינוגינ עשידיי טימס ןטלאהרעטנוא טרָאד ךיז

 ןטכױלַאב ןנעלפ עכלעוו ,ןרָאטקעל ןטעברַאפ ךיוא טרָאד ןעמ

 .ןענייז ןרָאטקעל עקיזָאד יד ןשיוװצ .גָאט םנופ ןגַארּפ עסיוועג
 ,גרעבדלָאג .בא ,ןַאלּפַאק םירפא יװ רעלעטשטפירש עכלעזַא ןעוועג
 ערעדנַא עליפ ןוא קרַאמ לדוי ,ןָאסּפיל .מ ,ןָאדרָאג בייל שריה ..רד
 | ."רעדעפ רעד ןופ ןצנענימָארּפ

 :רעטומלרעּפ םולש טביירש ןינע ןבלעז ןגעוו ןוא

 -טשינ קרַאטש א ןעווענ רעטכיר השמ זיא ןבעל ןטַאוװירּפ ןיא,

 ךיוא ףרַאד רעביירש רעד זַא ,טביולנעגנ ףיט טָאה רע .רענעדירפוצ

 ןוא ןטייקיטעט עכעלטפַאשלעזענ ןופ דעריּפנָא ןַא ,רעוט-?לכ ַא ןייז

 קידנעטש םיא טָאה ,העד יד ןוא טרָאװ סָאד ןבָאה םוטעמוא ףרַאד

 ןוא רעביירש ןפיוא טקוקעגרעטנורַא טָאה רעצעמע ןעוו ןָאטעג ייוו !

 ץיראה םע םעד ןוא ,תוצראה םע םעד ןיא ןעז טנעלפ רע .רעוט-ללכ

 טּפָא ךיז טנעלפ רע .םישוח ענייז עלַא טימ טָאהענ טנייפ רע טָאה

 טלביווש ןבעל ןשידיי ןקיטנייה ןופ ?קניוו ןדעי ןיא זַא ,ןנָאלקַאב

 ,טרעטיברַאפ ןעוועג טפָא רע זיא ,םיצראה םע טימ טלבירנ ןוא

 עילימַאפ ןייז ףיוא טקריוועג ךיוא טָאה דנַאטשוצ-טימענ ןייז ןוא

 זיא רעטייו רעבָא .טניירפ עטנָאנ וצ גנואיצַאב ןייז ףיוא ןוא
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 רעטַאעט ןשידיי

 -ענ ביל טָאה ,םענייא ןדעי וצ טזָאלענוצ ,םערָאװ ןעוועג רעטכיר

 -עג לָאמנייא טשינ ןוא חרוא סינכמ ַא ןעוועג ,טפַאשלעזעג טָאה

 ןייז טַאהעג ביל רע טָאה ץלַא ןופ רעמ רעבָא ,ןעמערַא ןַא טציטש

 קידנעטש רע טָאה הביבס רעייז ןיא .רעדניק ענייז ,יורפ ןייז ,םייה

 לייט ַא ןעוועג זיא סָאד ךיוא .טפַאשלעזעג עטסעב יד ןענופעג

 טנָאקעג רימת ןעמ טָאה זיוה סרעטכיר ןיא .טייקשידיי ןייז ןופ

 רָאי 80 ענייז ךיילנ .בוט-םוי ןעוו ןוא תבש זיא'ס ןעוו ןענעקרעד

 עבלעז יד .טקריוועג טשינרָאנ םיא ףיוא ןטלָאװ עקירעמַא ןיא

 םיבוט-םימי עבלעז יד ,םייה רעד ןיא ןעדייז םעד ייב יוװ םיתבש

 ןיבר םייב יווװ םינהנמ עבלעז יד ,נרעבמעל ןיא רעווש ןייז ייב יו

 וצ השוריב ןעגנאגענרעביא רעטעּפש ךיוא זיא סָאד .זלעב ןיא

 ,"רעדניק ערעייז ןוא יורפ ןייז

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ דלעפסעטָאג אנח רעביירש רעד ןוא

 ןופ טנעקעג טָאה רע .קילייה ןעוועג ןעמַארד ןענייז םיא ייב,

 רעייז ,בייוו ןייז וליפא .טרָאװ סעדעי קינייװעסיוא ןעמַארד ענייז

 קינייװעפיוא טנעקעגנ ךיוא טָאה ,םיא וצ יורפ ענעבעגנענרעביא ןַא

 ןעמ סָאװ ךעלדיל יד ןעגנוזעג ןבָאה רעדניק ענייז .ןסעיּפ ענייז

 ןנעווטסעדנופ .סעידעמָאק ןוא ןעמַארד ענייז ןיא ןעננוזענ טָאה

 לעיר טימ טקיטפעשאב ךיז טייצ רעבלעז רעד ןיא ךיוא רע טָאה

 ןוא טיענ-יס ןיא ןרעצעלּפ| סטַאל ןוא רעזייה טפיוקעגנ ,טיעטסע

 טנעלפ רעטכיר השמ ... ,ןריואוועגנָא ןוא טנידרַאפ .טפיוקרַאפ ייז

 ןגייא ןַא טַאהעג טָאה רע) זיוה ןייז ןופ ריט רעד ייב ןייטש טפָא

 ןענייז םיא טימ .םי םוצ טקעריד טקוקעגסיױרַא טָאה סָאװ ,(זיוה
 ןשיווצ םולשב טבעלעג ןבָאה סָאװ ,ץאק ַא ןוא טנוה ַא ןענַאטשעג

 ןפורעג רע טָאה טנוה םעד .ןעמענ עשידיי טַאהעג ןבָאה ייז ,ךיז

 .ייז טימ שידיי טדערעג טָאה רע .סחנּפ -- ץאק יד ןוא המלש

 ןוא זיוה ןייז ןבעל רעיינייברַאפ ןשידיי ןדעי ןלעטשּפָא טנעלפ רע

 ,טיעג-יס ןיא טמוק סע רעוו .,ןכוזַאב ךימ טזומ ריא, : טגָאזענ םיא

 ףיֹוא ךיא ןיב ,טינ ביוא ,רעטכיר השמ ייב סּפַאנש א ןעקנירט זומ

 ." 'זנורב םיא

 : ןסעיּפ עטקורדעג ס'.ר

 סחוימ עלעצרעה 'ר {1|

 הלגעילעב עלעקעי רעדָא

 רעדליב 8 ןוא גָאליּפע טימ ןעטקַא 4 ןיא דליבסנעבעל

 רעטכיר השמ ןופ

 קרָאי-װענ סיוא יקסווָאחָארַאי ןופ קיזומ

 ןיא גנולדנַאהכוב ,הטָאר דוד סעד םוהטנעגייא דנוא גַאלרעפ

 .ן.זז 571 ,1907 ,גרעבמעל

 תיב םולש ן2)}

 טכוזרעפייא ןוא ןעדייל רעדָא

 ןעטקַא 4 ןיא דליבסנעבעל

 רעטכיר השמ ןופ

 ,גנולדנַאהכוב ,הטָאר דוד סעד םוהטנעגייא דנוא גַאלרעפ

 ,יױקַארק ,רעשיפ .י קורד .גרעבמעל

 .ן.זז 6918 7

 הטַארעדניימעג סלַא טייח השמ ןבו

 רעטכיר השמ ןופ ןעטקַא 5 ןיא דליבסנעבעל

 רעיציפָארעטנוא .ק .ק ,ןַאשטַאמ ָאטטָא ןָאפ קיזומ

 הטָאר דוד סעד םוהטנעגייא דנוא גַאלרעפ

 .ןיזז 63) 1907 גרעבמעל ןיא גנולדנַאהכוב

 רעטכיר השמ |{4)

 דחּפ
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 טקַא ןייא ןיא ַאמַארד

 ,ן1910 ינויייַאמ ,קרָאי וינ *טַאלבסקלָאפ, ןיא טקורדעג)

 טעּפש וצ ן5|

 ןעטקַא 4 ןיא דליבסנעבעל

 טנעס 25 זיירּפ

 קרָאונ-גרעבמעל

 ,ּפמָאק ןוא קערש רַאקסָא גַאלרעּפ

 ,ן,זז 73| 1914 ,גרעבמעל ,"ַאקסווָאװל ַאינרַאקורד, קורד

 הבהאה חכ {8|

 (ןַאמ רענרעזייא רעד)
 ,ּפמָאק ןוא קערש רַאקסָא גַאלרעּפ

 1914 ,גרעבמעל

 רעלדנעה-ןפַאלקש {ז|

 ,ּפמָאק ןוא קערש רַאקסָא גַאלרעפ

 1914 ,גרעבמעל

 יע ,מ

 ,רעטכיר הנוי ףסוי ןוז ןייז ןופ .ע .ש
 ,392:94 .זז ,וש ,",טיל .שידיי .סקעל, -- ןעזייר .ז

 ,282 ,215 ,218 ,216 .זז ,װ ,י .ג ,"רעטאעט שידיא עטכישעג, -- ןירָאג .ב
 ,"קלָאפ עשידוי סָאד , ,טציא ןוא לָאמַא רעטַאעהט עשידוי סָאד -- רָאטקעּפס .מ

 .1906 ינוי 29 ,ענליוו

 רַאונַאא 9 ,י .ג ,"שזײַאמ, ,טלעטשעגרָאֿפ יירט רעלדנעה-ןעפאלקש -- 13
2. 

 ,י .ג ,"טלב"גטדײא ,רעטאעהט ןיא ךיז טוהט סָאװ -- יקנעי רעד לארשי
 ,1912 רַאונַאא 6

 ,.י .נ ,"סרושטקיּפ גניוואומ ןוא רעטאעהט , ,"טעּפש וצ,, --- יקסנַאדילָאד .ל .י
 | 1913 4 יַנ

 ,1913 .װָאנ 8 ,.י .נ ,"שייאפ , ,רעטַאעהט ןיא --- ןיקסװָאנַאי .שן .
 עשידיא איד; ,טלעװ רעטַאעהט רעשידיא רעד ןיא --- םיובנעשריק =

 ,1915 ינוי 11 ,דנַאלװילק ,"טלצוו
 ,1915 ינוי 12 ,,י .נ ,"ש"אפ , ,רעטַאעהט ןיא -- .ב .ד
 ,1915 .װָאנ 17 ,.י .נ ,"ש"אפ , ,רעטַאעהט ןיא -- .ב .ד
 ,רעטַאעהט ןעשידיא ליװזנַארב םיניא עסעיּפ עיינ ם'רעטכיר השמ -- .פ .י

 ,1915 .ָאנ 18 ,.י .ג ,"טײהרַאװ .איד,
 ,"רעגַאקירעמַא רעד, ,קיזומ ןוא אמארד ןופ טלעװ רעד .ןיא -- רעללַאפ .י

 | ,1915 .װָאנ 19 ,.י .ג
 ,"טלעװ עשידיא איד, ,תולג ןיא עטנעלַאט עשיצילַאג -- םיובנעשריק בקעי

 ,1916 רַאונַאי 14 ,דנאלווילק
 ,"רענַאקירעמַא רעד, ,קיזומ ןוא ַאמַארד ןופ טלעװ רעד ןיא -- רעללַאפ .י

 ,1916 רַאורבעפ 11 ,.י .ג
 ,".ורָאפ, ,ערעטאעהט עשילגנע ןוא עשידיא ןעגעװ עקירדנייא --- ןַאהַאק .בא

 .1916 רַאורבעפ 29 ,י .נ
 ,1916 ץרעמ 4 ,.י .ג ,"שי"אפ , ,רעטַאעהט ןיא -- .ב .ד
 יי .נ ,"גָאט רעד, ,רעטאעט יטרעביל ןיא "סרעגיווש ייװצ, -- ןייש .ז .י

 ,1916 .טקָא 7
 ץעשידיא יד, ,רעטַאעט טירטס שטרַא ןיא "סרעגיווש יײװצ יד, -- ןיקמורפ .א

 .1917 ץרעמ 15 ,.אליפ ,"טלעװ
 יי .ג ,"שז"ַָאמ, ,רעטַאעהט ןעשידיא ןיא ןעסעיּפ עיײג איד -- ןירָאג .ב

 .1917 .טּפעס וב
 ,רעטַאעהט סלעפיּפ ןיא רעטכיר השמ ןופ "סרעגעיוװש ייווצ, יד -- ןַאהַאק .בא

 .1917 .טּפעס 14 ,י .ג ,".װרָאפ,
 .1917 .טּפעס 15 ,.י .נ ,"גָאט, ,"סרעגיװש ייווצ יד, -- ןַאמסטרָאװ .י .רד
 איד, ,"שנעמ רעיינ, ס'ניביל ןוא "ץלָאטש רעשידיא , סירעטכיר --- ןיטנע .י

 | .1917 .טּפעס 20 ,י .נ ,"טײהרַאװ
 ,1917 .טּפעס 21 ,.י .נ ,"סדנוק רעסיורג רעד, ,ײרעטַאעהט --- רידַאג השמ
 ,1917 .טּפעס 22 ,.י .ג ,"גָאט , ,ץלָאטש רעשידיא רעד -- ןַאמסטרָאװ .י .רד
 .1917 .טּפעס 24 ,.י .נ ,"שזײָאמ,, ,בויא רענרעדַאמ רעד --- ןירָאג .ב
 ,בויא רענרעדָאמ רעד רעדָא ,ץלָאטש רעשידיא רעד -- יקנעי רעד לארשי

 .1917 .טּפעס 24 ,י .נ ,"טלב"גטדיי?
 .1917 .טּפעס 29 ,.י .נ ,"ש"אפ , ,רעטַאעהט ןיא --- .ב .ד



 ,י .נ ,"טפנוקוצ יד, ,ןָאפעס רעטאעהט רעינ רעד -- רעטכאבָאעב רעד
 .1917 רעבָאטקָא

 "םינתח ײװצ, יד -- רעטַאעהט ס'רעלסעק ןיא קיטש גיטסול א -- ןאהאק .בא
 ,1917 .צעד 4 ,.י .ג ,".װרָאפ, ,רעטכיר השמ ןופ

 ,1917 .צעד 8 ,.י .נ ,"גָאט , ,"םינתה ייווצ יד, -- ןאמסטרָאװ .י .רד
 ,1918 .טּפעס 7 ,י .נ ,"ש"אפ, ,רעטַאעהט ןיא -- .ב .ד
 ,גרעבמעל ,"טַאלבגָאט, ,רעטאטט ןעשידוי ןץראפ רעטכיר השמ -- לעגיּפש .י

 ,1922 רעבמעצעד 2
 ,טרָאד ,רעטכיר השמ ןעגעװ תונורכז עניימ --- ןאמטוג סוילוי
 ,טרָאד ,רעטכיר השמ -- ןאמניילק םלעזנַא ,רד
 עשידיא יד, ,גרוטַאמארד ןעשידיא א ןופ םואעליבוי א --- ןייטשניבור .ה .צ

 ,1922 .צעד 29 ,דנאלווילק ,"טלעוו
 17 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד, ,"סרעגיוש ייװצ, יד --- ןיקסװָאנאמָאר} .ר .צ .א

 ,1923 ראונַאי

 ,עניב רעשידיא רעד ףיוא רהָאי 25 -- רעטכיר השמ -- רעטומלרעּפ םולש
 .1923 רַאונַאי 19 ,.אליפ ,"טלעו פשידיא,

 26 ,י .1 ,"טלב"גטדײ, ,גרוטאמַארד סלא רעטכיר השמ -- רעדַאב םשרג
 ,1923 רַאונאי

 עשידיא איד, ,םואעליבוי רעגירהעי-25 ס'רעטכיר השמ -- םיובנעשריק בקעי
 ,1923 ראורבעפ 15 ,דנַאלװילק ,"טלעוו

 ,צעד 16 ,.י .ג ,"שזיָאמ , ,עידעמָאק ענעגנולעג ס'רעטכיר השמ --- ףלא-ףלא
3, 

 ןיא "טָאג ןייז ןוא דיי רעד, ןיא טירטפיוא ס'װָאטַארַאב -- ןַארפע סיאול
 ,1924 .װָאנ 9 ,"1ת6 446140600 306681ץ" ,רעטאעט רעיּפ ןָאדרָאג

 ,1925 .טּפעס 24 ,י .ג ,"שז"ָאמ, ,זנוא ייב ןוא יייז , יב --- ינודקומ .א .רד
 י ,1 ,"טלב"גטדיי, ,סײלּפ גניווריוא ןיא *ןזח רעכילהערפ רעד, --- ילעיב .ס .ל

 ,1925 .טּפעס 5
 2 ,.י .ג ,".װרָאפ, ,ץַאז גיודול ןוא טוָארקדליש ףלָאדור -- ףָאגָאר ללה

 ,1925 רעבָאטקָא
 ,,י .1 ,"טייהיירפ , ,רעטַאעט סײלּפ גניווריוא ןיא ןיצַאז גיוודול ייב --- גניר .מ

 ,1925 .טקָא 2
 ,1925 .טקָא 8 ,.י .נ ,ײגָאט , ,רעטַאעט סיײלּפ גניווריוא ןיא --- ןײטשדלָאג .י .ב
 א ס'רעטכיר השמ ןיא רעמַארטש םאדאמ ןופ טירטפיוא רעד -- ץטַאק .מ

 ,1926 .טקָא 6 ,.אליפ ,"טלעװ צשידיא יד , ,דליבסנעבעל
 .צעד 16 ,י .נ ,"שזײַאמ, ,עידעמָאק ענעגנולעג ס'רעטכיר השמ -- ףלא-ףלא

7, 
 עכיוה, ןוא רעטאעט טסנוק ןעשידיא םעד ןיא "ןעקַאר עזערעט, -- ץנַאלג .א
 ,1927 .צצד 16 ,.י .ג ,"גָאט רעד, ,רעטַאעט טקעּפסָארּפ םעד ןיא "רעטסנעפ

 ,131-35 .זז ,1928 ,קרָאי וינ ,"טלעוו עשיטַאמַארד יד, --- טילבנרָאק .ז
 ,"רענאקירעמא רעד, ,רעטאעט ןופ טלעװ רעד ןיא -- םיובנעשריק בקעי

 . : ,1928.רַאונַאי 5 ,י .ג

 ,י .ג ,".וורָאפ, ,רעטאעט טקעּפסָארּפ ןיא עסעיּפ עייג יד -- ןאמלעגָאפ .ל
 ,1928 לירּפַא 2

 ןיא (רעטכיר השמ ןופ) "לבייוו עטריטרָאּפמיא סָאד , --- ןיקסנַאשזָארו .ר .ש
 ,1929 .טּפעס 23 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא , ,"רַאיסלעסקע , רעטַאעט

 ,עיפלעדאליפ ,"שזיָאמ, ,טסַאג רעד גרובנידלָאג - לעוימעס-- רעגרעב ךורב
 - 1930,  .נַאא 4

 ,",וורָאפ , ,רעטאעט דנַאלָאר ןיא ?טייהנעגנַאגרַאפ : ס'בייוו ןייז, --- ןַאלּפַאק .ד+
 ,1930 ראונַאי 21 ,י .נ

 רַאורבעפ 7 ,י .נ ,"שיָאפ , ,וינעווע .רעטאעט רעד ףיוא --- ןײטשדלַאג .ײ .ב-|
0, 

 -- ןילדע םַאיליװ
0, 

 ןופ) "ןזח רעכעליירפ .רעדא ןיא ץאז גיוודול +-- ןרעיימ סירָאמָו סוקיטירק
 ,1930 יגוי 9 ,ןָאדנַאל ,"טייצ יד, ,(רעטכיר השמ

 ,רעטַאעט ןָאעדָא ןיֵא עסעיּפ עייג ַא -- "תודוס: ןעילימַאפ, -- ןַאְמלעגָאפ יל |
 ,1921 .טּפעס 20 ,.י .ג ,".וװרָאפ,

 ,רעטַאעט ןַאעדַא ס'רעטכיר השמ ןיא "תודוס-ןעילימַאפ; -- רעדניל .ב .ג
 , .1921 רעבָאטקָא 2 ,.י ,ג ,,"גָאט,

 ל ) יג ,"שזיַאמ, ,רעטַאעט םענעגייא ןיאי- רעטכיר השמ -- רעגידעבעל
 2671 2 : 1931,  רעבָאטקָא 2

 ,רעטַאעט ןשידיא ןיא "רעטסנעפ עכיוה יד; .ןופ ערעימערּפ -- סעקרימ .ל
 | ,1933 .צעד 17 ,עגיר ,"ןגרָאמירפ,

 רַאורבעפ 7 ,י .נ ,"גָאט, ,עמַארדָאלעמ א ןוא עידעמָאק א

 א א א א א א א א א א ראט עא
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 ןופ ןָאטקיסקעל

 ,"רעטאעט-סקלָאפ; ןיא "טַארקַאטסירַא רעסיורג רעד; -- ןןילדרעװס} עװס
 ,1924 לירּפא 23 ,ענליוו ,"טייצ יד,

 .111 ,90 .זז ,1937 ,.י .ג ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ םָאבלַא; --- גייווצרעבליז ןמלז
 ןשיצילַאג םינופ ןענייז ןעדלעה סעמעװ גרוטַאמַארד רעד -- רעדַאב םשרג
 ,1939 ליוּפא 23 ,.י .נ ,"שזיָאמ , ,לעטעטש

 עשילױוּפ, ,ןורכז רעזנוא ןיא ןקיביײארַאפ ןליוו רימ עכלעװ יד -- רעדַאב ;ג

 ,1929 ,קרָאי-וינ ,"ןעדיא
 "וינ ןיא עייוועל עמורפ ןוא עליטש סרעטכיר עשיומ --- יקסנַאשָאטָאב װעקנַאי

 .19239 לירּפא 19 ,א"ב ,"עסערּפ יד, ,קרַאי
 ,232733 .זז ,1950 ,.י .ג ,"רעטאעט ןיא ןבעל ןיימ, --- גנָאי זעוב
 ,"טרָאטיזָאּפמָאקרעטאעט ןוא ןגרוטאמארד עשידיי, -- רעטומלרעּפ םולש

 ,170-175 .זז ,1952 ,קרָאי-וינ
 ,1954 ,קרָאיײוינ ,"רַאוטרעּפער-רעטַאעט רָאי 70, -- לעטסעמ בקעי

 , .נ ,."װרָאפ, ,"ןעבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ -- דלעפסעטָאג אנח

 ,1959 ,רַאורבעפ 0

 םהרגבא ,ןיקמורפ
 ן1940 לירּפַא 29 .טשעג --- 1873 לירּפַא .בעגו

 ןוז סלַא ,םילשורי ןיא 1873 חסּפ ןריובעג

 ,בוד:לארשי רצוט-ללכ ןוא רעביירש ןופ

 טַאלבנכָאו ןשיאערבעה ןופ רעבעגסױרַא

 רעד ןופ ךיוא ,1877 ןיא ,ןוא ,"תלצבחה,

 ,לארשי-ץרא ןיא גנוטייצ רעשידיי רעטשרע

 ןיא טנרעלעג ."עזָאר יד, טַאלבנכָאו סָאד

 רעד ןיא ןוא םידמלמ עטַאוירּפ ייב ,רדח

 ,1889 ןיא ,ןקידנע ןכָאנ ןוא ,לוש-לעמעל

 סדניקלעב ןיא שיבַארַא ןופ רערעל ןרָאװעג

 -נַאטסנָאק ןייק קעװַא --- 1891 .ופי ןיא לוש

 .ץנעדורּפסירוי ןוא שיקרעט ןרידוטש טרָאד לָאּפָאניט

 1886 ןיא טייקיטעט עשיטסילַאנרושז ןייז ןביוהעגנָא טָאה .פ

 ."הריפצה, ןוא "ץילמה, ןיא ךָאנרעד ,"תלצבחה , סרעטָאפ ןייז ןיא

 ,קרָאי-וינ ןייק ךָאנרעד ןוא ןָאדנָאל ןייק טרעדנַאװעגסיױא -- 2

 .ןָאדנָאל ןייק ןרָאפעגּפָא ןוא ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק ןרָאפעגקירוצ

 ןַאגרָא ןשיטסיכרַאנַא םעד ןיא שידיי ןיא טריטויבעד -- 5

 יד ןעמונעגרעביא 1896 ,20 רעמונ ןופ ."דניירפ רעטײברַא רעד,

 -רַאנַא ןַא ןָאדנָאל ןיא ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא 1897 ןיא .עיצקַאדער

 1902 זיב 1899 ןופ .,?טסידנַאגַאּפָארּפ רעד, ןַאגרָא ןשיטסיכ

 .רָאפ, ןופ רעטעברַאטימ רעקידנעטש סלַא קרָאי-וינ ןיא טבעלעג

 ,"הגסּפה; רעגַאקיש ןופ ךיוא יו "טלעוו עשידיא יד , ןוא "סטרעוו

 -סערָאק רעקיטעט ַא טרעוו רע ואוו ,זירַאּפ ןיא טצעזַאב ךיז ךָאנרעד |

 ,ביבא פ"א "דניירפ, רעגרוברעטעּפ ןופ רעטעברַאטימ ןוא טנעדנָאֿפ

 ךיוא ןוא ןָאדנָאל ןיא טצעזַאב .רעדיוװ ךיז רעטעּפש רָאי עקינייא

 ַא ןעמונעג טָאה רע וָאװ ,ץניװָארּפ רעד ףיוא טניואוועג טייצ ַא

 רעטײברַא רעד, ןענַאגרָא עשיטסיכרַאנַא יד ןיא לײטנָא ןקיטעט רָאג

 ליפ רעייז ןכעלטנפערַאפ ןביוהעגנָא ןוא ,?לַאנימרעשז; ןוא "דניירפ

 -יסור ךיוא ןוא רעשיאעּפָארײא רענרעדָאמ רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא

 טינ תועמשמ עטצעל יד, :טקרעמַאב ןעזייר ןמלז) רוטַארעטיל רעש

 -רָאפ, ןיא טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא ךיז טקילײטַאב ,(*לַאניגירָא ןופ

 ןופ ךס ַא ןבעגסױרַא ןָא רע טבייה ָאד .דנַא .א "טנייה , ,*סטרעוו

 עטכַא יד; סצרּפ ,שיאערבעה ןופ ייז ןשיווצ ,ןעגנוצעזרעביא ענייז

 .ןעגנולייצרעד ערעדנַא ןוא "םונהיג ןופ גנולײטּפָא

 ןוא ןָאדנַאל טזָאלרַאפ .פ טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעשב

 ןיא טעברַאעגטימ טָאה רע ואוו ,קרָאי-וינ ןיא םייה ןייז טכַאמעג

 ןוא "עמיטש רעטיײברַא עיירפ, טפירשנכָאװ רעשיטסיכרַאנַא רעד

 ןיא טעברַאעג ךָאנרעד ,עיגעלָאק רעלענָאיצקַאדער ריא ןיא רעטעּפש
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 רעטַאעט ןטידיי

 ,"לַאנרושז ןעגרָאמ, ןיא ןוא ?גָאט , ןיא סרעדנוזַאב ,ןעגנוטייצ ערעדנַא

 ןעלקיטרַא ךס ַא ןבירשעג רע טָאה ןעגנוטייצ ייווצ עטצעל יד ןיא

 / .רטטַאעט ןשידיי ןגעוו

 סניקמורפ .א, ןופ ןבעגעגסױרַא ,קרָאי-וינ ןיא זיא 1940 ןיא

 ןשידיא ןופ גנילירפ ןיא; ךוב ס'.פ ןענישרעד ,*עטימָאק-ייליבוי

 ןוא 1898 זיב תונורכז ענייז טבײרשַאב רע ןכלעוו ןיא ,?םזילַאיצָאס

 ןטסיכרַאנַא עטנַאקַאב ןופ ןטערטרָאּפ עקינייא ךיוא טיג

 ,1940 לירּפַא 29 םעד קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג זיא .פ

 : ןסעיּפ עקידנגלָאפ ןענייז ןעגנוצעזרעביא עטקורדעג ס'.פ ןשיווצ

 ,1905 רעבמעטּפעס ,ןָאדנָאל ,"רעב רעד , .ווָאכעשט ןָאטנַא

 .1905 רעבמעטּפעס ,ןָאדנָאל ,"ךודיש רעד; .ווָאכעשט ןָאטנַא

 ,קרָאי-וינ ןיא ןענישרעד 1911 ןיא ןענייז סרעטקַאניײא עדייב}

 ,ןלעזיימ גַאלרַאפ

 ,ןעטקַא יירד ןיא עידעגַארט ַא ,"טיוט ס'ןָאטנַאד; ,רענכיב גרָאעג

 ,1905 רעבמעצעד ,ןָאדנָאל

 גַאלרעּפ ,"טפַאשלעזעג רעד ןופ ןעציטש יד, .ןעסביא קירנעה

 ,1906 ץרעמ .,ןָאדנָאל ,"דניירפ רעטײברַא

 ,1906 .ןָאדנָאל ,"עדנילב יד, .קנילרעטעמ סירָאמ

 (ן'1מז;ט56) ,"טסַאג רענעטעבעגמוא רעד, .קנילרעטעמ סירָאמ

 ןָאדנָאל ,"לַאנימרעשז רעד, ןיא טקורדעג ,טקַא 1 ןיא|} ַאמַארד ַא

 טימ ןעמַאזוצ ,עבַאגסיוא רעטַארַאּפעס ַא ןיא ךָאנרעד ,1906 ,272 ינ

 .ן1906 ,ןָאדנָאל .,"עדנילב יד;

 גָאליּפע רעשיטַאמַארד ַא ,"טסעג יד, .יקסוועשיבישּפ ווַאלסינַאטס

 ,ן1906 ,9 'נ ,ןָאדנָאל ,"לַאנימרעשז רעד, ןיא טקורדעג}

 ירד ןיא עידעמָאק ,"טפעשעג זיא טפעשעג, .ָאברימ ווַאטקָא

 ,1908 ,ןָאדנָאל ,ןַאמדירפ .ל ןופ ןעבעגעגסױרַא ,ןעטקַא

 -עגסױרַא ,טקַא ןייא ןיא עידעגַארט ,"עמאלאס/, .דלייוו רַאקסָא

 .1909 ,ןָאדנָאל ,ןַאמדירפ .ל ןופ ןבעג

 ןופ ןבעגעגסױרַא ,"ןכַאװרעד עטיוט רימ ןעוו; .ןעסביא קירנעה

 ךרוד קרָאי-וינ ןיא טקורדעגרעביא| .1908 ,ןָאדנָאל ;ןַאמדירפ .ל

 ן"קרעוו עטלמַאזעג סנעסביא קירנעה, ןיא גַאלרַאפ סלעזיימ

 .ןעטקַא יירד ןיא ַאמַארד ,יַאנַאװ .ַאנָאמ, .קנילרעטעמ סירָאמ

 ,ןָאדנָאל ,ןַאמסוז .מ ןופ ןבעגעגסױרַא ,ןָאדנָאל ,סערגָארּפ גַאלרעּפ

 -קַא ףניפ ןיא ַאמַארד ,"ןשטנעמ :עמַאזנייא , ,ןַאמטּפױה טרַאהרעג

 םעד ןרָאװעג טליּפשעג| .1909 ,ןָאדנָאל ,*סערגָארּפ? גַאלרעּפ .ןעט

 ,ןקרָאי-וינ ןיא *רעטַאעט עשידיא עיינ סָאד , ןיא 1919/ ,טקָא 4

 ,ןיקמורפ .א ןופ טצעזרעביא ,"עטנע עדליוו יד; .ןעסביא קירנעה

 ,זז 149 ,1910 ,קרָאיײ-וינ ,לעזיימ 'פ

 ןופ טצעזרעביא ,"ןַאמקרָאב לעירבַאג ןַאהָאיא .ןעסביא .קירנעה
 ,זז 120 ,1910 ,קרָאי-וינ ,לעזיימ 'פ ;ןיקמורפ .א

 טליּפשעג ןענייז ןעגנוצעזרעביא עקיזָאד יד ןופ לייט רעסיורג ַא

 ןטלעז רעבָא ,ןרָאיטקַא עלענָאיסעּפָארּפ ןוא רעבָאהביל ךרוד ןרָאװעג

 .רעצעזרעביא ןופ ןעמָאנ רעד ןרָאװעג ןבעגעגנָא זיא

 : ןעזייר ןמלז טביירש ןעגנוצעזרעביא ענייז ןגעוו

 ,ןקידירפַאב ןצנַאגניא טינ ןענַאק ןעגנוצעזרעביא עֶנִייִז .םנח,

 יד ןופ רענייא טָאה רע סָאװ ,טסנידראפ רעד ן'.פ טרעהעג ךָאד

 ענרעדָאמ יד רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טכַארבעגניײרַא עטשרע
 ."רעלעטשטפירש עשיאעּפָארייא

 : טביירש ןַאמטּפיוה ןגעוו לקיטרַא ןייז ןיא טרָאּפָאּפַאר .י ךיוא
 סניקמורפ .א ןיא ןָאדנָאל ןיא ןענישרעד ןענייז ןשטנעמ עמַאזנייא,

 ,"עטוג ןייק טשינ זיא גנוצעזרעביא יד .גנוצעזרעביא

 :יקסניבושט .ב רעקיטירק ןופ גנוניימ יד זיא שרעדנַא ץנַאג
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 טָאה ,ךיז רַאפ ןילַא ,רעצעזרעביא ןא יו וטפיוא ןייז . .. ,

 -רעדָאמ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ךיז וצ גנוכיילגנ ןייק טינ רוסא

 יד ןופ בורל ,קרעוו קיצכעז עּפַאנק .רוטַארעטיל רעשידיי רענ

 טימ ,ןיקמורפ טָאה ,טייצ ןייז ןופ רעביירש-טלעוו עטסנעזעגנָא

 טשרעקָא ,ןכעלטעזרעמוא םעד ןנָארטעגוצ ,טנַאה רעקיבעגנטיירב ןייז

 עטשרע ןוא ןט-19 ףוס ןופ רענעייל-שידיי "םענעסקַאוװענרעטנוא

 זיולב ךיז טיצַאב סָאד ןוא ,טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןופ קילדנעצ רָאַּפ

 ענייז .םרָאפכוב ןיא סיורַא ןענייז סָאוװ ,ענייז ןטעברַא ענעי ףיוא

 -עצ ןבילברַאפ ןענייז סָאװ ,ןעננוצעזרעביא ערענעלק ןוא ערעסערג

 ,ןטפירשטייצ ןוא ןעננוטייצ ענעדישרַאפ רעביא טיײרּפשעצ ןוא טייז

 עסיורג יד ןופ ,.. .טלייצעגפיוא טינ ךָאנ רענייק התע תעל טָאה

 רענייא ליטס ןופ טרּפ ןיא ןיקמורפ זיא ,ןעזענּפָא רעביירש עשידיי

 יד ץוחמ ,טייצ ןייז ןיא ןבָאה סָאװ ,עקיצניוו רָאנ-רָאנ יד ןופ

 ןשידייטכע םענייר ַאזַא ןבירשענ ,ןצענערג עשיסור עקיטלַאמעד

 סָאד רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעגנערבניירַא ןיא .,. .שידיי

 ,טייצ ןייז ןופ רוטארעטיל-טלעוו רעד ןופ עטסקיטרעוװ ןוא עטסעב

 ןשידיי םעד ןבייהוצפיוא לטימ עטסרעכיז סָאד ןעזענ ןיקמורפ טָאה

 טנָאז רענינ ... .הגרדמ-רוטלוק רערעכעה ַא ףיוא רענעייל-ןסָאמ

 ןבָאה לָאז סָאו ,רעצעזרעביא ןַא ךָאנ ָאטינ; :תודע םיא ףיוא

 ךַארּפש עשידיי יד ןרעכײרַאב וצ ןיקמורפ יוװ ןָאטעגפיוא ליפוזַא

 רענרעדָאמ רעד ןופ קרעוװ עטסנייפ יד שידיי ףיוא ןצעזרעביא טימ

 "."רוטַארעטיל-טלעוװ

 ,163:67 .זז ,וװ ,".טיל .דיי .סקעל, --- ןעזייר .ז
 .1932 ,45 'נ ,עשרַאװ ,טפירשנכָאװ ,ןַאמטּפוַאה טדרַאהרעג -- טרָאּפָאּפַאר .י
 ,"ש"ַאפ , ,דיי רעטלצרָאװרַאפ ,רעצעזרעביא רעשיטילַאּפָאמסָאק --- יקסניבושט .ב

 ,1960 יַאמ 15 ,.י .נ

 םעס ,רעיינש

 {1915 .װָאנ 12 .טשעג --- 1878 .בעג)

 רעוװַאטלָאּפ ,עװָאקנעטוב ןיא 1878 ןריובעג

 -נָא ןַא ,רחוס ַא -- רעטָאפ .עניאַארקוא ,.בוג

 -עג ַא ןיא .לטעטש ןיא תיבה-לעב רענעעזעג

 א טימ טָאהעג 1912 ןיא טָאה .ש סָאװ ךערּפש

 זַא ,טקירדעגסיוא ךיז רע טָאה ,ןַאמ-סגנוטייצ

 ןייז זַא ,ןענַאטשרַאפ טינ רע טָאה דניק סלַא

 ןטייצ ערעװש רעייז טַאהעג טָאה רעטָאפ

 ךעלנעזרעּפ טָאה םייה רעד ןיא םיא רעבָא

 רָאי 10 ןופ רעטלע ןיא .טלעפעג טינרָאג

 א לטעטש:טרובעג ןייז ןיא ןעזעג רע טָאה

 ,גנולעטשרָאפ עשיסור

 ָאד .עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױוא עילימַאפ יד טָאה 1890 ןיא

 טָאה .ש ןוא טפעשעג-ערעטנַאלַאג ַא טנפעעג רעטָאפ רעד טָאה

 -עגנָא דלַאב טָאה רע .טעברַאעג רעמ רעבָא ,טנרעלעג לסיב ַא

 רעטַאעט סָאד, ןוא ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עשידיי ןכוזַאב ןביוה

 יןעגנַאװצ טימ יװ ןגיוצעג םיא טָאה

 -ַאמַארד רעלסעק, ןגעוו ךיז קידנסיוורעד ,רעטעּפש רָאי עכעלטע

 טקילײטַאב ךיז ןוא דילגטימ ַא ןרָאװעג טרָאד רע זיא ,"ןייארַאפ קיט

 ,רעדילגטימ ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ ,ןעגנולעטשרָאפ עקינייא ןיא

 .א .א ןײטשטָאר סַאילע ,רעלסעק ףעזָאי ןרָאיטקַא עקידרעטעּפש יד

 -פיוא רעטעּפש רעבָא ,ּפַאש ַא ןיא טעברַאעג רע טָאה קיטייצכיילג

 ןייק ןרָאפעגּפָא רָאי 21 ןופ רעטלע ןיא ןוא ,ּפַאש םעד ןבעגעג

 -לעדַאליפ ןיא ךָאנרעד ןּוא ,ןליּפש טרָאד ,טוקידענַאק ,דרָאפטרַאה

 .ןלָאר עניילק ןיא ןטָארטעגפיוא זיא רע ואוו ,עיפ
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 דַאגנַא זיא רע ןעוו זַא ,רעביא טיג רעלסעק ףעזָאי רָאיטקַא רעד
 רע טָאה ,עיפלעדַאליפ ןיא ןליּפש וצ ןרָאװעג טרישז

 .ןרעוו טרישזַאגנַא טרָאד לָאז ,ש ךיוא

 טליּפשעג רע טָאה עיפלעדַאליפ ןיא זַא ,טלייצרעד ןײלַא .ש

 -קילג ןיא ,ָאגַאקיש ןיא ןליּפש רעבירַא זיא ןוא טייצ עצרוק ַא רָאנ

 10 עצנַאג; ,תוריכש ןעמוקַאב ןיוש טָאה רע ואוו ,לָאה-ןרוט סנַאמ

 ןעוועג ןענייז רעטַאעט םעד ןיא ןטפעשעג יד ."ךָאוו ַא רַאלָאד

 ןליּפש עּפורט רעד טימ רעבירַא זיא רעשזדענעמ רעד ןוא ,עטוג

 בילוצ .רָאי 4 טליּפשעג טָאה .ש ואוו ,רעטַאעט טירטס ןיײלּפסיד ןיא

 ,ןָאטסָאב ,יסלעשט ןייק ןליּפש קעװַא רע זיא רעטַאעט ןופ הפרש ַא

 -ַאליפ ןייק ןליּפש ןרָאפנײרַא יער יורפ ןייז טימ טּפָא טגעלפ ןוא

 .יקסװעשַאמָאט קיימ ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא ,עיפלעד

 יז ואוו ,קרָאי-וינ ןיא קירוצ יורפ ןייז טימ .ש טמוק ךעלדנע

 רע טרעוו ךָאנרעד ןוא ,סלָאה קיזומ ןיא טייצ ערעגנעל ַא ןליּפש

 -ָאט ייב רעטַאעט סלּפיּפ ןיא ,רעטַאעט ןעמיטיגעל ןיא טרישזַאגנַא

 .רעלסעק דוד ייב רעטעּפש ןוא ןיקסוועשַאמ

 -רָאפ ַא טימ ךערּפשעג ןייז ןיא ,ש טלייצרעד טייצ רענעי ןגעוו

 : ?סטרעוורָאפ , ןופ רעייטש

 יד ,רָאיטקַא רעסיורג ַא ןיוש ןיב ךיא זַא ,טניימעג בָאה ךיא ,

 .טאהעג ננוניימ ערעדנַא ןַא רימ ןנעוו רעבָא ןבָאה סרעשזדענעמ

 ,רעטַאעט-אילאט סרעלסעק ןיא ןעמוקעגנָא ןיוש ןיב ךיא ןעוו וליפא

 ןייק ןבעגענ טינ ךיוא רימ ןעמ טָאה ,(1908) קירוצ רָאי 4 טימ

 זַא ,טליפעג בָאה ךיא עכלעוו ןיא ןלָאר יד ןליּפש וצ טייהננעלעג

 טינ טושּפ טָאה רעלסעק .ןענעבייצסיוא טנָאקעג ךיז טלָאוװ ךיא

 ."טנַאלַאט ןיימ ןיא טביולגעג

 -ַאה רעשזדענעמ רענַאקירעמַא רעד זַא ,טריסַאּפ טָאה ָאד רעבָא

 טָאה ,"סקע םַאדַאמ, ןיא .ש ןליּפש ןעזעג טָאה רעכלעוו ,ןייטשרעמ

 סנַאה; עסעיּפ רעשילגנע רעד ןיא לָאר ַא ןליּפש וצ טרישזַאגנַא םיא

 ןלעפעג טינ ן'יש זיא לָאר יד יוװ ױזַא רָאנ ."רעיעלּפ טיילפ יהד

 .ןרעלסעק ייב ןליּפש ןבילבעג זיא ןוא ,טגָאזעגּפָא ךיז רע טָאה

 רעד  רַאפ טרישזַאגנַא ןײטשרעמַאה טרָאפ םיא טָאה רעטעּפש

 זיא עסעיּפ יד ."סעיּפרעטסעמ סרעטסעמ יחד, עסעיפ רעשילגנע

 זַא ,ןעזעג

 ןשידיי םוצ ןעגנַאגעגקירוצ זיא .ש ןוא לַאפכרוד ַא ןעוועג רעבָא

 : .ש רעטייוו טלייצרעד םעד ןגעוו .רעטַאעט

 ,טריסערעטניארַאפ רימ ןיא רעבָא ךיז טָאה ןייטשרעמַאה ןעוו ,

 יד ןבָאה ןַאד ,עניב רעשילגנע רעד ףיוא טליּפשענ בָאה ךיא ןעוו

 ."ןעלדנַאהַאב שרערדנַא ץנַאנ ןביוהעננָא ךימ סרעשזדענעמ עשיריי

 : ערעירַאק ס'.ש ןגעוו ױזַא טביירש רעטעברַאטימ-"סטרעוורָאפ, ַא

 קירוצ קיצנַאװצ רָאי ַא טימ ןעמוקעג רעיינש זיא עקירעמַא ןיא,
 -ניק} סעטנעּפ עינ ןופ ּפַאש ַא ןיא ןטעברַא וצ ןביוהעגנָא טָאה ןוא
 עקינייא ךָאנ טימ רע טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .ןךעלזייה-רעד
 .ןגעו ןגינעגרַאפ ןופ זיולב ןעגנולעטשרָאּפ ןבעגענ טייל עגנוי
 .רעייז טקירדעגסיוא ןבָאה ןוא ןליּפש ןעזעג ןַאד םיא ןבָאה םיניבמ

 רעד וצ קשח סיורג טַאהעג טָאה רע .םיא ןגעוו גנוניימ עטוג ַא
 ,סעטנעּפ עינ יד ןופ ּפַאש םעד ןצנַאגניא ןזָאלרַאפ טָאה ןוא עניב

 -ָאוו טליּפשעג טָאה ןוא ץניווָארּפ רעד רעביא ןרָאפעגנקעװַא זיא רע

 רעד ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג רע זיא קירוצ רָאי ןעצ טימ .ליוועד

 עשידיי יד ןיא טליּפשעג ןָא ןענַאד ןופ טָאה ןוא ןָאינוי רעטַאעט

 .סרָאידוינ ןופ סרעטַאעט עסיורג

 זיא רע .ןגיטשעג קידלַאװג רעיינש טָאה רָאי ןעצ עזיד ןיא

 טכַארטַאב ןעמעלַא ןופ רעבָא זיא רע ,טלַא רָאי 87 וצ ןברָאטשעג

 עדעי .עניב רעשידיי רעד ןופ רעטָאּפ רעטונג רעטלַא ןַא יוװ ןרָאװעג
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 ןופ ןָאקיסטעל

 טינ זיא טלעוו-רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא גנומענרעטנוא עקיטכיוו

 ,ןרעיינש ןָא ןרָאוװעג ןָאטעג

 .טסנוק-רעליּפשיוש ןייז וצ ןבעגעגרעביא רעייז ןעוועג זיא רע
 ןוא .טסנרע רעייז טכַארטַאב רעליּפשיוש סלַא ךַאפ ןייז טָאה רע

 -ענסיוא טוג רעירפ יז רע טָאה ,טליּפשעג טָאה רע סָאװ ,לָאר עדעי

 -עטיל רעשיטןַאמַארד רעד טימ טנַאקַאב ןעוועג זיא רע ,טרידוטש

 ליפ טָאה רע ל?ייוו ,ןכַארּפש עלַא ןיא רעקלעפ עלַא ןופ ןרוטַאר

 -רעביא ,רוטַארעטיל ןיא ףירנַאב ןטוג ַא טַאהעג טָאה ןוא ,ןזעלעג

 ךיז טָאה ןוא רוטארעטיל עשידיי יד טַָאהענ ביל רע טָאה טּפיוה

 .רבח ַא יו רעביירש עשידיי עלַא טיפ ןטלַאהעג

 רעטַאעט רעשידיי רעד זַא ,ןגנָארטענייב ליפ רעייז טָאה רעיינש

 רעטנענילעטניא סלַא .רעלעדייא ןוא רעכעב ,רענעש ןייז לָאז

 -וצסיוא סרעשזדענעמ יד ןופ ןעיורטוצ ןנָארקעג רע טָאה שטנעמ

 סָאד ,עלערייא סָאד טכוזעג רעמיא טָאה רע ןוא ,ןסעיּפ ןביילק

 .ענייש

 רעמיא רעיינש ךיז טנעלפ ןלייצ עזיד ןופ רעביירש םעד רַאפ

 ןופ ערעפסָאמטַא עקיליב יד ןנָארטרַאפ טינ ןָאק רע סָאד ןנָאלקַאב

 -- ןבעל ןיימ יוװ רעמ רעטַאעט סָאד ביל ךיא, : רעטַאעט םעד ןופ

 לָאז רעטַאעט סָאד זַא ,ךיא ?יוו רעבירעד ןוא -- ןהנעט רע טנעלפ

 .'שירַארעטיל ןוא ןבאהרע ,ןייש ןייז

 עקיליב ןכוז ףרַאד רָאיטקַא רעד סָאד ןגָאלקַאב ךיז טנעלפ רע

 עלעדייא יד ,עליטש יד ןוא ,ךיז ןןריסנָאנַא} ןזײטרעװדַא וצ ןעלטימ

 טָאה ןרָאי עטצעל יד .,ןסיוטשרַאפ ןוא טלמוטרַאפ ןרעוו רעלטסניק

 -ניא יד .טניזעג רעטַאעט םעד ןנעוו קַאמשענ ןוא טסייג סרעיינש

 -עג ןבָאה ייז .ןרָאװעג טנעקרענָא ןענייז ןרָאיטקַא עטסטנַאסערעט

 ןרָאװעגנ זיא רעטַאעט םעד ןיא טפול יד ןוא רעטַאעט סָאד טריפ

 .רעמענעגנא ןוא רענייר ליפ

 ןפיוא ןסעיּפ טריפענפיוא רעיינש טָאה ןטַאנָאמ-רעמוז יד ןיא

 -עטשרָאפ יד וצ טָאה רע ,רעטַאעט סרעלסעק ןופ ןךַאד} ןדרַאג-ּפור

 ןייז ,טרַאעג טינ םיא טָאה סָאד רעבָא ,טלעג טגיילענוצ ןעגנול

 ןסעיּפ עלערייא רעקינייוו רעדָא רעמ ןריפוצפיוא ןעוועג זיא קעווצ

 ערעייז ןריפוצפיוא ןגרוטַאמַארד עגנוי טייהנגעלעג א ןבעג ךיוא ןוא
 ,קרעוו

 סרעלסעק ןופ ןדרַאג-ףור ןפיוא .ש טָאה ןסעיּפ ערעדנַא ןשיווצו
 רעד , ןסעיּפ סנַאמסוק ןָאעל טריפענפיזא-רעטַאעט זינעווע-דנָאקעס/
 ן."טייהיירפ וצ נעוו רעד , ןוא "שטנעמ רעקיניזטכייל

 רע טָאה טּפיוהרעביא ,ןלָאר ענעדישרַאפ טליּפשעג טָאה רעיינש

 -נַאלש ַא ןעוועג זיא רוניפ ןייז .ןלָאר-ןדלעה ןיא טנכייצעגסיוא ךיז

 ,עמענעגנָא ןוא עלופסקורדנייא ןַא עמיטש ןייז ןוא עזעיצארג ַא ,עק

 .ןלָאר-ןדלעה ענייז וצ טסַאּפעג ןטסעבמַא םיא טָאה סָאד ןוא

 רעד רַאפ קַאמשעג םענייפ ַא טימ ןעוועג זיא רעיינש טייוו יו

 ןבירשעגנָא ןיילַא טָאה רע סָאװ ,טקַאפ רעד ןעניד ךיוא ןָאק ,עניב

 ,,םולח רעד, רעטקאנייא ןַא (ןעמונטנַא רע טָאה טלַאהניא םעד)
 רַאפ ןעגנומענרעטנוא וצ יורפ ןייז טימ ןליּפש טגעלפ רע ןכלעוו

 ןוא יירעפיטש עלעדייא ןַא זיא 'םולח רעד, .ןקעווצ עקיטעטליואוו

 רעטקַאנייא רעד .ןבעל-עילימַאפ םעד ןנעוו לַארָאמ רענייפ א ךיוא

 .םלוע םייב ןעמונעגסיוא קרַאטש רעמיא טָאה ןוא שירַָארעטול זיא

 ןיא .שטנעמ רעטנוזעגנ ,קיססיוועגךיוה א ןעוועג זיא רעיינש

 ,ױזַא טרעדנעעג רעבָא ךיז רע טָאה טיײהקנַארק ןייז ןופ ךָאדויינעד
 זיולב רע טָאה ,ןגױאװעגּפָא םיא טָאה ןעמ ןעוו ןרעטסעגרָאּפעב זַא

 טָאה שינערעקרעביא עזעוורענ עצנַאג יד .טנופ קיצכעז ןגיואוועג

 טינ זיא רע .... ,טצַאלּפעג טָאה יז ןֹוא ץרַאה ןייז טכאװשעגּפָא

 -נעזרעּפ עקרַאטש ַא ךיוא רָאנ ,רָאיטסַא רעקיאעפ ַא ןעוועג רָאנ

 עפוטש עכיוה ַא וצ לענש ץנַאג טכיירגרעד טָאה רע .טייקכעל
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןעמ .טַאהעג ביל קרַאטש םיא ןבָאה עֶלַא .רעטַאעט ןשידיי םניא

 םעד ןופ ןטייקיטעט עלַא ןיא .רעדורב ַא יו טַאהעג ביל םיא טָאה

 "טאר רעד ,רעריפ רעד ןעוועג רעיינש זיא ןבעל-רעטַאעט ןשידיי

 עטצעל יד טליּפשעג טָאה רע ואוו ,רעטַאעט סרעלסעק ןיא ,רעבעג

 טלייטעגסיוא ,ןסעיּפ ןזעלעג טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג רע זיא ,ןרָאי

 עכנַאמ .ןרעלסעק ךָאנ עלָאר עטייווצ יד טליּפשענ רעמיא ןוא ןְלָאר
 ."עלָאר עטשרע יד לָאמ

 ןָאק ,רעליּפשיױש סלַא ןעװעג זיא .ש זעיציבמַא טייוו יוו ףיוא

 רענעי ןיא ,םעד ןפורעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,טקַאפ רעד ןעניד

 -צעל רעד ןעוו ,רעלדַא .ּפ בקעי רעליּפשיױוש ןשידיי ןסיורג ,עכָאּפע

 עשידיי סָאד זַא ,טקירדעגסיוא ךיז ךערּפשעג ַא ןיא טָאה טָאה רעט

 עיינ ןייק ןבעגעגסיױרַא טינ ןרָאא עטצעל יד ןיא טָאה רעטַאעט

 ןופ ןלָאר יד ןליּפש לָאז סע רעוו ָאטינ זיא'ס ןוא ,ןטנַאלַאט עגנוי

 ,סרַאטס עקיטלָאמַאד יד

 עגנוי טלָאמַאד יד ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה גנורעלקרעד סרעלדַא ףיוא

 ןיא טקורדעגּפָא ןבָאה עכלעוו ,.ש ןוא ץרַאװש סירָאמ רעליּפשיוש

 : טגָאזעג טָאה .ש ןכלעוו ןיא ,עיצקַאדער ןיא ווירב ַא *סטרעוװרָאפ,

 -דַא ןעמענ וצ ןעגנַאלרַאפ ריא טלָאז םורָאו ,רעלדַא ,רמ ,

 -ַאשט ייז ןוא רעליּפשיוש עננוי יד ןופ |ןצונסיוא| שזדעטנעוו

 ריא עכלעוו ןיא ןלָאר עכלעזַא ןיא עדַארג |ןרעדָאפּפיוא| ןשזדנעל

 ,ןרידוטש ןוא ןליּפש וצ ןרָאי ליפיוזא טייהנגעלעג יד טָאהעג טָאה

 רעד ןגייצרעביא וצ ךייא טגנילעג םיוק זַא ךָאד טסייוו ריא ןוא

 ןייק עניב רעשידיי רעד וצ ןעמוקענוצ טינ ןענייז'ס זַא ,טלעוו

 טדניוושרַאפ ריא יו םעד טימ זַא ,סע טסייה ,ןטפערק עקיאעפ

 -נעממֹוא ךָאד זיא סע ןוא .עניב עשידיי סיוא זיא ,עניב.רעד ןופ

 -ַאב עביל קינייװ ױזַא טלָאז ,רעלטסניק א קידנעייז ,ריא זַא ,ךעל

 טעוװ ריא יוװ םעדכָאנ זַא ,ןלעוו טלָאז ריא זַא ,עניב רעד רַאפ ןציז

 בָאה םורַאד ,ןייג עדנורג וצ ךעלצנעג יז לָאז ,ריא ןופ ןייגּפָארַא

 .גַאלשרָאפ רעדנַא ןַא ךייא רַאפ ךיא

 ךיא עכלעוו ,ןלָאר יירד רַאוטרעּפער ןשידיי ןיא ָאד ןענייז סע

 ןוא שטנעמ ,טָאג, ןופ 'קיזמ לאירוא, ; ןלָאר-טסנוק רַאפ טלַאה

 עתמא יד, ייב 'ןיטויאח, ,'טייהראוו יד, ייב 'ןָאטנעטס, ,'לווייט

 ןופ טינ ןוא ךייא ןופ טינ ןפַאשענ ןענייז ןלָאר עזיד ,'טפַארק

 .ןהרוכב} שזדעטנעװדַאסיד ןייק עדייב רימ ןבָאה ךעלנלָאֿפ ,רימ

 ,טפַארק עכעלטנגוי עלעיצעּפס ןייק טינ ךיז טרעדָאפ ןלָאר עזיד וצ

 -נעװטנַאסיד ןייק ךיוא טכיזניה רעד ןיא טָאה ריא זַא ,סע טסייהי

 | הלעמ ,עיגעליווירּפ| שזדעטנעװדַא ןסיורג םעד טָאה ריא ,שזדעט

 בָאה ךיא רעבָא ,עניב רעד ףיוא גנורַאפרע רעמ טָאה ריא סָאװ

 עזיד ןיא ןריבורּפ וצ ןטפערק עניימ לסיב ַא טייהנעגעלעג יד טַאהענ

 סע יצ ןטסעמ וצ ךיז ןלָאר יד טימ ןדירפוצ ןיב ךיא ןוא ןלָאר
 .סָאדר .עניב רעשידיי רעד ףיוא ןטפערק עיינ ןעמוקעגוצ ןענייז

 דנעגרי אש ץמײש- עכלעוו ,ןלָאר-רעטקַארַאכ ענעדישראפ יירד ןענייז

 א וצ טייהנגעלעג ַא רעליּפשיוש ןכלעוו

 ןָאשלָאּפמָאק רַאּֿפ טפַארק טציזַאב רע זַא ,עניב רעד רַאפ טנַאל

 עטסערג 2 ,ןקורדסיוא|} ןָאשערּפסקע רַאּפ טפַארק ןוא ןגנַארד|

 .רעליּפשיוש ַא רַאפ סרָאטקעפ

 טעװ ,גַאלשרָאפ ןיימ ןעמעננָא טעװ ריא ןעוו סָאד ,ףָאה ךיא

 עניב עשידיי יד זַא ,ןטסיירט ןענָאק ךיז טעוװ ריא ,ןריטיּפָארּפ ריא

 סע ןוא ,טניימ ריא יו עטפערק ןיא םערָא ױזַא טינרָאג ךָאנ זיא

 ערעייא גנורעלקרע ןייא טימ ןגַאװ טינ טלָאז ריא ןענרעל ךייא טעװ

 טינ טפרַאד ריא ןעד ,רעליּפשיוש עשידיי עלַא ןופ ?ת ַא ןכַאמ וצ

 ףיוא ןעוועג ןַאמרעבליז השמ זיא קירוצ גנַאל טינ זַא ,ןסעגרַאפ

 ןסיורג ַא טַאהעג טָאה ריא ןוא עניב רעשידיי רעד ןופ ןָארט םעד

 רעסיורג ַאזַא ךיוא טנעז ריא זַא ,טלעוו רעד ןנייצרעביא וצ ףמַאק
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 = האש טאששידש"זיא ,ןגייצרעביא

 ךעלקריוו ךייא זיא ,רעלדַא .רמ ,רעמָאט רָאנ .רע יו רעליּפשיוש

 טינ גַאלשרָאפ ןיימ ףיוא טליוו ריא ןוא ןרידוטש וצ רעווש ןיוש

 ,ןלָאר ערעייא ןיא ןעשזדנעלַאשט רָאנ סיואכרוד טליוו ןוא ןייגנייא

 ערעייא ןופ עכלעוו דנענריא ןרידוטשנייא ןדירפוצ םוקלופ ךיא ןיב

 יצ ןלייטרוא טלעוו יד לָאז ןוא רימ רַאפ דנסַאּפ זיא עכלעוו ,ןלָאר

 .עטפערק עננוי סעּפע ךָאנ טָאה עניב עשידיי יד

 סורנ ןכעלטניירפ טימ

 .7"רעיינש .ס ?עוימ עס

 עגנוי ייוצ יד טרעפטנעעג רעלדַא טָאה רעטעּפש געט עכעלטע

 םעד בילוצ ןעמוקעגסױרַא זיא למוט רעד זַא ,ןזיוװעגנָא ןוא ,ןרָאיטקַא

 טָאה ,רעטַאעט ןשידיי ןופ בצמ ןלעירעטַאמ ןגעוו קידנדייר סָאװ

 טלָאװ בצמ רעשימָאנָאקע רעד יצ טגערפעג םיא ןַאמ-סגנוטייצ ַא

 ,סרעלדַא ,ענייז ןליּפש ןלָאז ןטנַאלַאט עגנוי ןעו טרעסעברַאפ ךיז

 עכלעזַא ָאטינ ןענייז סע זַא ,ןזיועגנָא טָאה רֶע סָאװ ףיוא ,ןלָאר

 :ױזַא ן.ש רעלדַא טרעפטנע רעטייוו .,ןטנַאלַאט עגנוי

 ַא רָאנ זיא סע זַא ,ךיא ביולג ,רעיינש .רמ טגנַאלעבנַא סָאװ;

 עכלעוו ,עניב רעשילגנע רעד רַאפ ןוא םירבח ענייז רַאֿפ ײרעמירַאב
 ןופ ףיױלרַאפ ןיא עניב רעשידיי רעד וצ טקישענּפָא םיא טָאה

 ביוא רָאנ .ןטסעמ טינ ךיז ךיא לעוו םיא טימ ךיוא .,ןכָאװ רַאּפ ַא

 ,ךיז ןיא טביולגעגנייא ױזַא ךעלקריוו ןענייז {|.ש ןוא ץרַאוװש} ייז

 -עמ םעד ןסיוװ ןזָאל ייז ןלָאז ,ןלָאר עניימ ןליּפש ןענָאק ייז זַא

 ייז רימ ןלעוו ,יירפ ןבָאה ןלעוו רימ גָאט ןכלעוו ןוא ,טנעמשרענ

 ."ןלָאר עניימ ןֹופ עכלעוו דנעגריא ןליּפש וצ ןבענ

 .ערעדנַא ןשיװצ טרעוו ?טײהרַאװ איד, ןיא גָאלָארקענ ַא ןיא

 טליּפשעג לָאמ ןטשרע םוצ .ש טָאה קרָאי וינ ןיא זַא ,טגָאזעג

 סנטצעל .רעטַאעט ַאילַאט ןיא רעלסעק ייב רעטַאעט שידיי םיטיגעל

 רעשידיי רעד ןופ עוויטוקעזקע רעד ןיא דילגטימ ַא ןעוועג רע זיא

 טימ טריסערעטניא ךיז ,טנעיילעג ךס ַא טָאה רע .ןָאינוי-ןרָאיטקַא

 ןופ ןזיירק ןיא ןעגנערברַאפ וצ טַאהעג ביל ,רוטַארעטיל ןוא טסנוק

 רעייז ךיז טָאה ןוא רעקיזומ ןוא ןגריטַאמַארד ,רעלעטשטפירש

 ןלָאר ענייז ןענרעלסיוא טגעלפ רע .קיטירק רעד וצ ןגיױצַאב טסנרע

 ,רָאלפוס ןייק וצ ןעמוקנָא טינ טגעלפ ןוא קינייװסיױוא ןופ

 ןייז ןוא טייהקנַארק עגנילצולּפ ןייז ,.ש ןופ געט עטצעל יד ןגעוו

 : רעטעברַאטימ-"סטרעוװרָאפ, ַא טביירש ,ןברַאטשּפָא

 ,ןעוועג קנַארק טינ זיא רע ,קרַאטש ןוא גנוי ןעוועג זיא רעיינש ,

 ,טצַאלּפעג ץרַאה ןייז טָאה ,ןיזנַאװ ןופ לַאּפנָא ןעגנילצולּפ א ןופ רָאנ

 ירֿפ ןטכענ רע זיא םוירָאטַאנַאס ַא ןיא ןגיל געט רָאֹּפ ַא ךָאנ ןוא

 רעביירש רעד טָאה קילנמוא ןייז רַאפ טכַאנ ַא טימ .ןברָאטשעג

 -כַארַאפ ןעוועג זיא סָאד .ןרעיינש טימ טבכַארברַאפ ןלייצ עזיד ןופ

 ןוא טנוזעג טקוקעגסיוא טָאה רעיינש .טנװַא גָאטשרענָאד ןגָאט
 וצ רעטַאעט סרעלסעק ןיא קעװַא זיא רע .לָאמ עלַא יו לאמר =

 טָאה רע .יֵאטסלָאט ןופ | םיתמה תיחתו "ןָאשקערוזער , ש -"

 טינ ןיא סעקיטכעדרַאפ ןייק ןוא רעביירש םעד טימ טנגעזעג ךיז

 רע ןעוו ,גָאטייב קיטיירפ ,סנגרָאמוצ .םיא ףיוא ןקרעמ וצ ןעוועג

 רעד םיא טימ טריסַאּפ טָאה ,עבָארּפ וצ עניב רעד ףיוא ןעוועג זיא

 וצ טקנוּפ ןוא ןיזנַאװ ןופ לַאּפנָא ןַא ןגָארקעג טָאה רע .קילגמוא

 ."ןעגנַאגעגסיױא רע זיא ,ןטכענ ,ךָאװ רעד

 ןיא טליּפשעג םיא טימ ןעמַאזוצ טָאה עכלעוו ,יער יורפ ןייז יו

 ַא טימ רע זיא ,ןבעגעגרעביא רעטעּפש טָאה ,רעטַאעט סרעלסעק

 -פיוא יז טסַאה טימ ןוא ןענַאטשעגפיױא ירפ רעד ןיא רעירפ ךָאװ

 ןעדייב זדנוא טפרַאװ ןעמ ,טסייו וד, :יירשעג ַא טימ טקעװעג

 ןקוקסיוא ןעמונעג ןגיוא ענייז ןבָאה ייברעד .?רעטַאעט ןופ סױרַא

 ךיז טָאה יז .טּפַאלקעג קרַאטש םיא ייב טָאה ץרַאה סָאד ןוא ,דליוו
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 טינ טָאה סָאװ הנעט ןייז ןוא ןעזסיוא ןייז ןופ ןקָארשרעד רעייז

 ןוא רַאטס ַא סלַא טנכעררַאפ ןעוועג זיא רע לייוו ,ןיז ןייק טַאהעג

 יד ,עלעטש עקיסַאּפ ַא ןגירק וצ גרָאז ןייק טַאהעג טינ טָאה רע

 ,עבָארּפ וצ ןייג וצ טינ ןטעבעג םיא ןוא טקיאורַאב םיא טָאה יורפ

 זַא ,טגָאזעג טָאה רע רעבָא .טנוזעג טינ זיא רע זַא ,טליפ יז לייוו

 םיא טָאה יז .עבָארּפ וצ קעװַא זיא ןוא טנוזעג ָאי ךיז טליפ רע

 לטנַאמ ןייז קירעהעג יװ טינ טגָארט רע זא ,ןעזעג ןוא טקוקעגכָאנ

 ךיוא רעבירעד זיא יז .ערעכיז ןייק טינ ןענייז טירט ענייז זַא ןוא

 יו לַאמרָאנ ןפָארטעג םיא יז טָאה טרָאד .רעטַאעט ןיא וצ דלַאב
 ,טוג טליפ רע זַא טרעכיזרַאפ ןוא טסַאּפשעג טָאה רע .קידנעטש

 -עגמיײהַא רעטַאעט ןופ םיא ןעמ טָאה רעטעּפש העש א ןיא רעבָא

 ןגיוא יד .ןכַָארבעצ זעוורענ ,דנַאטשוצ ןכעלקערש א ןיא טכַארב

 -עג ןוא ןפרָאװעג ,טרעדיילשעג ךיז טָאה רע .דליוו טקוקעג ןבָאה

 רע .טליטשעגנייא םיא ןבָאה םיריוטקָאד .טלעוװ עצנַאג יד ןטלָאש

 רע טָאה טייצ עצנַאג יד .םייה רעד ןיא קיטנוז זיב ןעוועג זיא

 ןעמענוצ םיא ליוו ןעמ, זַא ,טהנעטעג ןוא ןליּפש ,ןלָאר ןגעוו טדערעג

 טָאה'מ .דליו קרַאטש רָאג ןרָאװעג רע זיא קיטנוז ."טסנוק ןייז

 ןרָאװעג זיא רֶע ואוו ,לַאטיּפסָאה ויוולעב ןיא רעירפ ןעמונעגוצ םיא

 -ןרָאיטקַא יד םיא טָאה רעבירעד ןוא ,רעכַאװש רעבָא ,רעקיאור

 ןטַאװירּפ ַא ןיא טריפעגרעביא ןוא טרָאד ןופ ןעמונעגסיױרַא עינוי

 טָאה ,רעטַאעט וינעווע דנָאקעס סָאד קידנרָאפייברַאפ .םוירָאטַאנַאס

 רעדיוו גנילצולּפ רעבָא ,טנעקרעד ןעמעלַא ,טכַארטַאב קיאור ץלַא רע

 ץלַא רימ ייב טליוו ריא ,טסנוק ןיימ ,עלָאר ןיימ,, : ןעיירש ןעמונעג

 םיא ןבָאה םיריױטקָאד יד ."ןזָאל טינ ךיז לעװ ךיא .ןביורקעווַא

 ,דנַאטשוצ ןרעווש ןייז בילוצ ןדניב טזומעג עירָאטַאנַאס רעד ןיא

 ,קיאור ןרעוו רע טעוװ ךָאװ רעד וצ זַא ,טביולגעג ייז ןבָאה ךָאד רעבָא

 . .ןברָאטשעג רע זיא ךָאװ רעד וצ רָאנ
 :לקיטרַא-"סטרעוורָאּפ , ןבלעז ןיא ךיז טביירש רעטייוו

 ,טמיטשַאב ןגָאז טינ ןעמ ןָאק קילנמוא סרעיינש ןופ עכַאזרוא יד

 .עלָאר ַא ןעמונעגוצ םיא ייב טָאה ןעמ סָאװ ,רַאפרעד זיא סָאד זַא

 טינ זיא רעטאעט סרעלסעק ןיא עסעיֿפ רעקיטצעי רעד ןופ עלָאר יד

 קרַאטש ןעמענ ךיז לָאז רעיינש יוװ רָאיטקַא ַאזַא זַא ,עסיטכיוו ַאזַא
 סָאוװ .ןלָאר עסיורג רָאנ טליּפשעג ןיוש טָאה רעיינש .ןצרַאה םוצ

 ןטָאירטַאּפ-רעטַאעט .ענירטניא ןַא זיא עכַאזרוא יד ןייז ָאי ןָאק סע
 טָאה רעיינש .ןרעיינש ףיוא ןרעלסעק וצ תוליכר ןגָארטעג ןבָאה
 .טקנערקעג קרַאטש םיא טָאה סָאד ןוא טסואוורעד םעד ןופ ךיז

 ןוא תוליכר עזיד ןנעװו טדערעגנ רעמיא טייצ עטצעל יד טָאה רע

 קרַאטש ךַאז רעדעי וצ זיא רע יו ,טסנרע רעייז ןעמונעג סע טָאה רע

 סָאד ןוא טַאהעג רע טָאה המשנ עדנליפ-ףיט ַא .ןעוועג טסנרע

 ."ןכָארבעצ ןצנאנניא םיא טָאה

 -ַאמָאט סירָאב ןעניד ןָאק .ש ןופ עידעגַארט רעד וצ לסילש ַא יו

 : גנורעדליש סיקסוועש

 סלּפיּפ ןטלַא םעד ןיא ןָאזעס ַא טליּפשעג רימ ייב טָאה רעיינש
 ,רָאיטקַא סלַא םיא ןופ ןעווענ ןדירפוצ קרַאטש ןיכ ךיא ןוא רעטַאעט

 ַא ,טגָאז ןעמ יו ,ןעוועג זיא רע .שטנעמ סלַא רעמ ךָאנ רעבָא

 ,שימ-עפַאק םייב טנַאמַא ,רעדורב רעטונג ַא ,שטנעמ רעקידעבעי

 בָאה ךיא ןוא ,טפַאשלעזענ ןיא טנַאסערעטניא ןוא ןבעל ןיא קיציוװ

 -רַאֿפ ןעמַאזוצ ןעמוקענסיוא זדנוא זיא סע ןעוו .טאהענ ביל םיא

 ַא טימ טשרע ... .ןעוועגנ ביל טפַאשלעזענ ןייז רימ זיא ,ןעננעדכ

 ןרעיינש טימ ןייז וצ ןעמוקענסיוא רימ זיא קירוצ םישדח רָאַּפ

 רעיינש ... .רעקיזומ ןטנַאקַאב ַא ןרעזדנוא ייב םיאנת ַא ףיוא

 .(טָאהעג ביל קרַאטש רע טָאה סָאד) עדער ַא ןטלַאהעג ךיוא טָאה

 רעינַאּפמַאש ליפוצ ןעקנירט טימ ןעגנַאפעגנָא עדער ןייז טָאה רע

 טסָארבעג ךיוא ןוא ריּפסקעש ןוא עטעג ,רעליש טימ טסידנעעג ןוא
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 ןופ ןָאקיסקעל

 סרעיינש קידנרעה ןוא ןקידנציז} ןציז .ארמנ רעד ןופ םילשמ רָאּפ ַא

 זַא ,ץילב ַא יו לענש ױזַא קנַאדעג ַא ןגיולפעגכרוד רימ זיא ,עדער

 ,טכַארטעג רימ בָאה ךיא רעבָא ... םיא טימ קיטכיר טינ זיא סעּפע

 טָאה סעדער יד ךָאנ . ..טעברַאעגנָא רעינַאּפמַאש רעד טָאה סָאד זַא
 -עג ,ןעגנוזעג טָאה ןעמ ,טכַארברַאפ ךעליירפ ץנַאנ רעטייוו ןעמ

 -ךעטש רָאּפ ַא ןפרָאװעג ,טריצַאּפשמורַא רָאנ טָאה רעיינש ,טצנַאט

 -ענ ץלַא בָאה ךיא רעבָא ...סרעשזדענעמ עשידיי יד ךעלטרעוו

 "...ךעבענ ,רעינַאּפמַאש ןקידלושמוא םעד ףיוא דלוש יד ןפרָאװ

 טרעלק עידעגַארט ס'ש וצ טריפרעד טָאה סָאװ עירעטסימ יד

 ..ש סָאװ םעד טימ ךיז טנעקַאב'מ ןעוו ףיוא ןטסעבמַא רשפא ךיז

 ןעניז ןופ ּפָארַא זיא רע רעדייא טכַאנ ַא ןבירשעגנָא טָאה ןיײלַא

 ןייז ברע לקיטרַא םעד טקורדעגּפָא טָאה עכלעוו ,*טײהרַאװ יד,

 -ַאב ,"רָאיטקַא ןעטגָאלּפעג ַא ןופ ןעקנַאדעג ערעטיב איד , נ"א טוט

 ןייז רע טָאה ,ןטקורדעגּפָא םעד ןופ ןעז ןָאק ןעמ יװ זַא ,טקרעמ

 .ןסירעגרעביא זייורעטרע ןוא טקידנערַאפ טינ ןביירש

 :ױזַא טייג לקיטרַא ס'.ש

 יו (עניב רעד ףיוא) ןרָאי ליפוזַא ךָאנ ,רָאי ןט-57 ןיימ וצ ,

 : טנָאלּפעג ךימ ןבָאה ןנַארפ ייווצ עדנענלָאפ יד/

 ? שיטילָאּפ ךיא גנַאלַאב גננומערטש ערַאפ סָאװ וצ

 ?רעליּפשיוש סלַא טנַאלַאט ךעלקריוו ךיא ץיזַאב יצ

 -וגרַא ןַא ךָאנ טכַאנ ןטימ ַא ןיא טּפאכעגפיוא ךימ בָאה ךיא

 טָאה רע עכלעוו עלָאר ַא ןנעו ןרעלסעק ןוא רימ ןשיוװצ טנעמ

 ַא ךרוד ,ןכַאזרוא ייווצ בילוצ |.ש ייב ןעמונעגוצ | טלייטעגנייא

 ןעוועג זיא םיא ייב סָאװ םעדכרוד רעדָא ,רענטרַאּפ ןייז טימ זירּפַאק

 טריגירטניא םיא ןגעק בָאה ךיא זַא ,קנַאדעג רעד טצנַאלפעגנייא

 -יוש רעטשרע סלַא ץַאלּפ ןייז ןעמענרַאפ קידנלעוו ,רעטַאעט ןיא
 .ףיא ןעד ,טַאהעג טינ רע טָאה ןכַאזרוא ערעדנַא ענייק .,רעֶליּפש

 -רַאטס ַא יו ליפיוזַא ףיוא טעדניירפַאב םיא טימ ןעוועגנ ןיב

 .ןַאמ ןטייווצ ןייז טימ טעדניירּפַאב ןייז ןָאק רעשזדענעמ-רָאיטקַא

 גנונכער ַא ,קרָאי וינ ןיא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ,טייצ עצנַאנ יד
 עכנַאמ ןבָאה עינַאּפמָאק רעד ןופ עטסרעמ יד ןוא .רָאי 6 ןופ
 טפרַאדעג ךיא טלָאװ עלָאר יד זַא טרעלקרע םיא ערעדנַא ןוא רימ

 וה ,ןליּפש
 שינרעגרע א רַאפ סָאװ ןליפ ןָאק רעליּפשיוש ַא רָאנ ,ךעלריטַאנ

 בָאה ,שינרעגרע רעד ןופ ןטַאטלוזער } ענלָאפ סלַא ןוא זיא סָאד

 ץְלַא רימ טָאה סע ןעד ,ןפָאלש טנָאקעג טינ דנַאנַאבָאנ טכענ ךיא

 שטנעמ רעכלעוו ? םעד ןיא קידלוש זיא רעוו : ענַארפ יד טגָאלּפעג

 ןַא ,וצרעד טכארבעג סע טָאה רעוו ? רימ ןגעק טרינירטניא טָאה

 -ַאב) ןעמיעלב ךיא ןָאק ןעמעוו ? ןנירק טינ עלָאר יד לָאז ךיא

 זַא ,טגייצרעביא קרַאטש קידנעייז ,ךָאד ןוא ,? רַאפרעד |{ ןקידלוש

 ייז שטָאכ ,עכנַאמ ,טרינירטניא ןבָאה ,ןעק ךיא סָאװ ,עכנַאמ

 -ניירפַאב רעקרַאטש רעבָא ייז ןענייז ,רימ טימ טעדניירפַאב ןענייז

 יד זַא ;גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג ךיא ןיב ,םיא טימ טעד

 ענייז טאהעג טָאה רעדעי ןעד ,ןעמיעלב טינ ךיא ןָאק ןענָאזרעּפ

 יד רָאנ ןענייז קידלוש זַא ,ךיא ביולנ ,ךעלנלָאפ .ןסערעטניא

 ַא בָאה ךיא זַא ,קידנסיוו ןוא ,{ןדנַאטשמוא| סעסנעטסמָאקריוס
 ייב ךָאד ,ןשטנעמ ףיוא טנַאלסעג בָאה ךיא יו םעדכָאנ ,לָאמ ךס

 -רעביא רעד וצ ןעמוקעג ךיא ןיב ,טקידיײטרַאפ ייז ןצרַאה ןיא ךיז

 .ןטסילַאיצַאס יד וצ ךיא רעהעג שיטילָאּפ זַא ,גנונייצ

 ןָאק ? רעליּפשיוש סלַא טנַאלַאט ךיא בָאה יצ ענַארפ רעד ףיוא

 סלַא ןטלַאהעג טייצ רָאי 6 רַאֿפ ךימ טָאה ןעמ יוװ םעדכַָאנ ,ךיא

 סלַא עקַאט לָאמ סעכנַאמ ןוא רעטַאעט ןיא ןרעלסעק וצ ןַאמ ןטייווצ

 יד ןוא .ןבעג טינ טרָאװטנַא עטמיטשַאב ןייק ץלַא רימ ,רעטשרע

 ,סנַאלב ייב ,ןרעלדַא ייב ,ןרעלסעק ייב טסרעמַאב ךיא בָאה ןֹרוּפש
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 רעצטַאעט ןשידיי

 ןעד .ןעק ךיא עכלעוו ,רעליּפשיוש יד ןופ עטסרעמ ןייב}| ןוא

 ,טײהרַאוװ יד ןנייצרעביא טלָאװעג ךיז ןייֵלַא רענייא טָאה רעמָאט
 טָאה .טלָאװעג טָאה רע יױזַא יו ענַארפ יד ןעיירד טנַאקעג רע טָאה

 ַא ;רָאיטקַא רעטונג ַא ,ןטנעמילּפמָאק --- עלָאר עטוג ַא טַאהעג רע

 ,ןעננוטייצ יד ןיא ןבירשעגנ ןעמ טָאה .,ליטש ,אש ,עלָאר עטכעלש

 : עדניירפ ןגָאז -- 'טכעלש, ,'טעדניירפַאב , ;םיאנוש ןגָאז ,טוג

 רעד ןעוו ,גנַאפנָא םייב ,טציא .'|הנעט}| שזדָארנ רעכעלנעזרעּפ ַא;

 טרָאד טָאה רע, : םיאנוש ןגָאז ,ןָאינוי רעד ןיא ןיירַא טייג רָאיטקַא

 ַא/ : םיאנוש ןנָאז ,טרישזאננַא טרעוו רע .'טניירפ עטונ טַאהעג

 .'רעטַאעט ןיא טּפעלשעגניײרַא טרָאד םיא טָאה סולפנייא טימ ןָאזרעּפ

 -נײאַאב םיא טָאה רַאטס ןופ טניירפ ַא, : עלָאר עטוג ַא טנירק רע

 ,ָאוַארב םיא טשטַאּפ םוקילבוּפ סָאד .'עלָאר ַא ןבעגנ וצ םיא טסולפ

 ןייק טינ טייטשרַאפ םוקילבוּפ סָאד ,ךיא םייוו; ; םיאנוש ןגָאז

 : םיאנוש ןגָאז ,טוג זיא רע זַא ,ןביירש ןעגנוטייצ יד ,'רעטַאעט

 ַא טרעוו רע .'רעביירש יד טימ טונ ןייז וצ יו טייטשרַאפ רע;

 : םיאנוש ןגָאז ,ןלָאר עטוג טגירק ןוא רַאטס םוצ רָאיטקַא רעטייווצ

 .'רַאטס םייב ('ךיז טעפנח רע, ןושל-רעטַאעט ןיא) שיפ טסע .רע
 'סעיל ַא טָאה רע זַא ,ָאי ,ונ, : ןעמ טגָאז ,רַאטס ַא ךיוא רע טרעוו
 ןגָאז ,רָאיטקַא רעסיורג א טברַאטש .|רעטַאעט ַא ןופ רָאטַאדנערַא|

 .לזמ טַאהענ טָאה רע; ; םיאנוש

 ? טכַאלעג טָאה ריא

 ,רעסיורג ַא טברַאטש ךעדעי טינ זַא ,ךָאד ריא טייטשרַאפ טציא

 -ער עטוג ןעמ טנירק לאס עֶלַא טינ ,רַאטס א טרעוו רעדעי טינ
 טנירק לָאמ עלַא טינ ,ָאװַארב ןעמ טשטַאּפ לָאמ עֶלַא טינ ,סעיזנעצ

 ןוא טרישזַאגנַא ןרעוו לָאמ עלַא ןָאק רעדעי טינ ,ןלָאר עטוג ןעמ

 .ןָאינוי רעד ןיא ןײרַא ןעמ טיינ טכייל ױזַא טינ

 רעד ןיא ןירַא טינ ךָאנ ןענייז עכלעוו יד ןזָאלּפָא ןלעוו רימ

 ."ןָאינוי
 -ַאעט רעשידיי רעד ןיא טַאהעג טָאה .ש גנונעקדענָא לפיוו ףיוא

 יד סָאװ ןופרעד ןעז וצ ןטסעבמַא זיא טלעוו-רעביירש ןוא -רעט

 ףיוא ןרָאװעג ןבעגעג זיא היול ןייז ןגעוו ןוא טיוט ןייז ןגעוו סעיינ

 -ָארקענ יד רעסיוא ןוא ,עסערּפ רעשידיי רעד ןופ טייז רעטשרע רעד

 ךס ַא רעייז ןרָאװעג ןבעגעגּפָא ךיוא זיא ןעלקיטרַאזץַאשּפָא ןוא ןגָאל

 זַא ,ןעז וצ זיא סע עכלעוו ןופ ,ןלָאר ענייז ןופ רעדליב רַאפ ץַאלּפ

 -נעטס}, ןופ ןלָאר יד ןיא טכַאמעג רעלוּפָאּפ סרעדנוזַאב ךיז טָאה רע

 רענירג רעד, ןיא "טנעדוטס רעד, ,*טיײהרַאװ יד, סנידרָאג ןיא "ןָאט

 "ןָאלָאּפַא, ,*ָאטַאנָאס רעציירק ,, סיָאטסלָאט ןיא *װעשינלָאּפ , ,"דמלמ

 שטנעמ ,טָאג, סנידרָאג ןיא "קיזמ לאירוא, ןוא *ָאפַאס,, סנידרָאג ןיא

 המלש; סנידרָאג ןופ לָאר רעד ןיא רעבָא לעיצעּפס ,"לווייט ןוא

 ;*סטרעוורָאפ , ןיא טגָאזעג טרעוו עלָאר רעטצעל רעד ןגעוו ."םכח

 ןיא ךיז טָאה ןוא טָאהעג ביל קידריווקרעמ לָא- יד טָאה רע,

 "םכח המלש , ןופ עלָאר |רעד}| יד ןיא .טנכייצעגסיוא רעייז ריא

 רעכלעוו ,ןַאמסטּפַאשנסיו ַא ,טסיטרַא ןַא רָאפ רעיינש טלעטש

 -ָאקָאל ַא טביירט סָאװ ,ערַאּפ ןופ טפַארק יד טכַארטעגסיוא טָאה

 .גננודניפרע יד סיוא םיא ייב טרַאנ דרָאל רעשילגנע ןַא .וויטָאמ

 גנודניפרע רעד ןופ ךייר ןוא טמירַאב טרעוװ ,דרָאל רעד ,רענעי

 טייקמירָא ןיא ןסעגרַאפ טרעוו ,םכח המלש ,רעדניפרע רעד ,רע ןוא

 ,טניירפ ענייז ןופ ןטילעג ליפוזַא טָאה םכח המלש .טנלע ןוא

 ךעלדנע ןוא ,ןישַאמ ןייז טָאּפשרַאפ ,טכַאלעג םיא ןופ טָאה ןעמ

 רעד ,רענעי טסינעג ,טייהשטנעמ רעד קילנ טגנערב ןישַאמ יד ןעוז

 יד .טברַאטש ןוא ןעניז ןופ טרירעג טרעוו םכח חמלש .רעכייד

 רעיינש טגעלפ ןעניז ןופ טרירעג טרעװו םכח המלש יווװ ענעצס

 ."טפַארק עכעלריטַאנ עקידריווסרעמ ַא טימ ןליּפש
 ,זיא סע קידריווקרעמ יװ טימרעד טקידנערַאפ דעביירש רעד ןוא
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 ,םכח המלש ,דלעה ןייז יו ןבעל ןייז טקידנערַאפ ױזַא טָאה .ש זַא

 .ןעניז ןופ ּפָארַא זיא סָאװ שטנעמ ַא יו

 סָאד זיא רָאנ טינ ,ןשטנעמ רעטנזיוט ןעמוקעג ןענייז היול רעד וצ

 -עגּפָא זיא עינַאמערעצ-רעיורט יד ואוו ,רעטַאעט וינעווע דנָאקעס

 ןבָאה ןשטנעמ רעטנזיוט רָאנ ,טקַאּפעגרעביא ןעוועג ,ןרָאװעג ןטלַאה

 טדערעג היול רעד ייב ןבָאה סע .ןסַאג עקימורַא יד טרעגַאלַאב

 ,סנָאיני-רעטַאעט יד ןופ ןוא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ רעטערטרַאפ

 רעביירש-ןסעיּפ ןוא רעלפוס ןופ עדער יד ןעוועג זיא דנריר רעייז

 ןיז ברע טָאה ,רענעברָאטשרַאפ רעד ןעמעוו ,ןַאמסייו עלבואר

 ,טַאלבנעזָאר עלעסָאי ןזח .ןייז וצ דיּפססמ םיא ןטעבעג ,ןברַאטש

 -עג ןבָאה ,סרעטַאעט עשידיי יד ןופ ןרָאכ-רענעמ יד טימ ןעמַאזוצ

 -נַאגעג ןענייז ןורא םעד ןופ טנָארפ ןיא .תוליפת עקיסַאּפ יד ןעגנוז

 ןוא יקסװעשַאמָאט סירָאב ןוא רעלסעק דוד ,רעלדַא .ּפ בקעי ןעג

 .רעליּפשיוש ערעדנַא יד ייז ךָאנ

 סרעטַאעט עשידיי ערעדנַא יד רַאפ טלעטשעגּפָא ךיז טָאה היול יד

 ןעוועג זיא .ש ואוו ,סַאג עטעביז טסיא 57 ףיוא זיוה-םימותי ןרַאפ ןוא

 .רעדנירגטימ ַא

 םלוע-תיב ןפיוא ור רעקיבייא ןייז וצ ןרָאװעג טכַארבעג זיא .ש

 ,דילגטימ ַא ןעוועג זיא רע ואוו ,"סנעמ גנָאי סרעלדַא; יד ןופ

 ןױוש טגיל ,ש יװ טייצ רעד ןיא ,יװ טלייצרעד יקסװעשַאמָאט

 טרָאד ןוא עינוי-ןרָאיטקַא רעד ןיא גניטימ ַא רָאפ טמוק ,רעטיוט ַא

 ןוא .ש ןופ עידעגַארט יד ןעמ טרירַאב

 -ורּפ טָאה רע .טרָאו סָאד ןעמונעג ךיוא טָאה רעלסעק דוד .רמ ,

 ךיז טָאה רעיינש יו סעסירעטקַא ןוא ןרָאיטקַא יד ןרעלקרע טריב

 סעּפע טָאה (רעלסעק) רע יו ,ןבָארּפ עטצעל יד ייב טריפעגפיוא

 ךיז טָאה רעיינש ,לָאמ עלַא יו טינ זיא רעיינש זַא ,טקרעמַאב

 -ערּפ ןוא תונעט טימ ,רעטרעוו עקידעכעטש טימ םיא וצ ןסירעג

 םיא ןגעק טלדנַאהעג ןוא טקיאורַאב םיא טָאה רע רעבָא ,סעיזנעט'
 יי ,"ןעמלעטנעשזד השעמ

 :היול ןייז ױזַא טרעדליש יקסוװעשַאמָאט

 .-זצרַאה ַא -- ענעצס יד ,סעכעלקערש ַא ןעוועג זיא דליב סָאד ,

 געט עכעלטע טימ טשרע טָאה עניב רעבלעז רעד ףיוא .עדנסייר

 -עג ,טריפעגכרוד ןלָאר ענייז זעיציבמַא ,טליּפשענ רעיינש קירוצ

 טכַאנ עדעי .טיירפעג ךיז ןוא טרענרעעג ךיז ,טנייוועג ןוא טכַאל

 -עּברַא ןַא ,גינעק ַא ,רעלטעב ַא ,רענָאילימ א : רערעדנַא ןַא ןעוועג

 רענעמ ,טלכיימשעג ןבָאה ךעלדיימ ,ןלָאװקעג ןבָאה ןעיורפ .רעט

 ןוא עסיורג יד טרידָאלּפַא ןבָאה עלַא ןוא ,טרעדנואווַאב ןבָאה
 ,דניצַא ןוא ,טליּפשעג טָאה רעיינש סָאװ ,ןלָאר עדנטיידַאבמוא

 ןשיווצ ,ךעלּפמעל עשירטקעלע עבלעז יד ,עניב רעקיבלעז רעד ףיוא

 ןוא טעדנעלבעג םיא רַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןענָאיצַארָאקעד עבלעז יד

 ַא רעטנוא רעיינש טגיל דניצַא ,טפנוקוצ עלופסגנונפָאה א ןעוועג

 רעביא ןשטיּפס סע ,םערער ןטלַאה םילודג ןוא .. . .הּפוח עצרַאוװש

 געט עבעלטע טימ טשרע ןבָאה עכלעוו ,ןּפיל רעּפרעס ןטיוט ןייז
 טכַארט ךיא .טדערעג שרעדנַא ,טבעלעג טָאה רעיינש ןעוו ,קירוצ

 םיא ןגעוו טגָאזעג ןבעל סרעיינש ייב טלָאװ ריא ןעוו . . . רימ ייב

 ,דניצַא טדער ריא סָאװ ,לייט םעניילק ַא שטָאכ ,טפלעה ַא שטָאכ
 -עג טלָאװ ןוא ליצ ןזעיציבמַא ןייז טכייררע רעיינש רשפא טלָאװ

 ."רעכעלקילג א טבעל

 ןיא ןליּפש ס'.ש ןגעוו סקידנעגלָאפ רעביא טיג ץרַאװש סירָאמ

 :ןרעלסעק טימ רעטַאעט-"קיריל,

 לעומעס טרָא ןקיטכיו ַא ןעמונרַאפ טָאה עּפורט רעד ןיא,

 ַא טימ רעביוה ַא ,ץניװָארּפ רעד ןופ רָאיטקַא רעגנוי ַא ,רעיינש

 "עג טָאה רעיינש .ררעב-ןקַאב עכעלגנעל ןוא רָאה ּפָאק ןצרַאװש

 טַאהעג רעלסעק טָאה םעד בילוצ ןוא שילגנע קידהשקשינ טנעס

2042 



 ַא ןעוועג זיא רעלדַא יו טקנוּפ ,ץרא-ךרד ןטסערג םעד םיא רַאפ

 תויח סָאד ןעגנַאנעגסיױוא ןרעלסעק זיא ױזַא ,שיסור ןופ רעבָאהביל

 ףיוא ןרעלסעק טימ ןטאבעד ענייז בילוצ ... .שילגנע ןדייר וצ

 רע ןוא ןגניוא סרעלסעק ןיא ןעוועג ןח אשונ רעיינש טָאה ,שילננע

 סרעיינש ןַא ,טניימעג ןיוש טָאה סָאד .'םעס, ןפורעג םיא טָאה

 ןוא ,ןָאביוא ןופ שיפַא םעד ףיוא ןייטש טעוװ |דליב | רושטקיּפ

 יוזַא ןוא ,ןרעלסעק ךָאנ עלָאר עטייווצ יד ןעמוקַאב טעוװ רע זַא

 רעיינש טָאה "לווייט ןוא שטנעמ ,טָאנ , ייב .ןעוועג עקַאט זיא

 ךָאנ קרָאי וינ ןיא ןליּפש .,"קיזמ ?אירוא ,, ןופ עלָאר יד ןעמוקַאב

 ,ךיז ןעמ טָאה "קיזמ ?אירוא , ןופ עלָאר יד שטיווָאקשַאמ סירָאמ

 .ןעלטרַאגרעטנוא טפרַאדעג ,ןושל-רעטַאעט ףיוא טנָאז ןעמ יו

 רעייז טָאה רע ... .רָאיטקַא רעקיסיילפ ַא ןעוועג זיא רעיינש . .;

 -ירעמַא |?} רענעריובעג א קידנעייז .רעטַאעט סָאד טַאהעג ביל

 ןליּפש ןענַאק וצ ידכ שידיי טונ טנרעלעגסיוא ךיז רע טָאה ,רענַאק

 ףרָאװ ַא ךיז טָאה רע .רָאג זיב ןעוועג רע זיא זעיציבמַא ,רעטַאעט

 טָאה רע .ןזעוו ןצנַאנ ןייז טימ "קיזמ לאירוא , םעד ףיוא ןָאטעג

 .ןושל-רעטַאעט ףיוא טגָאז ןעמ יוװ ,טולב זיב ןסיבעגנייא עלָאר יד
 -ַארעּפמעט טימ ,רעייפ טימ טרענודעגסיוא-נָאלָארּפ םעד-טָאה רע

 ױזַא טָאנ טימ טנירקעג ךיז ןוא ןדלַאװנ טכַאמעג טָאה רע .טנעמ

 -עדרַאנ ןייז ןיא ןעיירש ןייז טרעהעג שזַא טָאה רעלסעק זַא ,ךיוה

 ,טסיירק סוזישזד, : קידנלעווק ,ןעירשעג טָאה רעלסעק .רעמיצ-עבָאר

 םעס ,סוטסירק סוזעי ,| 'סדונ יד טרעוװילעד רע ,טיירלֶא זיא םעס

 ."{"עקיטכיר סָאד טוט רע ,טנכייצעגסיוא זיא

 ןרָאװעג טנפעעג זיא'ס ןעוו זַא ,ץרַאװש רעטייוו טלייצרעד ,רעבָא

 לָאר יד טרָאפ ןעמ טָאה ,רעטַאעט-"וינעווע דנָאקעס רעלסעק סָאד ,

 ,וָאקינשטַאבַאט לאומש וצ רָאנ ,ןרעיינש ןליּפש וצ ןבעגעג טינ

 ןייז ןליּפש ןזָאל טינ רע טעװ טעשַארטסעג רע טָאה שרעדנַא לייוו

 | ,יורפ

 ; טלייצרעד רעלדַא יליצ

 ןַא טימ רָאיטקַא רעטריטנַאלַאט רעייז ַא ןעוועג זיא רעיינש ,
 עכעלטע עצרוק יד ןיא טָאה רע ,רעטַאעט םוצ גנואיצאב רעטסנרע
 ןשביה ַא טכַאמענג ךיז ,קרָאי-וינ ןיא טליּפשעג טָאה רע סָאוװ ,רָאי

 רע ,?לכ2ב עיסעפָארּפ-רעטַאעט רעד ןיא ןוא עסערּפ רעד ייב ןעמָאנ

 םיא ןופ טָאה רעכלעוו ,ןרעלסעק טימ טליּפשעג ןרָאי ךס ַא טָאה

 ןוא גָאט , עסעיּפ סניביל ןופ| ןבָארּפ ענעי ייב .ןטלַאהענ קרַאטש

 ןיא ןרָאװעג טליּפשעג זיא עסעיּפ יד לייוו ,תועט ַא רעכיז ."טכַאנ

 טייקנדירפוצמוא ןזיווענסיױרַא טפָא רעייז רעלסעק טָאה 82

 רעדעי ייב טעמכ .טריבָארּפ עלָאר ןייז טָאה רעיינש יװ ןפוא ןטימ
 , ,טַאהעג ןוא טלעטשעגּפָא סענעצס עסיוועג ייב םיא רע טָאה עבָארּפ
  טרעהעגסיוא קידלודעג רעייז לָאמ סעדעי םיא טָאה רעיינש .תונעט

 טָאה רע סָאװ סָאד ןעגנערבוצסיורַא ימ עטסערג יד ןבעגעג ךיז ןוא

 ,ןבָארּפ יד ייב טקרעמַאב בָאה ךיא ...  .ליוװ רעלסעק זַא ,טניימעג

 -עצס יד ןופ עיסרעוו רעדנַא ןַא ןבעגעג גָאט ןדעי טָאה רעיינש זַא

 רעלסעק רעבָא .ןדירפוצ ןעוועג טינ זיא רעלסעק עכלעוו טימ סענ

 -עג טינ רעמ ךיז טָאה רעיינש .תונעט עזייב טימ סױרַא ץלַא זיא

 -סיוא ןוא טנערענפיוא רעייז ןרָאװעג זיא רע ,ןשרעהַאב טנָאק

 רימ וצ רָאנ ? רימ ףיוא טגניילרַאפ ךיז ריא טָאה סָאװ, : ןעירשעג

 ימ עצנַאנ ןיימ .טינ ךייא טלעפעג ,וט ךיא סָאװ .תונעט ריא טָאה

 ןיא ?פיו .ןפלָאהענ טינרָאנ רימ טָאה ,ןלעטשוצנדירפוצ ךייא

 ,לשמל ,רע ? ךייא ןלעפעג עלַא ייז ? ןעשטומ וצ ךימ רועיש רעד

 ןייק לָאמנייא ןייק םיא וצ ךָאד טָאה ריא ? ןדירפוצ ךייא .טלעטש
 טָאה רעלסעק .,'טגָאזעג טינ טרָאװ ןייק םיא -- טָאהעג טינ הנעט
 -טנעעג ךיילנ קירוצ םיא ןוא ןרעיינש ףיֹוא טקוקעג דלימ רעייז

 ןבָאה םיא וצ לע ךיא זַא ,ןגָאז םיא לע ריא זַא ןוא, : טרעפ
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 גאל

 ןופ ןָאטיסקעל
 יא

 סָאװ ןנירק ךיא ןעק ךייא ןופ ? ןפלעה סעּפע רימ טעוװ ,תונעט

 ." '?טינ סָאד ריא טייטשראפ --- ליוװ ךיא

 :טביירש ,שטיװָארעשָא .מ ,רעפַארגָאיב סרעלסעק ןוא

 -ונ ַא םרעלסעק ,רעיינש לעומעס רענעברָאטשרַאפ רעד ךיוא,

 -מורַא ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא ךיז טָאה ,דימלת רעט

 לָאז ןעמ ואוו ,רעטַאעט א ןדנירג וצ קנַאדעג א טימ ןגָארטעג

 ױזַא טלָאװ רע ןעוו ןוא ; ןסעיּפ עשירַארעטיל ,ערעסעב ןריפפיוא

 ףיוא ןָאטעגפיוא ןעוועג סעּפע רעכיז רע טלָאװ ,ןברָאטשענ טינ גנוי

 ןבָאה עכלעוו ,םידימלת עטוג עטסרעמ יד יוװ לייוו ,טיבעג םעד

 סלַא ןעמונעג םיא ןוא ןיבר רעייז ףיוא יו ןרעלסעק ףיוא טקוקעג

 רעייז ןוא זעיציבמַא רעייז ןעוועג רעיינש זיא ,ךיז רַאפ ליּפשייב ַא

 ,"שיגרענע

 ,רעלסעק ףעזָאי ןופ .ע .מ
 ,224 .ז ,װ ,".טַאעט .שידיא .שעג, -- ןירָאג .ב
 ס'רעלדַא ףיוא ןערעפטנע ןערָאיטקַא עגנוי יײװצ --- רעיינש .ס לעוימעס

 ,1913 רַאונַאי 15 ,.י .נ ,".װרָאפ , ,שזדנעלַאשט
 ,1913 רַאונאי 18 ,טרָאד ,ןץ'רעיינש ןוא ן'צרַאװש טרעפטנע רעלדַא .רמ -- {--}
 ,דנַאלװילק ,"טלעװ עשידיא איד, ,רעלטסניק ןוא טסנוק -- םיובנעשריק בקעי
 ,1915 ילוי 3

 יד, ,רָאטקא ןעטגָאלּפעג א ןופ ןעקנַאדעג ערעטיב איד -- רעיינש םעס

 ,1915 .ָאנ 10 ,.י .ג ,"טייהראוו
 ,װָאנ 13 ,י .ג ,".ורָאפ, ,ןעברָאטשעג רעייגש לעוימעס רָאיטקַא -- {-1}

5, 
 13 ,טרָאד ,רעייגש רעלעיּפשיוש םעד ןופ טיוט רעשיגַארט רעד -- .מ .מ

 ,1915 .וָאנ
 ,"טײהרַאװ איד, ,ןעדייל ךָאװ א ךָאנ ןעגרָאטשעג רעיינש לעוימעס -- ז|

 ,1915 .ֹװָאנ 13 ,י .ג
 ,1915 ,.וָאנ 13 ,טרָאד ,טלעװ-רעטַאעהט רעשידיא רעד ןיא רעיורט רעד -- {--}
 ,רָאטקַא ןַא ןערָאװעג זיא רֶע ױזַא יװ טלהעצרעד טָאה רעיינש -- {-|

 ,1915 .װָאנ 16 ,י .ג ,".וורָאפ,
 ,טרָאד ,רעיינש רָאיטקַא ןופ היל רעד ייב ןעשנעמ רעטנעזיוט --

 ,1915 .װָאנ 6
 ןוא טוט ס'רעייגש ןעגעװ טביירש יקסװעשַאמָאהט --- יקסװעשַאמָאהט סירָאב

 ,1915 .װָאנ 21 ,טרָאד ,היול ןייז ןעגעוו
 ,1930 ,קרָאי וינ ,"דניירפנעזייװ ינומ ןוא רעלסעק דוד, --- שטיװָארעשַא .מ

 ,31 .ז
 ,1941 .טּפעס 16 ,.ַא .ל ,".װרָאפ , ,טלהעצרעד ץרַאװש סירָאמ --- ץרַאװש סירָאמ
 ,348--49 .זז ,1959 ,קרָאי וינ ,"טלייצרעד רעלדַא יליצ , -- רעלדַא יליצ

 הרש ,דלעפצנַארק
 .טשצג ידיד ? 6 9 + ? .בעג|

 טליּפשעג 1882 ןיא טָאה סָאװ ,יורפ עטשרע יד קפס םוש ןָא

 .עקירעמַא ,קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט שידיי

 ,ןיקסװעשַאמָאט סירָאב ןופ ןעמַאטש ריא ןגעוו סעיצַאמרָאפניא עלַא

 רעד ןיוש רעבָא ,לָאמ עכעלטע ןבירשעג ריא ןגעוו טָאה רעכלעוו

 רעטניה טלעטש .,עיסרעוו רעדנַא ןַא ןיא לָאנ סעדעי סָאװ ,טקַאכ

 .סעיצַאמרָאפניא ענייז ןופ טייקכעלטקניּפ יד ןכייצ-גערפּפָא ןַא

 ,קרָאי וינ) "ןעטפירש רעטַאעהט סײקספעשַאמָאהט , ךוב ןייז ןיא

 -רַאגיצ ַא ןיא קידנטעברַא יוװ ,יקסװעשַאמָאט רעביא טיג (8

 ןעגניז םייב ,קָאבולָאג םהרבא ,רעטעברַא יד ןופ רענייא טָאה ,קירבַאפ

 ןליּפש רעדירב ייווצ ענייז זַא ,טלייצרעד ,רעדיל-רעטַאעט עשידיי

 ףיוא ,שיפַא ןַא ןזיוועג ןוא ,רעטַאעט שידיי ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןיא

 'עלערימ, ןופ עלָאר יד, ןבעגעגנָא ןעוװעג ךיוא זיא סע ןכלעוו

 -טלעוו ,עקיצנייא יד ןליּפש ןוא ןעגניז טעװ 'ןירעכַאמ-ףושכ יד, ןיא

 -ַאמָאט ."דלעפצנַארק םַאדַאמ ,דרַאהנרעב ַארַאס עשידיי עטמירַאב

 ,ןףלואוו קנערפ} .נ .נ רעסיוועג ַא זַא ,ךָאנרעד טלייצרעד יקסוועש

 ןטרַאק-ספיש 8 טקישעגסױרַא טָאה ,ןולַאס-ריב ַא ןופ רעמיטנגייא

 ן} .?
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 רעטַאעט ןשידיי

 "וינ ןייק ןרָאװעג טכַארבעג ןענייז רעליּפש עלַא ןוא ןָאדנָאל ןייק

 עטשרע יד ןבעגעג 1882 טסוגיױא 12 םעד ןבָאה ייז ואוו ,קרָאי

 ,רעדָא .ַאינודלָאק, סנעדַאפדלָאג קידנליּפש ,גנולעטשרָאפ עשידיי

 -ויַנ) *לָאה ןרוט, ןיא ן'ןירעכַאמ-ףושכ יד;| *ענכַאי עבָאב יד

 (ינעוװע עטירד ןוא וינעווע דנַאקעס ןשיוװצ טירטס עטרעפ ,קרָאי

 -ָאיב סיקסװעשַאמָאט עז גנולעטשרָאפ רעד ןגעוו ךעלריפסיואו

 םַאדַאמ טימ ,1805-07 .זז ,דנַאב רעטייווצ ,"ןָאקיסקעל, ,עיפַארג

 ."עלערימ, סלַא ןדלעפצנַארק} ץנַארק

 :(עיסרעוו רעטשרע רעד ןיא) טלייצרעד יקסוװעשַאמָאט יװ רעבָא

 -עגסיוא ךיז ןבָאה ןטסיטַאטש ןוא ןטסירָאכ ,ןרָאיטקַא עלַא,

 ייז טָאה ןעמ יו |עניב רעד ףיוא} רעצעלּפ ערעייז ףיוא טלעטש

 ענייא רָאנ ,ץַאלּפ םֵא ןעוועג ןענייז עלַא .ןבָארּפ יד ייב טנרעלעג

 -צנַארק םַאדַאמ ,ענָאדַאמירּפ יד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,טלעפעג טָאה

 ריט רעד |ןיא| ןָא ּפַאלק ,עבָארעדרַאג ריא וצ יינ ךיא .דלעפ

 סע -- ריט יד ןפע ךיא .טינ טרעפטנע רענייק --- יז ףור ןוא

 עסייו סָאד זא ,ךיא עז ,זענ יד ןֶא דניצ ךיא .רעטסניפ זיא

 טגנעה ,טקַא ןטשרע ןיא ןגָארט ףרַאד ענָאדַאמירּפ יד סָאוװ ,דיילק

 עסייוו יד .לגיּפש םעד ףיוא --- קורַאּפ רעד .דנַאװ רעד ףיוא ןָא
 קנימש יד ןוא רעדיױוּפ יד .עציִלַאּפ רעד ףיוא ןעייטש ךעלכיש

 ענָאדַאמירּפ יד ןוא טקַאּפרַאפ ךָאנ טייטש ץלַא --- טרירעג טינ זיא

 ענָאדַאמירּפ יד -- םרַאיל ַא ,דלַאװנ ַא ,יירשענ ַא ,ָאטינ זיא

 ןעמ .ָאטינ זןיא דלעפצנַארק םַאדַאמ .ןליּפש ןעמוקענ טינ זיא

 ַא ,עלערימ ןליּפש טפרַאדַאב טָאה יז .ןעגנַאפנָא טינ ריא ןָא ןָאק

 ןיא יז טייטש רשפא ?קנַארק רשפא .עלָאר-סגנַאזעג עסיודנ

 ןעמ .? םלוע םעד ךרוד ןּפוטשכרוד טינ ךיז ןָאק ןוא ןסיורד

 םַאדַאמ , ןסיורד ןיא טפור ןעמ ,טכוז ןעמ ,טיירש ןעמ ,טפיול

 רעטסעקרָא רעד ...ָאטינ זיא דלעפצנַארק םַאדַאמ ."! דלעפצנַארק

 ,ןטייוצ א טליּפשענ ןיוש טָאה רע .רעמונ ןייא טקידנעעג טָאה

 .ענָאדַאמירּפ ןייק ָאטינ --- ןיינ ןיוש זיא רענייז רעד .,ןטירד ַא

 "ענ טָאה ןעמ .קיאורמוא ןרָאװעג לייוורעד זיא םוקילבוּפ סאד
 סעלַא .סיפ יד טימ ןוא טנעה יד טימ טּפַאלקעג ןוא טפייפעג ,ןעירש

 םוקילבוּפ סָאד ןטעב ןעוועג ןזיא ,ןָאט טנָאקענ ןבָאה רימ סאו

 יד .ןָאטעג רימ ןבָאה סָאד .ןטוניס עקינייא קידלודענ ןייז ןצ

 .ןעמוקענ טינ ץלַא זיא רעבָא ענָאדַאמירּפ

 רימ ןוא |ןנָאװ}| שזדערעק א טּפַאכענ ןַאד ןבָאה .נ .נ ןוא ךיא

 יז רימ ןבָאה ןטרָאד .םייהַא ַאנָאדַאמירּפ רעד וצ קעװַא ןענייז
 קנַארק ןזיא יז, .ּפָאק םענעדנוברַאפ ַא טימ טעב ןיא ןגיל ןּפָארטעג

 עטשרע יד ,שטייט'ס, ,'ןליּפש טינ טנייה ןָאק ןוא --- יז טגָאז ---

 ןופ ץנעטסיזקע יד ! רעטַאעט ןיא ןשטנעמ ליפיוזַא ! ננולעטשראפ

 טגָאז ןוא טעב ןיא ךיז טניל יז .'! השוב יד ! ןעילימַאפ ליפוזַא

 בָאה ךיא .ןליּפש טינ טעװ ןוא ,קירעזייה ןוא קנַארק זיא יז זַא

 ,ןטעב ,סיפ יד וצ ריא ןלַאפ ,ןענייוו ריא רַאפ ןביוהעגנָא ךַאפנייא

 ןביילב ןלעוו רימ .ןליּפש טינ טנייה טניימ סע סָאװ ,ריא ןרעלקדע

 ןטעבעג ךיוא טָאה .נ .ג .ןשטניל זרנוא טעוװ ןעמ ,טיורב ןָא

 .קירעזייה זיא יז .טינ ?יוו יז .ןפלָאהעג טינ טָאה סע .טנייוועג ןוא

 .ןדייל טינ יז ליוו חשוב ןייק ןוא ןענעק טינ יז טעװ ןעגניז

 -נוא ןעזוצ טנָאקעג טינ רעבָא טָאה ןַאמ סדלעפצנַארק םַאדַאמ

 : ןושל טימ סיױורַא זיא רע ןוא ,תורצ ערעזדנוא ,טייהנגעלרַאפ רעזד
 .ג .נ רעטסימ -- טצַאלּפענסױרַא רע טָאה --- סיוא ךימ טרעה;
 רעסַאװ-עדָאס ַא ןפיוק טנַאזענוצ רימ טָאה |רעלעכקורד ַא רעכיז|

 |ןמוזמ} שעק רַאלָאד טרעדנוה רֶאּפ ַא ןבעג ךָאנ ןוא ןץַאלּפ} דנעטס

 ןוא ןַאמערָא ןַא דיי ַא ןיב ךיא .ןליּפש טיִנ טעוו בייוו ןיימ ןעוו

 זַא .קילג ַאזַא ךיז טפערט לָאמ עֶלַא טינ ןוא ,וצרעד רענירג ַא
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 לעװ ,שעק רַאלָאד טרעדנוה יירד ןבעג רימ טעוװ ,.נ .נ ,רמ ,ריא

 ,ןליּפש בייוו ןיימ ןזָאל ךיא

 ןופ ןעמונעגסיױורַא ןוא טרעלקעג טינ גנַאל טָאה .נ .נ רעטפסימ

 -צנַארק םַאדַאמ רעד ןבעגעג ייז ןוא רַאלָאד טרעדנוה יירד טעקַאּפ

 ןפרָאװעגּפָארַא ןַאד טָאה ידייל עזיד .ןײרַא טנַאה רעד ןיא דלעפ

 ,לטסייוו קיצומש ַא ןָאטעגנָא ךיז ,ּפָאק ריא ןופ ךוטנַאה ןסייוו םעד

 ,ןרעדעפ טימ לַאש ןטעװעצלָאמשרַאפ ַא ךיז ףיוא ןפרָאוװעגפיורא

 יז טָאה ,ךיש עשרענעמ עסיורג רַאּפ ַא ןיא קידנכירקניײרַא ןוא

 זדנוא טָאה רעכלעוו ,שזדערעק ןיא זדנוא טימ טצעזעגניירַא ךיז

 ,רעטַאעט ןיא טריפעגקעווַא

 18 ןעוועג רענייז רעד ןיוש זיא רעטַאעט ןיא קירוצ קידנעמוק

 ןעוועג ןיוש זיא םוקילבוּפ ןופ בלַאה ַא יו רעמ .,ןעצ ךָאנ ןטונימ

 זיא ןעמ .םרַאיל רעכעלקערש ַא ןעוועג זיא לָאה ןיא .ןעננַאנעצ

 |ןלוטש| סריעשט ןכָארבעג ,ןטלָאשענ ,ןעירשעג ,ןפָאלעגמורַא

 -ַאניס ןעטכַאמעג-ןגייא טרעכיורעג}| !ענלַאּפַאמַאס, טקומסענ ןוא

 .ןעגנַאגעצ ךיז ןענייז רָאכ רעד ןוא רעטסעקרא רעד .ךעלטער

 זיא .נ .נ .ןָאטנָא ךיז עבָארעדרַאג ןיא ןיירַא זיא ַאנָאדַאמירּפ יד

 -ַאמירּפ יד זַא ,םוקילבוּפ ןרַאפ |ןדייר| ןשטיּפס ןעגנַאגעגסױרַא
 -בלַאה יד .ןָא ךיז טבייה גנולעטשרָאפ יד זַא ןוא ,ָאד זיא ַאנָאד

 ,קיאור ןרָאװעג זיא סע ,טצעזענסיוא רעדיוו ךיז טָאה לָאה עקידייל

 .רָאכ ןייק ָאטינ ,רעטסעקרָא ןייק ָאטינ ,ןליּפש ןעגנַאפנָא ליוו ןעמ

 עכלעוו טסעג יד סלַא ןטסיטַאטש יד טלעטשעגסיוא טָאה ןעמ

 ןעלבמיצ ןעמונענ טָאה טסינַאיּפ א סעּפע .ןעגניז טפרַאדַאב ןבָאה

 ,"ַאינודלָאק , ןופ טנעקעג לָאמַא טָאה רע סָאװ ,ָאנַאיּפ רעד ףיוא

 גנַאהרָאפ רעד .קיזומ יד ןעמונענוצ טָאה רעטסײמלעּפַאק רעד לייוו

 סָאװ טסואוועג טינ ןבָאה ןטסיטַאטש יד .ןרָאװענ ןגיוצענפיוא זיא

 זיא סע .ןסילוק יד רעטניה עֶלַא רימ ןבָאה ןעגנוזעג . , . ןָאט וצ

 .קיזומ-ןצַאק עתמא ןעוועג

 רעטניה .קיזומ ןָא ןעגניז ןייגפיורַא טינ ?יװ ַאנָאדַאמירּפ יד

 ךיז טָאה ַאנָאדַאמירּפ יד .לאדנַאקס ַא ןרָאװענ זיא ןסילוק יד

 -ַאמירּפ רעד טימ סקָאבולַאנ יד ןוא ,סקָאכולַאג יד טימ טגירקעג

 ,ס'ךרבש ימ עשיסור טרעהענ ןעמ טָאה גנַאזענ טָאטשנָא .אנָאד

 טימ .עקירדסיוא ענייש עכלעזַא ךָאנ ןוא 'ןיירַא ןטַאט סנטַאט , ןיא

 . .עניב רעד ףיוא טּפוטשענּפױרַא ַאנָאדַאמירּפ יד ןעמ טָאה דלַאװנ

 -עננָא םעד טָאטשנָא טָאה ןוא ,ןעגניז טלָאװעג טינ רעבָא טָאה יז

 ןוא ןפייפ ןביוהעגנָא טָאה םוקילבוּפ סָאד .ןרימַאלקעד ןעגנַאפ

 ןעמ טָאה קילנ םוצ .עניב רעד ףיוא ןטכורפ ןפרַאװ ןוא ןעיירש

 עטנַאקַאב עטנָאנ ץוט רַאּפ ַא .לָאה ןופ ןיינעצ ןביוהעגנָא ךיז

 גנולעטשרָאפ יד טסידנעעג ןבָאה רימ ןוא ןבילבעג רעבָא ןענייז

 םייהַא .ןלַאדנַאקס ןוא יירעלדיז ,נעלשעג טימ --- תורצ עסיורג ףיוא
 ,טנייװרַאפ ,ריט רעטשרעטניה רעד ךרוד ןעגנַאגעג רימ ןענייז

 טמעשעג ךיז רימ ןבָאה געט עכעלטע .טכשוחרַאפ ,טרעמָאירַאֿפ

 ."טלעוו רעקיטכיל רעד ףיוא ןזייוו וצ

 -36) "סטרעוורָאפ, ןיא טָאה יקסװעשַאמָאט ןעוו ,רעטעּפשןרָאי

 זיא לייט ַא עכלעוו ןופ ,עטכישעגסנבעל ןייז ןבירשעגנָא (5

 ,(1937 קרָאי-וינ) "*עטכישעג-סנעבעל ןיימ, ךוב ןייז ןיא ןײרַא

 :ןינע ןבלעז ןגעוו עיסרעוו ערעדנַא רָאג ַא ןיוש רע טלייצרעד

 -לַארענעג רעד ייב םירוסי ?סיב שביה ַא טַאהעג ןבָאה רימ,

 טלָאװעג טינ טָאה ,דלעפצנארק םַאדַאמ ,אנָאדַאמירּפ יד --- עבָארּפ

 יד ןופ דימ זיא יז זַא ,טגָאזעג טָאה יז .עבָארּפ רעד וצ ןעמוק

 טוג ןענעק ליוו יז .ןעגנערטשנָא טינ ךיז ליוו ןוא ןבָארּפ עליפ

 טנעקעג יז טָאה ןעגניז ןוא .גנולעטשרָאפ רעד ייב טכַאנייב ןעגניז

 ךיא בָאה .עמיטש-ןַארּפָאס ענייש ַא טאהעג טָאה יז :טוג רעייז
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 ןופ ןַאקיסקעל
 = ,טומאושטאעעעעטעעעא אהא עט עג 3 נעעעע

 יד טנעקעג בָאה ךיא .רעדיל עריא עלַא ןעגנוזעג ןבָארּפ יד ייב
 טרידוטשנייא ךָאד בָאה ךיא ?ייוו ,עטערעּפָא רעד ןופ קיזומ עצנַאג
 ."רָאכ ןטימ

 -סיוא ןעוועג זיא לַאז רעד יוװ יקסוװעשַאמָאט טלייצרעד רעטייוו

 םורַא ןסַאג עטקַאּפעגרעביא יד ןיא למוט טעד ןגעוװ ןוא טפיוקרַאפ

 רעד ןיא טליײצרעד רע סָאװ יונעג רע טלָאהרעדיװ ָאד ןוא ,לַאז

 ,ק .סרמ  ַאנָאדַאמירּפ יד ןענופעג טינ טָאה רע .עיסרעוו רעטשרע

 רעדנַא ץנַאג ַא ןיוש רע טיג רעטייוו רעבָא ,עבָארעדרַאג ריא ןיא

 :דליב

 טייסרָאפ ןיא ץעגרע טייוו טינ דלעפצנארק יד טָאה טניואוועג ,

 -רעביא לָאמַא ךָאנ לָאז רעטסעקרָא רעד זַא ,סייה ךיא .טירטס

 ךיא .,םייה רעד ןיא ריא וצ קעװַא ףיול ןוא ערוטרעווַא יד ןליּפש

 ,רלעפצנַארק, .ּפָאק םעד ןדנוברַאפ לכיט ַא טימ קידנציז יז ןיפעג

 ? ןעשעג זיא סָאװ -- תוחוכ עניימ עֶלַא טימ יירשענ ַא ךיא ביג ---

 ךָאד טליּפש רעטסעקרא רעד ,ןליּפש ןבייהנא ןיוש ףרַאד ןעמ

 ? ָאד ריא טציז סָאו ! ערוטרעװַא יד לָאמ עטייווצ סָאד ןיוש

 רעד ,קנַארק זיא יז זַא ,ןסַאלעג ץנַאג רימ טרעפטנע יז .'! טמוק

 .ךיוא יז זיא קירעזייה ןוא ריא ןסייר ןייצ יד ,ייוו ריא טוט ּפָאק

 ננולעטשרָאפ יד ןניילּפָא זומ ןעמ ,ןליּפש טינ יז ןָאק טנייה ,ץרוק

 ,ךיז טעב ךיא ,יירש ךיא ,דייר ךיא .רעסעכ ןליפ טעװ יז זיב

 קיטייװיּפָאק ןטימ רעביא יז ךיא זָאל .טנַאװו רעד וצ דייר רעבָא

 -רעד ךיא ,ןירַא לָאה ןיא קירוצ ףיול ןוא קיטייו-ןייצ ןטימ ןוא

 טגָאזעג רימ טָאה דלעּפצנַארק יד סָאװ ןגעלָאק עניימ רַאפ לייצ
 עריא ןָא ךיז וט ןוא םור-גניסערד ריא ןיא ּפָארַא לענש ףיול ןוא

 -רָאפ יד ןוא ,עניב רעד ףיוא ףיױרַא ךיא ןיב ױזַא ןוא ,רעדיילק

 -רעטאעט עשידיי עטשרע יד -- ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה גנולעטש

 ןופ עלָאר יד טליּפשעג בָאה ךיא .עקירעמַא ןיא גנולעטשרָאפ

 רַאפ ןָאטעגרעביא ךיז ךיא בָאה טקַא ןטירד םעד ןיא .'עלערימ;

 ,'ךעלעקבַאב יד, לדיל סָאד ןעננוזעג ןוא עלעגנניי ַא

 ןעוועג זיא םלוע רעד רעבָא ,טַאלנ ךרודַא זיא גנולעטשרָאפ יד

 יד ןרעה וצ טרַאװרע טָאה ןעמ סָאו םעד בילוצ ןדירפוצ טינ

 ןופ ךָאנ טנעקעג ןבָאה ךס א עכלעוו ,דלעפצנַארק ַאנָאדַאמירּפ

 ץנַאג טָאה עפורט עצנַאג יד .עיצילַאנ ןוא עינעמור ,דנַאלסור

 ,סָאד ןעוועג טינ זיא סע רעבָא ,םוקילבוּפ םייב ןעמונעגסיוא ןייפ
 עניימ ךיוא ,טניירפ ערעזדנוא עלַא .טרַאװרעד ןבָאה רימ סָאװ

 קנערפ .ּפעק ענעזָאלענּפָארַא טימ ןעגנַאגענמורַא ןענייז ,ןרעטלע
 .ייבדונ ַא ןָא קעװַא רעטַאעט ןופ רעבָא זיא ףלואוו

 -ַאב טָאה דלעפצנַארק זַא ,טסואוורעד ךיז:רימ- ןבָאה רעטעּפש

 ,םעד ןגעק ןעװעג זיא סָאװ}| טעטימָאק-ןטנַארגומיא ןופ ןעמוק
 זַא ,רַאלָאד טרעדנוה יירד {רעטַאעט שידיי ןליּפש לָאז ןעמ זַא
 ןַאמ ריא ןוא ,גנולעטשרָאפ רעד וצ ןליּפש ןעמוק טינ לָאז יז

 רענרָאק ןפיוא דנעטס רעסַאװיַאדָאס ַא טפיוקעגנ ןעמ טָאה

 ןייז יב טלעוּפעג טָאה רע סָאװ רַאפרעד ירעואב ןוא ןָאשזיוויד

 ."ןטַאררַאפ ,ןטסיטרַא ,זדנוא לָאז יז זַא ,יורפ

 זַא ,סיוא ,ָאזלַא ,טמוק עיסרעוו רעטייווצ סיקסװעשַאמָאט טיול

 ,טליּפשעג טינ ללכ טָאה .ק

 טַארָאטקָאד ןייז ןעמוקַאב טָאה רעכלעוו ,רעגייז ןָאעל ןיװרַאמ .רד
 ןיא עיצַאטרעסיד ןייז ףיוא טעטיזרעווינוא ַאנַאידניא רעד ןיא
 ויב קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג יד, שילגנע
 ךיז ןעניפעג טעברַא רעטריפַארגימימ רעד ןופ ןרַאלּפמעזקעו 2
 ןפיוא ,טָאה ,ןָאװיי ןיא ןוא טעטיזרעווינוא רעטנָאמרעד רעד ןיא
 רעשטייד ןוא רעשידיי רעקיטלָאמַאד רעד ןיא ןסנָאנַא יד ןופ דנורג
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 ןופ גנולעטשרָאפ יד זַא ,טלעטשעגטסעפ ,קרָאי-וינ ןיא עסערּפ

 -*ַאילַאט; ןיא ןרעו ןבעגעג טלָאזעג טָאה "ןירעכַאמ-ףושכ יד;

 -ירַא טונימ רעטצעל רעד ןיא זיא ןוא ,ירעוַאב רעד ףיוא רעטַאעט

 זיא ערעימערּפ יד זַא ןוא ,"לָאה ןרוט; ןיא ןרָאװעג טריפעגרעב

 גנוטייצ רעשטייד רעד ןיא .1882 טסוגױא 12 םעד ןעמוקעגרָאפ

 סע זַא ,ןבעגעגנָא וליפַא טרעװו "?גנוטייצ סטַאטש רעקרָאי וינע

 רעגייז .רד ."תוחּפשמ עשיסור עמערָא 10 רַאפ סיפענעב ַא;? זיא

 ,עּפורט רעד ןופ ןעגנולעטשרָאפ עקידרעטייוו יד ןיא זַא ,טקרעמַאכ

 טינ רעמ .ק ךיז טָאה ,טייצ-תוכוס ןליּפש טצעזעגטרָאפ טָאה סָאװ

 ,טקילײטַאב

 -וינ ןיא ןעמוקעגנָא טייצ רענעי וצ זיא רעכלעוו ,ןייטשנייוו .ב

 -רעטַאעט עשידיי עטשרע יד תונורכז ענייז ןיא טביײרשַאב ,קרָאפ

 סע סָאװ| ,סיוא טמוק םיא טיול .קרָאי-וינ ןיא ןעגנולעטשרָאפ

 -וינ ןיא גנולעטשרָאפ-רעטַאעט עשידיי עטשרע יד זַא ןטינ טמיטש

 טליּפשעג זַא ןיא "ןעדרַאג ירעיוב ,, ןיא ןרָאװעג ןבעגעג זיא קרָאי

 -פיוא רעטייוצ רעד ייב טשרע זַא ןוא ,"קירעדנעמש; ןעמ טָאה

 ,"ןירעכַאמ-ףושכ יד; ןרָאװעג ןבעגעג זיא ,ץַאלּפ ןבלעז ןיא ,גנוריפ

 רעגנוי רעד, ןוא ,טייצ ןכָאװ עכעלטע ןרָאװעג טליּפשעג זיא סָאװ

 -לעוו ,17-18 רָאי ַא ןופ לרוחב ַא ,יקסװעשַאמָאט סירָאב לירעגניז

 ןעוועג רע זיא זייוולגניי) עמיטש-ןַארּפָאס ענייש ַא טַאהעג טָאה רעכ

 ןופ עלָאר יד ןגָארקעג טָאה (רעזלעב יסינ ןוח םייב ררושמ ַא

 ."ןעמונעגסיוא ריא ןיא ןוא עלערימ

 רע יו םעדכָאנ ,ןירָאג .ב רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד

 ןוא רעליּפש עטשרע יד ןופ ןעמוקנָא ןופ עטכישעג יד רעביא טיג

 טציטשעג ,גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד טימ טריסַאּפ טָאה סע סָאװ

 | :טביירש ,תונורכז סיקסוװעשַאמָאט ףיוא

 -רָאֿפ רענעי ףיוא טְליּפשעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא ערעדנַא יד

 רעכַאפנייא ךס ַא ,שרעדנַא רָאג השעמ יד רעביא ןבינ ,גנולעטש

 ףיֹוא שינעּפַאכסיױא עסיורג ןייק זַא ,ןגָאז ייז .רעשיאַאזָארּפ ןוא

 טָאה סע זַא ,רעכיז ןעקנעדעגנ ייז ןוא .ןעוועג טינ זיא ןטעליב יד

 רַאפ רַאלָאד ףניפ ןלָאצ וצ ןלעב רעקיצנייא ןייק ןענופעג טינ ךיז

 .טעטּפיוהַאב יקסוװװעשַאמָאט .רמ יו טעליב ןקיטנעס קיצפופ ַא

 -ןרוט םעד טרענַאלַאב ױזַא טָאה ןעמ זַא ,טינ ךיוא ןעקנעדעג ייז

 .טיילסילַאּפ ןָארדַאקס ַא ןפורסיורַא טפרַאדעג טָאה ןעמ זַא ,לָאה

 רעד .ןַא ,ענעביוהעג ַאזַא ןעוועג טינ עמַאננייא יד זיא סלַאפנלַא

 -ַאמירּפ רעד רַאלָאד טרעדנוה יירד ןגײלסױרַא לָאז רָאינעּפערטנַא
 רָאנ טינ רעליפשיוש ַא ייב ךיז טלָאװ ןטייצ ענעי ןיא .ַאנָאד

 טנָאקעג טלָאװ רע רָאנ ,טלעג עמוס ַאזַא ןופ ּפָאק רעד טיירדרַאפ
 טינ ךיז טָאה דלעפצנַארק יורפ .קערש ןופ ּפַאלק-ץרַאח ַא ןנירק

 טָאה יז ןוא קירעזייה ןעוועג עקַאט זיא יז רָאנ ,קנַארק טכַאמענ
 זַא ,טינ ייז ןעקנעדענ ךיוא .ןעגניז טנַאקעג טינ טנווֶא םענעי

 וצ ןעננוננערטשנָא עכלעזַא ןכַאמ לָאז טעטימָאק ןטנַארגימע רעד

 "?,'ַאינודלָאק, רעד ןופ ננוריפפיוא יד ןרעטש'

 טקורדעג) רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג ןייז ןיא טרעפייז .מ

 רעביא טיג (גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ רָאי 5 ןצנַאגניא ,1897 ןיא

 ןבלעז ןיא טעמכ גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד ןגעוו דליב סָאד

 :ױזַא טביירש ןוא ,יקסװעשַאמָאט יו טכיל

 -סיימ) טעטימָאק סנָאיצַארגימע ןשידיי םעד ןופ עטמַאַאב יד,

 גנומענרעטנוא ַאזַא ןבָאה (ןדיי עטרימרָאפער עשטייד סלייטנעט
 -כַארטַאב ,טקנוּפדנַאטש רעייז ןופ ,{שידיי ןיא גנולעטשרָאּפ יד)
 ,םוטנדיי ןשינַאקירעמַא ןצנַאג םעד רַאפ גנונידיילַאב סלַא טעט
 טָאּפש וצ ןוא עדנַאש וצ ןכַאמ ייז ןָאק סָאװ ,גנוגידיילַאב ַא
 ,רעטָאעט ןיא קידנעמוק ידנוא ,רענַאקירעמַא יד ןופ-ןגיוא יד ןיא
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 רעטַאעט ןשידיי

 -זַאב יד םוא םוקילבוּפ םוצ ןדייר טימ טעדנעוועג ךיז ייז ןבָאה

 זַא ,ןעזעגנייא ןבָאה ייז סלַא דנוא ,ןייגוצמייהַא ןגעװַאב וצ רעכ

 עזיד ןבָאה ,םוקילבוּפ םעד ףיוא טינ ןקריוו ןדייר ערעייז

 לָאז יז סָאד ,דלעפצנַארק םַאדַאמ יד טפיוקעגרעטנוא 'ןטָאירטַאּפ,

 ןבָאה רעליּפשיוש עקירביא יד .עלָאר ריא ןיא ןטערטפיוא טינ

 לָאז יז זַא ,טקריוועגסיוא דלעפצנַארק םַאדַאמ רעד ייב ךעלדנע

 טָאה יז רעבָא ,ןָאטעג 'סָאד טָאה יז .ןטערטפיוא עלָאר ריא ןיא
 .ןעגנוזעג דיל ןייא רָאנ עלָאר רעצנַאנ רעד ןיא

 ןעמונעג רעדיוו ךיז ןבָאה רעליּפשיוש יד דנוא טַאהעג גלָאפרע ןייק

 ."ןקירבַאפ יד ןיא טעברַא רעייז וצ

 ןעגנולעטשרָאפ עשידיי עקידרעטעּפש יד ןיא טרעוװ סלַאפנלַא

 ןעמָאנ רעד טנָאמרעד טינ רעמ ץניוָארּפ רעד ףיוא ןוא קרָאי-וינ ןיא

 ,טרעדליש רע ןכלעוו ןיא ,לקיטרַא ןֵא םענייז ןיא רעבָא ,.ק ןופ

 -ַאמָאט סירָאב טלייצרעד ,.ק טימ שינעגעגַאב ַא ,רעטעּפש רָאי 3

 זיא יז .זיוה שידיי טסָארּפ ַא ןופ טמַאטשעג טָאה יז זַא ,יקסוועש

 רע טיג ןעמָאנ םעד .לטעטש ןיילק ַא ןיא ץעגרע ןרָאװעג ןריובעג

 ןָאטעג רעדָא עקרעדיינש ַא ייב טיינעג אמתסמ טָאה יז .ןָא טינ

 טינ לָאמנייק טרָאד טָאה ,לטעטש ןיא ריא ייב טעברַא ערעדנַא ןַא

 זיא רעטָאפ ריא .ןופרעד טכַארטעג טינ ןוא רעטַאעט ןייק ןעזעג

 'ךעלקיטש, עשינזח צלַא ןעגנוזעגכָאנ טָאה ןוא ןגנמ לקיטש ַא ןעוועג

 עשידיי ַא זיא גנילצולּפ .רעטכָאט ןייז טימרעד טסולפנייאַאב ןוא

 ןגיוצעגוצ ייז ךרוד יז זיא ,ןליּפש לטעטש םעד ןיא ןעמוקעג עּפורט

 ,ַאנָאדַאמירּפ ַא ןרָאװעג ןעוװ-סָאװ רעדייא ןוא ,רעטַאעט םוצ ןרָאװעג

 דנַאלגנע ןוא שינעמור ,ךיירטסע ,דנַאלסור ןיא טליּפשעג טָאה יז

 יד ןיא רעטַאעט שידיי ןגעוו סעיצַאמרָאפניא עלַא ןופ ענייק ןיא|

 טָאה יז ואוו ןטנָאמרעד טינ לָאמניק ןעמָאנ ריא טרעוו רעדנעל

 ןיא .ַאנָאדַאמירּפ סלַא ןעמָאנ ןקידהשקשינ רָאג ַא ןברָאװרעד ךיז

 טימ טליּפשעג רָאי עכעלטע יז טָאה ,יקסװעשַאמָאט טגָאז ,עקירעמַא

 רעסַאװ ןיא יװ ןרָאװעג ןלַאפרַאפ יז זיא לָאמַא , טימ רֶעבָא ,{?| םיא

 ,ןיקסװעשַאמָאט טימ ןפָארטעג (1923 ןיא) ךיז טָאה יז ןעוו ."ןיירַא

 יז טָאה רעטַאעט ןופ הסנרּפ ןייק יוװ יֹוזַא זַא ,טגָאזעג םיא יז טָאה

 לָאז יז רעדָא זַא ,טגנַאלרַאפ ריא ןופ ןַאמ ריא טָאה ,טַאהעג טינ

 ןבעגפיוא לָאז יז רעדָא ,טלעג ןעגנערבמיײהַא ןוא רעטַאעט ןליּפש

 ןבעגעגפיוא טָאה יז .הסנרּפ רַאפ ןגרָאז רע טעװ ,ןליּפש סָאד

 טָאה רע ואוו ,ןָאטגנישַאוװ ,לטַאיס ןייק קעװַא ןענייז יז .ןליּפש סָאד

 .ךיײרגלָאפרעד ןעוועג ןוא רעדיײלק עטלַא ןופ טפעשעג ַא טנפעעג

 טגעלפ יז .עניב רעד וצ טקנעבעג קרַאטש יז טָאה טייצ עטשרע יד

 טייצ ַא ןעוועג וליפַא זיא'ס .טנייוועג ךס ַא טָאה ,ןפָאלש טינ טכענ

 ןײלַא טָאה יז רעבָא ,עניב רעד וצ ןייגקירוצ טלָאװעג טָאה יז ןעוו

 ,טלַא וצ ןיוש זיא ,רוגיפ עדנסַאּפ יד טינ רעמ טָאה יז זַא ,ןעזעגנייא

  .קנַאדעג םעד ןבעגעגפיוא טָאה ןוא

 .טנַאקַאב סינ זיא ןברַאטשעג זיא .ק ואוו ןוא ןעוו

 ,16723 .זז ,װ ,"רעטַאעט .שידיי .שעג,, --- ןירָאג .ב

 ץשידיא יד, ןיא) "רעטאעהט ןעשידוי ןופ עטכישעג יד, -- טרעפייז .מ
 ,1897 ,קרָאי וינ ,("ענהיב

 ,1908 ,קרָאי וינ ,ןעטפירש רעטַאעהט --- יקסװעשַאמהָאט סירָאב

 סָאװ ,עסירטקַא עשידיא ַא טימ שינעגעגַאב א -- יקסװעשַאמָאהט סירָאב
 11 ,י .נ ,".װרָאפ, ,קירוצ רהָאי 43 טימ רעטאעהט שידיא טליּפשעג טָאה
 ,1923 טסוגיוא

 ןיא ןוא סעדָא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ ןרָאי עטשרע יד --- ןייטשנייװ .ב
 ,250:52 .זז ,1930 ,קרָאי וינ-ענליוו ,"װיכרַא, ,קרָאי-וינ

 ,81784 .וז ,1937 ,קרָאי וינ ,"עטכישעג-סנעבעל ןיימ , --- יקסװעשַאמָאט סירָאב
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 םוקילבוּפ סָאד

 .טָאה עּפורט יד .ןעגנַאגעגקעװַא ןדירפוצמוא רעייז ךעלריטַאנ זיא

 השמ ,(רוש | רָאש
 ן1949 .טּפעס 28 .טשעג -- 2 לירּפַא 11 .בעג)

 ,ץַאלַאג ןיא 1872 לירּפַא 11 םעד ןריובעג

 .החּפשמ רעשינבר ַא ןופ טמַאטשעג .עינעמור

 זיא רעכלעוו ,לשעה-עשוהי 'ר ,עדייז ןייז

 ןוא עקווָאלָאקַָאס ןיא בר ןעוװעג טשרעוצ

 -עזוי ןיא ךָאנרעד ,(עיצילַאג) ץעזָאלַאז ןיא
 ןעצ טַאהעג טָאה ,(ןליוּפ) ָאקנעבוד ןוא ווָאפ

 ענייז ןופ עכעלטע .רעטכָאט ןייא ןוא ןיז

 ןיא רוש רזעלא 'ר) םינבר ןעוועג ןענייז ןיז

 שובייל 'ר ,ןילבול ןיא רוש עטנ 'ר ,םעלעכ

 ןיא רוש לאיתוקי 'ר ןוא ָאקנעבוד ןיא רוש

 ,ײןלױוּפ ןופ יוליע רעד, ןפורעג ,קילעז-רשא ,רוכב ןייז .(ןימַאקדָאּפ

 -רַאפ ןיא רע רעבָא ,רעטָאפ ןכָאנ םוקמ אלממ ןייז טלָאזעג טָאה

 ןוא למיירטש סָאד ןפרָאװעגּפָארַא ,הלכשה רעד ןופ ןרָאװעג טּפַאכ

 ץַאלַאג ןיא לוש-טָאטש רעד ןיא רערעל ןרָאװעג ןוא ,עטָאּפַאק יד

 -ץּפש ,(עיצילַאג) דָארב ןיא רערעל-עיגילער ךָאנרעד ,(עינעמור)

 שיאערבעה ַא ןדנירג וצ ךיז טיירג רע ואוו ,סעדָא ןיא ןעמוקעג רעט

 רעטַאעט ןשידיי ןיא רעליּפשיוש ַא רעבָא טרעװו ןוא רעטַאעט

 רעטירד ,"רעטַאעט ; ןשיִדיי ןופ ןָאקיסקעל; עז םעד ןגעוו ךעלריפסיוא|

 ,ן21297-41 ,זז ,דנַאב

 רע ןעוו .ץַאלַאג ןיא גנואיצרעד עטשרע ןייז ןעמוקַאב טָאה .ש

 ןייז םיא טָאה ,ןענרעל ןיא ןטייקיאעפ עסיורג ןזיװעגסױרַא טָאה

 רשא-ןבואר ןוא ןיקסנעלָאמס ץרּפ ןופ הצע רעד ףיוא ,רעטָאפ

 ןתנ 'ר וצ ןוא ,הבישי רעסעדָא רעד ןיא טקישעגקעװַא ,סעדיורב

 ןעוו .רָאי 15 ןופ רעטלע ןזיב טנרעלעג טָאה רע ואוו ,יקסרַאסעצ

 ךיוא ךיז טדניברַאפ ,רָאיטקַא רעשידיי ַא ןרָאװעג זיא רעטָאפ ןייז

 | .רעטַאעט ןשידיי ןטימ .ש

 -- רעטומלרעּפ םולש טביירש -- ןרָאי עננוי יד ןיא ךָאנ,

 -טנירג א טימ ,םיגהנמ עשיריי ןוא םידומל ךס ַא טימ טּפַאזעגנָא

 ץנַאג ןייז ףיוא רע זיא ,ננודליב רעכעלטלעוו ןוא רעשידיי רעכעל

 .ןענרעל טרעהעגפיוא טינ לָאמנייק ןוא דימתמ ַא ןבילבעג ןבעל
 ןיא רעטעּפש ךיוא ֹזַא ,עינעמור ןיא ןרָאי עננוי יד ןיא ױזַא
 רעד .םישרדמ יתב רענרענמעל יד ןיא ןוא הבישי רעסעדָא רעד

 -נײרַא ךיז טַאהעג גנַאל ןיוש טָאה גנורעלקפיוא ןופ טסייג רעיינ

 -ענ ןענייז םירוחב עשידיי ואוו ,ןרעיומ עלעקנוט יד ןיא ןסירעג

 -ַאב ארמנ רעד רעטנוא ןוא ,תורמנ יד רעביא ןניובעגנייא ןסעז

 ןופ ... .ךארּפש רעשיאערבעה רעד ןיא "טפירש-טייצ , ַא ןטלַאה

 רעבירַא ןעמ ןיא "ם"במר , ןוא "ן"ר, ןופ ,םיקסוּפ ןוא דומלת

 לָאּפָאנרַאט ןיא ןוא דָארב ןיא טָאה'מ ןוא םירפס-הלכשה יד וצ

 לַאמבָארק ןמחנ ןופ ןרעייפ-הלכשה יד ייב ןעמערַאוו ןעמונעג ךיז

 טּפַאזעננייא ןעמ טָאה טייצ רענעגייא רעד ןיא ןוא ,?רעּפ ףסוי ןוא

 -עדיוב ערעטצניפ ףיוא ןגרָאברַאפ ,קידנרידוטש ,רוטלוק עשטייד

 רעליש קינייונסיוא ףיוא קידנענרעל ,עטעג ןוא ןעגניסעל ,רעמ

 -סנבעל ,ןעיידיא ,ןרוטלוק ןופ ּפָאט-ץלעמש םעד טָא ןיא .ענייה ןוא

 עשידיי רוד רענעטלעז ַא טמערופענסיוא ךיז טָאה ,ןעגנומענאב

 ךיוא ייז ןשיווצ ,ןגרוטַאמַארד ,רעטכיד ,רעביירש ,ןלַאוטקעלעטניא

 טנַאטנעזערּפער רעשיּפיט רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע .רוש השמ

 ןפַאשעג ןבָאה סָאװ ,עיצילַאנ ןיא ןטנענילעטניא עשידיי רוד ַא ןופ
 -בעה רעכעלטלעוו ןוא רעטלַא רעד ןשיווצ זעטניס ןכעלרעדנואוו ַא

 םוצ ןעמוקענ ןענייז ןוא ,רוטלוק רעשיאעּפָארייא ןוא רעשיאער

 .ןסיוו ןכעלטלעוו ןוא ןשידיי ןופ שזַאנַאב ַא טימ רעטַאעט ןשידיי

 רעד ןעוו טייצ ַא ןיא גרענמעל ןייק ןעמוקעג זיא רוש השמ
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 הי א 'ׂ וואוטס א

 ןוא טגיילעצ ךעלטיירב ץנַאנ טַאהעג ןיוש ךיז טָאה ץראה םע

 -בכעלטנפע רעשידיי רעד ןיא ןוא עניב רעשיריי רעד ףיוא טיײרּפשעצ

 רעד ,רעדָא ,תלהק, עסעיּפ רעטשרע ןייז ָךילוצ ןיוש  .?לכב..טייק
 טָאה רע סָאװ ,"טנעגער םלַא ?פייט רעד ,רעדָא ,טסואפ רעשיריי
 גרעבמעל ןיא רעטַאעט סלעּפמיג ןיא טריפעגפיוא טייצ רענעי ןיא
 ןעמ טָאה ,ןףַארג רעטיּפ ןוא קעמארש ?רַאק ,רעגַארּפ עניגער טימ|
 עניילק עטצענערגנַאב יד .םיא ףיוא ןעגנונפָאה עסיורג טגיילענ
 וצ טקוקענפיורַא טלָאמַאד טָאה עיצילַאנ ןיא עיסעפָארּפ-רעטַאעט

 ןיוש טָאה יז תמחמ ,דובכה תארי ןוא ץרא-ךרד סיורג טימ םיא

 רעדָא טנַאק לטיּפַאק ַא טימ ןרירעּפָא ןָאק רוש השמ זַא ,טסואוועג

 ןטרעטנָאלּפרַאפ ַא טימ יו טייקטכייל רענענייא רעד טימ ַאזָאניּפש

 ."א"שרהמ ןברַאה ןוא תופסות

 .ןרָאװעג טליּפשעג טינ רעמ רעטעּפש זיא "תלהק, עסעיּפ יד

 ויכרַא ןיא ךיז טניפעג *ןעטקַא 4 ןיא עטערעּפָא ,תלהק, די-בתכ ַא

 .א"וויי ןופ

 ,ערדנַאמַאלַאס ןוא רהעמ ר"ד טימ ןעמַאזוצ ,.ש טָאה 1892 ןיא

 רָאנ ,?)גנוטייצ-רעטעברַא עשידיי ַא גרעבמעל ןיא טעדנירגעג

 ףיוא ,רע זיא ,ןטלַאהעגנָא טינ גנַאל טָאה גנוטייצ יד יו ױזַא

 ןיא רעטַאעט ןשידיי ןיא רעלפוס ַא ןרָאװעג ,הצע סנדַאפדלָאג םהרבא

 טימ ןעגנַאגעגנָא רעטייו רע זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא .גרעבמעל

 םשרג ןיא רעטעברַאטימ ַא ןרָאװעג רע זיא 1904 ןיא .ןביירש ןייז

 טקורד רע ואוו ,*טַאלבעגַאט סָאד , גנוטייצ רעגרעבמעל סרעדַאב

 ענעגייא רע טעדנירג טייצ רעבלעז רעד ןיא ךרעב .רעדיל ייר ַא

 ,עיצילַאג רעביא םורַא טרָאפ רע עכלעוו טימ ,סעּפורט-רעטַאעט

 ,טימ ךיוא טליּפש רע ואוו ,עינעמור ןוא עניוװָאקוב

 -רעדנַאװ ַא טימ טריפעגנָא טָאה .ש סָאװ ,טייצ רעד טָא ןגעוו

 -ץלַאּפ ןויצנב רעליּפשיוש רעד טלייצרעד ,עיצילַאג רעביא עּפורט

 : "תונורכז, ךוב ןייז ןיא עדַאּפ

 ןבָאה סָאו ,רעליּפשיוש עשידיי קילדנעצ עכעלטע יד ןשיווצ ,

 ןוא תוקחד טשרעהענ טָאה ,גרעבמעל ןיא ןענופעג טלָאמאד ךיז

 ,רעטַאעט-לּפמיג ןיא טריאוטקַא טָאה ייז ןופ לייט רעניילק ַא .טיונ
 סעטעירַאװ ענעפורעגיוזַא יד ןיא ןפ?ָאהענסױרַא ךיז ןבָאה עכעלטע

 ךיוא .טרעגנוהעג ןוא ןעגנַאגעגמורַא טושּפ ןענייז עקירעביא יד ןוא

 ;נָאטליױאװ ןיא טבעלעג טשינ ןבָאה ,טעברַאעג ןבָאה סָאוװ ,יד

 ענייז עלַא ףיוא טיײלגַאב רָאיטקַא ןשידיי םעד ןכָאה טיונ ןוא רעגנוה

 ןענייז סָאד ;ןילַא ןעוועג טשינ ןענייז ןרָאיטקַא יד ןוא ,ןגעוו

 ."רעדניק ןוא ןעיורפ טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ-עילימַאפ ןעוועג

 זיב ךיז טּפעלשרעד ,טליּפש עדַאּפעלַאּפ רעכלעוו ןיא עּפורט יד

 טרעדליש עדַאּפעלַאּפ ןכלעוו ,.ש ךיז טזייוװַאב טרָאד ןוא ,עקָארק

 ; ױזַא
 -ַאב עקנילפ טימ ןַאמ רעכיוה-לטימ ַא ןעוועג זיא רָאש השימ ,

 טנַאקעג טשינ טָאה רע .סעניזורּפש טימ ןגיוצעגנָא יוװ ןעננוגעוו

 ןגיױאווַאב םיא ךיז ןבָאה םירבא עלַא ןוא ,ץַאלּפ ַא ףיוא ןייטשנייא

 טָאה ,טדערעג ןצימע טימ טָאה רע זַא ןוא ,טדערענ טָאה רע ןעוו

 םענעי ןוא טנעה עדייב טימ םינּפ םייב ןעמונעגנָא םענעי רע

 םעד ןעיײרדקעװַא טנַָאקעג טשינ טָאה רענעי זַא ,יוזַא ןטלאהענ

 טָאה רעמָאט ןוא ,טגָאז רע סָאװ ןרעהסיוא םיא טזומענ ןֹוא ּפָאק

 ייב ןטלַאהענֹוצ ךָאנ םיא רע טָאה ,ּפָאק םעד ןזָאלעגכָאנ רענעי ןיוש

 םיא טימ טקידנערַאפ ןצנַאנניא טָאה רע זיב ,שובלמ ןופ ץַאל ַא

 טייקידרעּפָאה ןייז טימ ... ןרעדנַא ןַא וצ ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא
 -שימייה ןרָאװעג דלאב ןדעי טימ רע זיא ,טייקכעליירפ ןייז טימ ןוא

 טייקיצרַאהנּפָא ןייז טימ טרינַאּפמיא ךיז טָאה רע ןוא רעילימַאפ
 ."טייקשירעדורב-טונ ןוא
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 ןופ ןָאטיסקעל

 .ש ןופ טרישזַאגנַא דלַאב ןרעו גנערטש סקַאמ ןוא עדַאּפעלַאּפ"

 ןייז ןופ ןענַאטשַאב לייטנטסרעמ זיא סָאװ ,עּפורט ןיא םיא וצ

 -סעווש יד ,רעטומ יד ,רָאש דנומגיז רעטָאפ רעד) עילימַאפ רענעגייא

 ַאפעטס יורפ ןייז ןוא דלָאגביל ,המלש רעדורב רעד ןוא ינַאמ רעט

 ,עשייר ,זדנַאס יינ טעטש יד ןיא טליּפש עּפורט יד .(ירב ַאשזור ןוא

 ןעוועג תוסנכה יד ןענייז לייטנטסרעמ רעבָא ,לשימעשּפ ,ווַאלסָארַאי

 ןוא ןסע וצ טַאהעג טינ ןבָאה ןרָאיטקַא יד : זַא ,עניילק עכלעזַא

 ןטלַאהעגקירוצ טינ ךיז טָאה .ש יװ עדַאּפעלַאּפ טלייצרעד ייברעד

 | .רעטַאעט ןטימ ןייגוצנָא ןעלטימ עלַא רַאפ

 -ּפָא רעד ןופ הסנכה עניילק יד ןעמונעגוצ .ש טָאה ווַאלסָארַאי ןיא

 רעד טימ ןגָארטעגּפָא ךיז ןוא עּפורט רעד ןופ גנולעטשרָאפ-דייש

 יװ -- טריפרעד טָאה סָאד ,גנולעטשרָאפ ןייק קידנבעג טינ ,עּפורט

 | / :זַא -- טביירש עדַאּפעלַאּפ

 טימ ןענעגעזעג ךיז ןעמוקעג ןענייז ןשטנעמ קילדנעצ עכעלטע

 טלָאװעג ןבָאה ייז ןוא ןטעליב טפיוקעג ןבָאה ייז .עּפורט רעד

 ןעמונענוצ ןבָאה ןרָאיטקַא יד ןוא גנולעטשרָאפ עטצעל יד ןעז

 טקידלושַאב טשינ ןבָאה ןשטנעמ יד ,ןפָאלטנַא ןוא טלעג רעייז

 טפַאשלעזעג יד ןוא עילימַאפ עצנַאג ןייז רָאנ ,רָאש השמ זיולב

 -רַאֿפ ןוא הללק רעייז טרעדיילשענכַאנ ראש עילימַאפ רעד טָאה

 השמ ןבָאה סָאװ ,תובס יד ןגעוו ךיז קידנטכַארטרַאפ טשינ ,גנומַאד

 ימ יד ךיז ןעמונענ טשינ ןוא ,ךערברַאפ םעד וצ ןעגנואווצעג ןרָאש

 -טסניק עשידיי ענעסיוטשרַאפ יד ןופ ןבעל םעניא ךיז ןעלבירג וצ

 -נַאידעמָאק יד טמַאדרַאפ ןוא רעטרעוו-?דיז טרעדיילשענ רָאנ ,רעל

 ןעמ ןוא ןטסנרע םענופ עטסנרע סָאד ןענייז עכלעוו ,סעקישטש

 ".,.טירט ערעייז ןכערברעטנוא ףרַאד

 .ש זַא ,טכעלש ױזַא ןעוועג ןטפעשעג יד ןענייז לשימעשּפ ןיא

 יד ןריפוצקעװַא ןטעליב-ןַאב ןפיוק וצ טלעג ןייק טַאהעג טשינ טָאה

 ןשידיי ַא טּפַאכעג רע טָאה טונימ רעטצעל רעד ןיא ןוא ,עּפורט

 טלעוּפעג ןוא ןקילג ענעדלָאג טדערעגנייא םיא ןוא רעלדנעה-שיפ

 ."ףתוש ַא; יװ ןעמענטימ םיא ןוא ןטעליב-ןַאב ןפיוק וצ םיא ייב

 ןעמוקעגנָא .ש זיא ךעלטעטש ןוא טעטש ךָאנ רעביא קידנרעדנַאוװ

 ןיא (סױֹרַא זיא גנערטש סקַאמ רעכלעוו ןופ) עּפורט רעד טימ

 -"ַאקשונָאמ, עסיורג סָאד ןעגנודעג טָאה רע ואוו ,ווַאלסינַאטס

 -רעקוצ עניגער ןוא דנומגיז ןרָאיטקַא יד ןגיוצעגוצ ןוא רעטַאעט

 עלַא ָאד טָאה .ש ןוא ,עטוג ןרָאװעג ָאד ןענייז ןטפעשעג יד .גרעב

 ןטערט סגרעברעקוצ יד .טנַאה רעטיירב רעד טימ טלָאצַאב ןרָאיטקַא

 רעדיו ךיז טמענ עכלעוו ,עפורט רעד ןופ סױרַא ןכיגניא רעבָא

 טיול -- .ש טָאה רעדיוװ ןוא ,ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא ןּפעלש

 ;ןטייקשירעדניפרעד ענעדישרַאפ ןדנעװנָא טזומעג -- עדַאּפעלַאּפ

 -סױרַא ידכ ,לג .ד .א בָארעדרַאג ןטגרָאבעג םעד ןצעזרַאפ יו

 טליּפש ױזַא .ןרעדנַא ןיא קילגמוא ןייא ןופ עּפורט יד ןעװעטַארוצ

 ןוא ,טעטש ערעדנַא ךָאנ ןיא ןוא ,רָאבמַאס ןיא ,ירטס ןיא עּפורט יד

 "תונברק , טכוזעג ,םישעמ טעברַאעג ראש השמ טָאה רעדיוו,

 רעבָא ,רעטַאעט שידיי ןופ ךָאי םעד ןּפעלש ןפלעה םיא ןלָאז סָאװ

 השמ ןופ ןעגנולדנַאה יד ... .רענרע ןוא רענרע ןרָאוװעג זיא רדסכ

 רעזדנוא ןוא ,ןעגנַאגעגכָאנ זדנוא טסָאּפ עזייב ַא יו ןענייז רָאש

 ןשטנעמ ןוא סרעּפעלש עטושּפ ןופ ןעמָאנ ַא ןעמוקַאב טָאה עּפורט
 / ,זדנוא ןופ ןכייוו ןביוהעגנָא ןבָאה

 ַא ןפרַאװ וצ ידכ טשינ ןןןשינעעשעג יד ָאד ןָאמרעד ךיא ..;

 ,רָאש השמ רָאטקעריד ןופ טייקיטעט רעד ףיוא טכיל עצרַאוװש

 םעד ןופ ןטקַאפ עקירעיורט יד ןענעכייצרַאפ וצ ידכ זיולב רָאנ

 ןעוועג רוטַאנ רעד ןופ זיא ראש השמ . . . ,דנו ענ-רעטַאעט ןשידיי

 ןוא רוטַאנ עקיצרַאהטיירב ַא טָאהענ ,שטנעמ רעליואוו רעייז ַא
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 רעטַאעט ןשידיי
 טיי

 םוצ ןזָאלעג טינ םענייק רעבירעד רע טָאה ,ןייֵלַא ךיז קידנענעק

 טעוו רע ןוא ןקריװַאב םיא טעוװ ןעמ זַא ,קידנבָאה ארומ ,טרָאװ

 םוצ ןייז טעוװ סָאד ןוא .טלדנַאה רע יו שרעדנַא ןעלדנַאה ןפרַאד

 ןדָאש םוצ ,רעטַאעט ןופ ןדָאש םוצ ,עּפורט רעד רַאפ ןדָאש
 ןוא טָאטש וצ טָאטש ןופ ןּפעלש וצ ךיז ,גנומענרעטנוא ןיז ןופ

 ,םלוע ןשידיי םעד רַאפ דיירפ ?לקעז ַא טימ לטעטש וצ לטעטש ןופ

 עילימַאפ עצנַאג יד ?לכב ןוא רָאש השמ . .. ןטלעז ךיז טיירפ סָאוװ

 ןבָאה ייז ןוא רעטַאעט עשידיי סָאד טאהעג ביל ױזַא טָאה רָאש

 ךיז טָאה ראש השמ זַא ,רַאפרעד טפמעקעג קיניזטסואווַאב-ליצ ױזַא

 עּפורט יד ןטלַאהוצפיוא יבַא ךַאז םוש ןייק רַאֿפ טלעטשענּפָא טינ

 -רַאפ ןעוועג קרַאטש יױזַא זיא רע .טעברַא ןייז טימ ןייגנָא ןוא

 ,עּפורט רעצנַאנ רעד תבוטל ןעיַאמש ןוא ןוװַאה ןייז טימ ןעמונ

 טייהנגעלעג ןייק ןוא טייצ ןייק טַאהעג טשינ וְליִפַא טָאה רע זַא

 ןופ טנלע םעד ףיוא ןוא טנלע םענענייא ןייז ףיוא ןָאט וצ קוק ַא

 ןטלַאהעג טָאה סָאװ ןַאטיּפַאק רעד ןעווענ זיא רע . . . .החּפשמ ןייז

 -רדסכ יד ןוא ,טנַאה ןיא ףיש-רעטַאעט רעזדנוא ןופ דָאר-טּפיױוה יד

 םיא ןבָאה ,ןפמעק טפרַאדַאב טָאה רע עכלעוו טימ ,סמערוטש עקיד

 ףיוא שטָאכ ןזָאלוצרעביא דָאר סָאד טייהננעלעג ןייק ןבענענ טינ

 ןיא ןזָאלעגנירַא ןזעוו ץנַאנ ןייז טימ ךיז טָאה רע ;טונימ ןייא

 ךיז טָאה רדסכ ןוא רעטַאעט שידיי ןופ ליּפש-טראזַא ןשיגַארט םעד

 טעוו סָאװ ,טרָאק עטונ א רע טמוקַאב טָא זַא ,ןזיווענסיוא םיא

 ,םיא רָאנ טשינ ןוא ,סניוועג עסיורג סָאד ןעגנערב ךעלדנע םיא

 ,טשינ םיא טרַא ןיילַא םיא ןנעוו ,טשינרַאג זיא ןיילַא רע ?ייוו

 םרוטש ןופ ןריפסיורַא יז זומ רע ,ָאי .ףיש ןייז ,רעטַאעט ןייז רָאנ

 ןטערט טעוװ רע .טשינרָאנ ייב ןלעטשּפָא טשינ ךיז טעוװ רע ןוא

 רַאפ טפמעק רע לייוו ,ןניז זומ רע .,ןניז זומ רע .םירבק רעביא

 יד רַאפ גנוביוהרעד ןוא דיירפ טגָארט רע לייוו ,ךַאז עטכערעג ַא

 זיולב ,קינייו רעייז דיירפ יד רַאפ טגנַאלרַאפ ןוא ןסַאמ עשירדיי

 ,ייז רַאפ טייקכעלגעמ ַא ןוא רעלטסניק ענייז רַאפ טיורב לקיטש ַא

 ."שירעלטסניק ןבעלסיוא ןענָאק ךיז ןלָאז ייז

 -לרעּפ םולש יװ ןוא ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג .ש זיא 1905 ןיא

 עקיטקַא-יירד ןבירשעג רָאי ייווצ עטשרע יד .שטָאה ,ןָא טיג רעטומ

 -ליװעדָאװ עשידיי עקיטלָאמַאד יד רַאפ |ןסעיּפ עצרוק| "סעשטעקס,

 ,סרעטַאעט

 יז ןוא "אכבה קמע; עסעיּפ יד ןבירשעגנָא רע טָאה 1907 ןיא

 ךָאנרעד ןוא טרעבליז בקעי טימ ןָאטסָאב ןיא טשרעוצ טריפעגפיוא

 יעג טינ .טירטס רעטירד רעד ףיוא רעטַאעט ַא ןיא ,קרָאי-וינ ןיא

 ןופ גנולדנַאה יד רָאפ טמוק ,ןעמָאנ ןשיאערבעה םעד ףיוא טקוק

 זיא עסעיּפ יד .קרָאי-וינ ןופ דייס טסיא רעד ףיוא עסעיּפ רעד

 "ףןצבק רעצלָאטש רעד, נ"א ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא רעטעּפש

 -סנבעל סעלעניגירָא ,ןרערט ןופ לָאט ןיא ,אכבה קמע; :די-בתכ ַא

 .א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג ,ןטקַא 3 ,דייס טסיא רעד ןופ דליב

 רעטַאעט ַא ןיא ,קרָאי-וינ ןיא טריפעגפיוא ךיוא טרעוו 1907 ןיא

 ."וחירי ןופ טנעװ יד, עסעיּפ ס'.ש ,טירטס רעט-125 רעד ףיוא

 טינ לָאמנייק זיא יז .ןרָאװעג טליּפשעג טינ רעמ זיא עסעיּפ יד

 ןופ דנעוו יד ,רעדָא ,םילגרמ יד; :די-בתכ ַא .,ןרָאװעג טקורדעג

 .א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג ,"ןעטקַא 4 ןיא עטערעּפָא ,וחירי

 ןוא .ש טריפעגפיוא רעטַאעט-"רָאזדניװ, ןיא טרעוו 1907-08 ןיא

 יװ ןוא ,"ןייז ןעמ לָאז שטנעמ ַא; עטערעּפָא סרָאש לעשנַא

 םוצ רשפא -- טָאה סָאװ..., :סיוא ךיז טקירד לטסעמ בקעי

 -לָאמַאד סָאד ןפרָאװרַאפ --- עטערעּפָא רעשידיי רעד ןיא לָאמ ןטשרע

 םעד ןטלַאהעג ,עניב רעשידיי רעד ףיוא *שירעמשטייד , עקיט
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 יי א אטסאטאאטטפאטאטאעוט עט
 יושע עט סאשע עעיא =

 ללכב ןוא שידיי םענייר ַא ןיא ןרעמונ:גנַאזעג יד ןוא גָאלַאיד

 .עטערעּפָא רעשיאעּפָארײא רעמ ַא ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג

 -רעּפער-רעטַאעט ןשידיי ןופ ּפָארַא טינ גנַאל טייג עטערעּפָא יד

 רעצנַאג רעד רעביא גנַאל-ןענָאזעס טליּפשעג ךיוא טרעוו ןוא רַאוט

  ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג די-בתכ ַא .טלעװ:-רעטַאעט רעשידיי

 .א"וויי

 ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא םירבחמ יד ןופ ןסיוװ ןָא זיא עסעיּפ יד

 ,1911 ןיא עשרַאװ

 טביוה 1912 זיב 1910 ףוס ןופ יװ ,ןָא טזייוו ינודקומ .א .רד

 ,עשרַאװ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןיא דָאירעּפ רענַאקירעמַא רעד ןָא ךיז

 רעייז טימ עקירעמַא ןופ ןרעלָארטסַאג ןעמוקנָא ןָא ןביוה סע לייוו

 -רעטַאעט רעשידיי רעד ךיז טָאה טלָאמַאד זיב זַא ןוא ,רַאוטרעּפער

 סָאװ ,ןסעיּפ רענַאקירעמַא טימ טזײּפשעג ןליוּפ ןיא רַאוטרעּפער

 :עקירעמַא ןופ ןרעו טלעטשעגוצ ןגעלפ

 -סיס טשינ טייצ רעד זיב ןענייז "קיטש , רענַאקירעמַא עלַא יד,

 לקיטש ַא ןעוועג זיא סעּפע ,ןרָאװעג טריטרָאּפמיא שיטַאמעט

 ,ךעלרעלקעמ עניילק סעּפע ןעוועג .עקירעמַא טימ ננודניברַאפ

 סָאד .עקירעמַא ןופ ?סעּפע, טַאהעג לָאמ עֶלַא ןבָאה עכלעוו

 ןופ ךעלקערב ,ךעלקיטש ,סעּפע זיולב ןעוועג סנטסיימ זיא "סעּפע ,

 ,שיטָאַאכ רָאנ ,טכעלש ןוא ,ןדנובעגפיונוצ טכעלש ,עסעיּפ ַא

 ,טעברַא ןבָאה ןרָאטקעריד יד עקַאט ןנעלפ ָאד .טלּפינקעגפיונוצ

 רענַאקירעמַא יד זַא ,ןכַאמ ןוא טנַאה ַא ןגיילוצ טזומענ ןבָאה ייז

 ןופ ,עטערעּפָא ןַא יו רעדָא עמַארד ַא יוװ ןעזסיוא לָאז "הרוחס ,

 -ניברַאפ ערעסעב א ,טנייש סע יוװ ,טלעטשעגנייא ךיז טָאה 0

 -מעזקע עטונ ןלעטשוצ ןנעלפ סרעלקעמ יד .עקירעמַא טימ גנוד

 ,עטערעּפָא עטשרע יד . . . ,ןעמַארדָאלעמ ןוא סעטערעּפָא ןופ ןרָאילּפ

 ,"טכַארּפ ןוא ץנַאלג , ןצנַאג ריא טימ זדנוא וצ ןעגנַאגרעד זיא סָאװ

 זַא ,ןגָאז זומ ךיא ."ןייז ןעמ לָאז שטנעמ א, סרָאש ןעוועג זיא

 יד זיא "סעטערעּפָא  עקידרעירפ ערעזדנוא טימ ךיילגרַאפ ןיא

 ,טינ רעדנואוו ןייק זיא סע ןוא ,רעוועדעש ַא עטערעּפָא עקיזָאד

 .ןרָאװעג ןלעפענ ,רעקינייו רעדָא רעמ ,קיטירק רעד זיא יז סָאװ

 ךיז טלקיװטנַא סָאװ ,עמעט לקיטש ַא ךיז רַאפ ןעזרעד ןכָאה רימ

 ךיז טלקיוורַאפ עמעט יד יוװ ןעזעג ןבָאה רימ .טקַא ןטצעל ןזיב

 רעמ ,טרעהעג ןבָאה רימ .טרעטנָאלּפענרעדנַאנופ טרעוו יז יוװ ןוא

 עקידהשקשינ עכעלטע ןוא גָאלַאיד ןכעלשטנעמ ַא ,רעקינייוװ רעדָא

 רעד .קיזומ ןָא טנַאמרעד קיזומ יד טָאה םעד ץוח ַא ,ןטעלּפוק

 טָאה רַאוטרעּפער רענַאקירעמַא םעד ןופ סורג רעקיטכיר רעטשרע

 ןעוועג סָאד זיא תולד רעזדנוא ייב ,טמסעשרַאפ קרַאטש טינ זדנוא

 .תורישע ןופ סורנ ַא

 -רעד סיורג טימ ןייג ןביוהעגנָא טָאה "ןייז ןעמ לָאז שטנעמ א,

 -עטיל , יד ןעוועג אנקתמ ךיז טָאה דלַאב ."םואעזילע ,, ןיא גלָאפ
 ןַא ןעמוקַאב ךיוא ןבָאה ייז ."עטקינייארַאפ יד , ,עּפורט "עשירַאר

 רעד טימ ןרירוקנָאק ןלָאז סרעטַאעט ייווצ זַא , . . .,רַאילּפמעזקע

 עטפָא ץנַאנ ןוא עכעלנייוועג ץנַאנ א ןעוועג זיא עסעיּפ רעקיבלעז

 טינ .טַאהעג טינ העד ןייק ָאד טָאה רעסַאפרַאפ רעד .גנוניישרעד

 טַאהעג טָאה רעצימע טינ ,עסעיּפ יד ןטעבעג םיא ייב טָאה רעצימע

 זיא סע עכלעוו טָאהעג טָאה רעצימע טינ ןוא ךַאמּפָא ןַא םיא טימ

 םעד ןופ אמתסמ טָאה רעסַאּפרַאפ רעד . .. .םיא וצ ןתוביחתה

 רעביירשרעביא יד ךרוד עסעיּפ ןייז טימ ?דנַאה לקיטש ןקיזָאד

 -עג טינרָאג רשפא עּפָארייא ןייק רעלעטשוצ יד ןוא עקירעמַא ןיא

 גנופַאש ןייז טימ רכממו חקמ ןקיזָאד םעד ןיא טָאה רע .טסואוו

 ."ןעמונעג טינ לייטנָא םוש ןייק
 -"רַאטס-וינ; ןיא ,קרָאי-וינ ןיא ףיוא .ש טריפ 1908 לירּפַא 9 םעד
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 טא הם
 קאסאוו ,-/;-;-- - , ,גת,,תגעת י.י אי שתתיאע9נע ........שש----;!?!3!ֵ!ֵ!ֵר!ֵ!ײררֵרײ ײרְײֵ}?ײ?ײ?פ,,שתתת,ש,ת,עיי,.,,....י--

 ןמלק טימ) ,ןסחי רעד, עסעיּפ ןייז ,טירטס רעט-106 ףיוא רעטַאעט

 ןופ קיזומ ,ןטקַא 4 .ןיא קיטשסקלָאפ ,(רעגַארּפ עניגער ןוא רעליװָאי
 ,עידעמָאק ַא יו ,רעטעּפש ןרָאי זיא עסעיּפ יד ."לָאװ ןוא רעטומלרעּפ

 ןוא ןלױּפ ,שזדָאל ןיא יקסוװַאלסַאז ףלָאדור ןופ ןרָאװעג טליּפשעג

 .עּפָארײא ןיא עניב רעשידיי רעד ףיוא ןרָאװעג טליּפשעג ללכב זיא

 ,ײןטקַא 4 ןיא ,ןדליב-רענַאשז| דליברנעג ,ןסחי רעד, :דייבתכ ַא

 ,א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג

 -פיוא רעטַאעט-*ַאילַאט; ןיא טרעוו 1909 רעבמעטּפעס 29 םעד

 עטשרע ידע סרָאש לעשנַא ןוא ס'ש רעלסעק דוד ךרוד טריפעג

 -וגָאמ ןופ קיזומ ,ןבעל ןשידיי ןופ קיטש-סקלָאפ סעלעניגירָא ,עביל

 -רעּפער ןיא ןבילברַאפ טינ גנַאל זיא עסעיּפ יד ."ידיורב ןוא ָאקסעל

 ריא; ג"א די:בתכ ַא .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמניײק זיא ,רַאוט

 .א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג ,"שביל עטשרע

 טסעװ ןיא ףיוא טיורקדליש ףלָאדור טערט 3 ץרעמ ןיא

 ןַא זיױלב שיטקַאפ} "37 רעמונ, סרָאש השמ ןיא "רעטַאעט דנע

 .ןעסעיּפ ַא סָאפ דרַאכיר ןופ גנוצעזרעביא

 טריפעגפיוא רעטַאעט-"לַאיָאר, ןיא טרעוו 1913 טסוגיױוא 28 םעד

 -סנבעל ,טסענ עטרעטשעצ יד ,רעדָא ,לגייפ עדמערפ יד; עסעיּפ ס'.ש

 לעיצעּפס זיא עסעיּפ יד ."יקסנישמור .י קיזומ ,ןטקַא 4 ןיא דליב

 ןרָאװעג טליּפשעג זיא ןוא לעבָאל ַאניװלַאמ רַאפ ןרָאװעג ןבירשעג

 טליּפשעג 1928 ץרעמ 2 םעד זיא יז ,לָאר-טּפױה רעד ןיא ריא טימ

 ידע ג"א רעטַאעט-"ןָאסניקּפָאה, ןיא שילַאק ַאטרעב ךרוד ןרָאװעג

 קירוצ, נ"א ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא זיא עסעיּפ עבלעז יד ."עדמערפ

 טניפעג די-בתכ ַא .ןרָאװעג טקורדעג טינ זיא עסעיּפ יד ."םייה ַא

 ,א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז

 ס',ש יקסוװעשַאמָאט סירָאב ףיוא טריפ 1913 רעבמעווָאנ 24 םעד

 טשינ זיא עסעיּפ יד ."ןטקַא 4 ןיא דליבטייצ ,סילייב לדנעמ,

 ,א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג די-בתכ ַא .ןרָאװעג טקורדעג

 -ַאמָאט , ןיא ןָאסירָאמ סירָאמ ףיוא טריפ 1915 רַאונַאי 8 םעד

 ןוא עבילא ןופ גנוצעזרעביא ס'.ש רעטַאעט-"לַאנָאשענ סיקסוועש

 עביל, :די-בתכ ַא ."טענהא גרָאעג ןופ ןטקַא 4 ןיא עמַארד ,ץלָאטש

 טריזילַאקָאל ,טענָא ישזד ןופ ןעטקַא 4 ןיא ליּפשיוש ,ץלָאטש ןוא

 ,א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג ,*רָאש השמ ןופ

 ןייז ןיא יקסוװעשַאמָאט סירָאב ףיוא טריפ 1916 רַאורבעפ 4 םעד

 ןופ ןטקַא 4 ןיא עמַארדָאלעמ ,ףָארטש-טיױט, רעטַאעט-*לַאנָאשענ,

 ךיז טניפעג די-בתכ ַא ."להָאװ ןוא רעטומלרעּפ --- קיזומ ,רָאש השמ

 ,א"וויי ןופ וויכרַא ןיא

 טקורדעג םינָאנַא זיא ,טריזילַאקָאל ןוא טעברַאַאב יירפ ,עסעיּפ יד

 ,1926 עשרַאו ,'ףָארטש טיוט, רעדָא ,'טנעמָאמ רעסיורג רעד, נ"א

 ,ברַאפדלָאג .ש ג"פ

 ןופ טריפעגפיוא רעטַאעט ןבלעז ןיא טרעוו 1916 ינוי 1 םעד

 קיזומ ,רָאש השמ ןופ ןטקַא 4 ןיא ,געוו ןטכעלש ןפיוא, רָאש לעשנַא

 עסעיּפ יד ."להָאוװ ןוא רעטומלרעּפ ,(קַאוװיּפס) רעזלעב לדיי --

 ןָאסידַאק בייל ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא *געוו ןטימ ןיא ,, נ"א זיא

 גניווריוא, ןיא שילַאק ַאטרעב טימ 1927 רעבמעטּפעס 27 םעד

 זיא'ס ןוא ןרָאװעג טקורדעג טשינ זיא עסעיּפ יד .רעטַאעט-"סיעלּפ

 ,די-בתכ ןייק ָאטשינ ריא ןופ

 :"געוו ןטימ ןיא, ןגעוו טביירש ףָאגָאר ללה

 עניב רעשידיי רעד ףיוא טעז'מ סָאװ ןסעיּפ עטסרעמ יד ...,

 ךיז לָאז רַאטס רעד ןזיולב זַא ,ןבירשענ ױזַא ךעלכעזטּפיױה ןרעוז

 רעביירש םעד ןופ ןרעוו ערעטקַארַאכ עקירעביא יד .ןעזסױרַא טוג

 טָאה רָאש השמ .ןטײדנַאט} טשטַאבענּפָא לָאמטּפָא ,טקיסעלכַאנרַאפ

 טינ טַאהעג ןעניז ןיא קידנביירש ,קיטנעק ,טָאה רע .ןָאטעג טינ סע
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 ןופ ןָאקיססעל

 -קַארַאכ רעדעי זיא רַאפרעד ןוא עסעיּפ יד עקַאט רָאנ ,ןרָאיטקַא יד

 -עמַאס םעד זיב ,ןטסקיטכיוװמוא ,ןטסנעלק עמַאס םעד ןופ רעט

 -עטקַא יד רעדָא רָאיטקַא רעד זַא ,טסַאפעגפיוא ױזַא ןטסקיטכיוו

 וצ ךעלקריוו טייהנגעלענ א טָאה ,עלָאר יד טליּפש סָאװ ,עסיר

 ."טנַאלַאט ןזייװסױרַא ,ּפיט ַא ןפַאש וצ ,ןליּפש

 -"וינעווע דנָאקעס סרעלסעק, ןיא טרעוו 1917 רַאורבעפ 21 םעד

 (ןיצּפיל ינעק ןוא םיא טימ) רעלסעק דוד ךרוד טריפעגפיוא רעטַאעט

 ןופ קיזומ ,רָאש השמ ןופ ןטקַא 4 ןיא דליבטייצ ,סעמַאמ המחלמ;

 ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג די-בתכ ַא .,"שטיווָארעיײמ ןוא ידיורב

 ,א"וויי

 סיפענעב םוצ ,רעטַאעט ןבלעז ןיא טרעװו 1918 ץרעמ 7 םעד

 ןופ טריפעגפיוא ("ָאטסיפעמ; לָאר רעד ןיא) ץרַאװש סירָאמ ןופ

 טסוָאפ; :די-בתכ ַא ."טסוָאפ, סעטעג ןופ גנוצעזרעביא ס.'ש םיא

 ןופ ענהיב עשידיא יד רַאפ טייברַאעב ,עהטעג ןופ ןעטקַא 4 ןיא

 = ,א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג ,"רוש השמ

 -פיוא: .רעטַאעט-יסיעלפ גניווריוא , ןיא טרעוו 1921 .צעד 23 םעד

 -רַאפ בָאקיישזד, סלַא םיא טימ ,טיורקדליש ףלָאדור ךרוד טריפעג

 -עידעמָאק ,רעטכָאט ןייז ןוא רעכערברַאפ רעד; עסעיּפ ס'ש ,"רעב

 ג"א עסעיּפ יד ."רָאש השמ ןופ טריטּפָאדַא ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד

 ןיא טליּפשעג 1928 רעבמעטּפעס ןיא טרעוו "רעכערברַאפ רעד;

 ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןיא 1929 רַאונַאי ןיא ןוא ,עיצילַאג ,גרעבמעל
 .רעלסעק ףעזָאי ךרוד

 ָאטינ ריא ןופ זיא'ס ןוא ןרָאװעג טקורדעג טינ זיא עסעיּפ יד

 ,די-בתכ ןייק

 ,טריפעגפיוא רעטַאעט-*ןיצּפיל, ןיא טרעוו 1922 לירּפַא 28 םעד
 יד ,"קסערָאמוה ןופ עביל יד, עסעיּפ ס'.ש ,רעלדַא ַארעס טימ

 ןייק ריא ןופ ָאטינ זיא'ס ןוא ןרָאװעג טקורדעג טינ זיא עסעיּפ

 ,די-בתכ

 טריפעגפיוא ליבעג סקַאמ ךרוד טרעוו 1922 רעבמעטּפעס 15 םעד

 -דלָאג ינעשזד ןוא ליבעג טימ) רעטַאעט-"טירטס עט-116, ןייז ןיא

 עמַארד-עידעמָאק עשילַאקיזומ ,הנותח רעד ןופ טכַאנ יד, (ןייטש

 טקורדעג טינ זיא עסעיּפ יד ."לעזדירפ -- קיזומ ,רָאש השמ ןופ

 ,די-בתכ ןייק ריא ןופ ָאטינ זיא'ס ןוא ןרָאװעג

 -עגפיוא רעטַאעט-"יטרעביל , ןיא טרעוו 1922 רעבָאטקָא 6 םעד

 ןיא עידעמָאק עשילַאקיזומ ,סיעכהל וצ ףיוא הנותח ַא; ס'.ש טריפ

 טקורדעג טינ זיא עסעיּפ יד ."רעלדנַאס ץרּפ ןופ קיזומ ,ןטקַא 4

 .די-בתכ ןייק ןבילברַאפ טינ ךיוא זיא'ס ןוא ןרָאװעג

 -עגפיוא רעדנעלָאה רָאדיזיא ךרוד טרעוו 1923 טסוגױא 21 םעד |

 -סנבעל ,ןַאמ רעטשרע ריא, ס'.ש רעטַאעט-!ןָאסניקּפָאה, ןיא טריפ

 ,?ןטקַא 4 ןיא עמַארד

 די:בתכ ןייק ןוא ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנײק זיא עסעיּפ יד
 ,ָאטינ ךיוא זיא ריא ןופ

 -פיוא רעטַאעט-"לַאנַאשענ ,, ןיא טרעוו 1923 רעבמעטּפעס 11 םעד

 -עמור יד, וועדעבעל ןרהא ןוא ןייטשנעזָאר לעוימעס ןופ טריפעג

 ץרּפ -- קיזומ ,רָאש השמ ןופ ןטקַא 2 ןיא עטערעּפָא ,הנותח עשינ

 עשידיי עלַא רעביא רעגַאלש ַא טרעו עטערעּפָא יד ."רעלדנַאס

 ,טָאה גלָאפרעד םעד ןיא קלח ןסיורג ַא .טלעו רעד ןופ סעניב

 דיל סָאד טליּפשעג ,ןרעלדנַאס ןופ קיזומ רעקיטכערּפ רעד רעסיוא

 ןעמונעגניירַא זיא סָאו ,גיטריבעג יכדרמ ןופ *ןרָאי רעדניק,

 ַא ןיא ,1960 ןיא טרעוװו עסעיּפ יד .עטערעּפָא רעד ןיא ןרָאװעג

 תנידמ ןיא שיאערבעה ףיוא טריפעגפיוא ,םרָאפ רעטריזינרעדָאמ
 ,לארשי

 : גנוריפפיוא רענַאקירעמַא רעד ןגעוו טביירש ףָאגָאר ללה



 רעצטַאעט ןשידיי

 ,עכעליירפ ַא ףוס ןויב בייהנא ןופ זיא הנותח עשינעמור יד,

 רעד ,ןטעלּפוק יד ,ץנעט יד ,קיזומ יד .,ננוטלאהרעטנוא עקיטסול

 ,עטערעּפָא רעד ןופ ָאטערביל יד . .. ,לופקַאמשעג זיא ץֵלַא ,רָאכ

 יד זיא ,סָאד טסייה ,ןטעשזוס| "טאלּפ, רעד ןוא רעטרעוו יד

 טאלּפ רעד טליּפש עטערעּפָא ןַא ןיא .,רָאש השמ ןופ טעברַא

 -ניא םעד ןיא זַא ,רעסעב זיא ךָאד ... .טינ עלָאר ןייק ךעלטננייא

 עשינעמור רעד ןיא .טיײקשירַאנ רעקינייוו סָאװ ָאד זיא טלַאה
 רעד ןיא יוװ שירַאנ ױזַא טינ עקַאט "טאלּפ, רעד זיא "הנותח

 זא ,ןביולג וצ טגיינעג ןענייז ריפ .עטערעּפָא ןרןעכעלטינשכרוד

 -עגנָא טָאה רע .ןרעלדנַאס טמוק רַאּפרעד טידערק םעד ןופ לייט ַא

 ץַאלּפ ןייק ןבילברַאפ טינ טושּפ זיא סע זַא ,קיזומ ליפוזַא ןבירש

 םעד ןיא זיולב .ןעגנולדנַאה ליפוצ ןוא ןכערּפשעג ליפוצ רַאפ

 ןוא ,ןעמונעגרעדנַאנַאפ טנעה יד ךיז עזָארּפ יד טָאה טקַא ןטירד

 יד ... .ןצלַאזעגנײרַא טייהמוד ?סיב שביה ַא עקַאט טרעוו טרָאד

 -עדָאו רענייש קידריווקרעמ א זיא טקַא ןטייווצ ןיא ענעצס-ןקסַאמ

 ץנעט ענייש ,ןטעלּפוק ענעגנולעג ןופ רע זיא טלעטשענפיונוצ ,ליוו

 עסעיּפ רעד ןיא עלָאר עקיצנייא יד . .. .קיזומ עקיטרַאסיורג ןוא

 טױרטרַאּפנָא זיא ,ןליּפש רָאנ ,ןעגניז טינ ךיז טרעדָאפ סע עכלעוו וצ

 ,טוג רעייז עלָאר יד טליּפש ןָאזנַאטַאנ . , .+ .ןָאזנַאטַאנ סלרַאשט

 ןיא טָאה גרוטַאמַארד רעד יוװ רעמ ליפ עלָאר רעד ןופ טכַאמ רע . .;

 עליפ סױרַא טביוה ןןָאזנַאטַאנ} ... .ןבירשעגניירַא עלָאר רעד

 רעליּפשיוש ייווצ יד . .. .סרעסעב סָאװטע וצ קסעלרוב ןופ ןענעצס

 עטערעּפָא רעד ןיא ןלָאר עטסקיטכיוו ייווצ יד ךרוד ןריפ סָאװ

 םעיט ערעסעב ןייק ... .ןַאמסייוו יסעב ןוא וועדעבעל ןרהא ןענייז

 ."ָאטינ זיא טעברַא טרָאס ַאזַא רַאפ ייווצ יד יו ןלרָאּפ|

 ןלױּפ ןייק ןליּפש ןרָאפעג גנָאי זעוב זיא 1925-26 ןָאזעס ןיא

 : תונורכז ענייז ןיא טלייצרעד רע סָאװ טָא ןוא

 ךימ ןוא ןרָאטקעריד ןעמוקעג רימ וצ דלַאב ןענייז עשראוו ןיא,

 עקירעמַא ןופ "הרוחס, סעּפע טכַארבעג בָאה ךיא ביוא טנערפעג
 רעכלעוו ,רָאיטקַא ןַא רימ טָאה ףיש רעד ףיוא ,(סע טפסייה ,ןסעיּפ)

 סרָאש השמ ןופ עיּפָאק ַא טפיוקרַאפ ,עינעמור ןייק ןרָאפעג זיא

 טריפעגפיוא ךיא בָאה עסעיּפ יד ."הנותח עשינעמור יד , עסעיּפ

 רעקיסַאלק-טייוצ ַא טימ רעטַאעט סיקסנימַאק ןיא עשרַאװ ןיא
 השמ .גלָאפרעד רעלַאסָאלַָאק ַא ןעוועגנ יז זיא ךָאד ןוא ,עּפורט

 -נוה ףניפ עשרַאװ ןיא ןעגנַאנעג זיא "הנותח עשינעמור , סרָאש

 ענליוו ןיא טריפעגפיוא ךיוא עסעיּפ יד בָאה ךיא . , . ,לָאמ טרעד

 רעטעּפש רימ רַאפ ךיז טָאה רָאטקעריד א .טעטש ערעדנַא ןיא ןוא

 ,"הנותח רעשינעמור ,, רעד טימ טינ טמוק ריא ןעוו, : טקירדעגסיוא

 ."טבַאמרַאפ ןעוועג רעטַאעט עשידיי סָאד ןלױוּפ ןיא ךיז טלָאװ

 זַא ,ןקרעמַאב ליוו ךיא .ןטפעשענ יד ןעוועג ןענייז טכעלש ױזַא

 סָאװ ,קיזומ ענייפ עצנַאנ יד ךיז טימ טָאהעגנ טינ ךיא בָאה רעדייל

 עטערעּפָא רעד וצ טָאה רעלדנַאס ץרּפ רעקיזומ רעטנכייצענסיוא רעד

 ןיא טלעטשעגניירַא ,ןרעמונ ערעדנַא ןשיוװצ ,ךיא בָאה .ןבירשעג

 םעד ,רעגניז-סקלָאפ רעװָאקַארק םעד ןופ רעדיל ייווצ עסעיּפ רעד

 -רעדניק ,טעילוה ,טעילוה , ןוא "ןרָאי רעדניק ,, ,גיטריבעג ,שודק

 עשינעמור יד, סָאװ לַאפייב רעד . . . .קיזומ ערעדנַא ךָאנ ןוא "ךעל
 גנָאי ארַאלק ןעגנואווצענ טָאה עשרַאװ ןיא טַָאהעג טָאה "הנותח

 טימ עסעיּפ יד לָאז ךיא ןןליוּפ ןיא ןעוועג טלָאמַאד ךיוא זיא עכלעוו)

 סָאװ ,"הרובד , עלָאר יד בָאה ךיא... .שזדָאל ןיא ןריפפיוא ריא

 -עגרעביא ,עשרַאו ןיא טליּפשעג טָאה רעדעפקָאטש עסירעטקַא יד

 ןיא ריא טימ טריפענפיוא סע ןוא רנַאשז סַארַאלק רַאפ טכַאמ

 ."שזרָאל

 :גנוריפפיוא רעװעשרַאװ רעד ןגעוו טביירש טרעכייוו .מ .רד
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 ןעמעו רַאפ .סעּפע ןדעי רַאפ טָאה "הנותח עשינעמור יד;

 טפור ,רַאפרעד זיולב ,רַאפרעד) ,עקיברַאפ ,עשירעלָאמ ןעמויטסָאק

 ַא טימ סעיצַארָאקעד ןעמעוו רַאפ ,("עשינעמור , ַא הנותח יד ךיז

 ענעיורטש ןלעטָאפ ,קנעב-ןטרָאנ ,רעמייב ,עדנַארעוװו ַא ,ל?קינַאנ

 ןרעמונ-קיזומ ןעמעוו רַאפ ,לָאצ ַא ןָא ךעלּפמעל עשירטקעלע ןוא

 טסייוו ןוא ןטעטסקעס ,,ןטעטרַאוװק ,ןטעוד ,ןטעלּפוק : רועיש ַא ןָא

 עשיסור ןעמעוו רַאפ ,סעידָאלעמ רעניוו ןעמעוו רַאפ .,סָאװ טָאג

 רַאפ ןוא ךעלדיל-לָאה-קיזומ רענַאקירעמַא ןעמעוו רַאפ ,ןצנַאמָאר

 (גלָאפרעד ןופ דוס .עד) םינוגינ עכעלמיטסקלָאפ עשידיי ןעמעוו

 ויאַאנ ױזַא ךָאנ זיא סע רעוו ןוא .ןטעלּפוק עלעוטקַא רָאנ רעדָא

 ַא טניפענ רעד ,השעמה:רוּפס א עקטערעּפָא ןַא ןיא טכוז ןוא

 רע תעב -- טָאה ןעמ ןעמעוו ,ןמלא ןַא דיי ַא ןנעוו עטכישעג

 -רעטנוא -- בייו ןטסקעז ...ןטימ ןבָאה הנותח ןעגנַאגעג זיא

 ,דימטסניד עטסעפ ַא עלהפוע ךעלקילנמוא ןא םוקמב טקורענ

 טרעטלעעג ךיז ...ןוא קלב טנרעלעג ןיוש םיא טימ טָאה סָאװ

 ."דובכ ןוא רשוע ןיא םיא טימ

 1925 ןיא ןרָאװעג טקורדעג ,רבחמ ןופ ןסיוװ ןָא ,זיא עסעיּפ יד

 .עשרַאװ ןיא

 -פיוא רעטַאעט-"ןָאסניקּפָאה ,, ןיא טרעוו 1922 רעבָאטקָא 12 םעד

 4 ןיא עמַארד ,יורפ ןגעק יורפ, רעדנעלָאה רָאדיזיא ךרוד טריפעג

 1926 יַאמ 5 םעד זיא עסעיּפ עבלעז יד .*רָאש השמ ןופ ןטקַא

 דנָאקעס סרעלסעק, ןיא רעילַאװ ינעשזד ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג

 רעד טימ יז זיא 1926 רעבמעצעד 24 םעד ןוא ,רעטַאעט-"וינעווע

 עסעיּפ רעד ןגעוו ."עּפורט רענליוו, רעד ןיא ןטָארטעגפיוא עסעיּפ

 : ןַאהַאק .בא טביירש

 ףיוא סעיזנעטערּפ םוש ןָא עמַארדָאלעמ ַא זיא עסעיּפ יד . . .,

 רעד ףיוא רעדָא ײרעלָאמ-רעטקַארַאכ רַאפ ,ןעגנורעדליש עטסנרע

 ,טינ יצ ,ךעלריטַאנ ןענייז רעטרעוו יד ןוא סענעצס יד יצ ענַארפ

 רעצנַאנ רעד ןיא עטסקרַאטש יד ןופ רענייא רעבָא זיא טעשזוס רעד

 יד ... .טנַאקַאב ןיב ךיא רעכלעוו טימ רוטַארעטיל עמַארדָאלעמ

 ,ןניוצעצ ךיוא זיא יז ,ןטייקשירַאנ ךס ַא ךיז ןיא טלַאהטנַא עסעיּפ

 -יּפשיוש ַאזַא רַאפ עסעיּפ עדנצנעלנ א סע זיא לכה ךס ןיא רעבָא

 ."רעילַאװ םַאדַאמ יוװ ןירעל

 -מעל ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא עסעיּפ יד זיא 1928 טסוגיוא ןיא

 ,עיצילַאג ,גרעב

 די:בתכ ןייק ןוא ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא עסעיּפ יד

 .ָאטינ ךיוא זיא ריא ןופ

 טריפעגפיוא רעטַאעט-"יטרעביל, ןיא זיא 1924 ץרעמ 14 םעד

 טימ *רָאש השמ ןופ עמַארד-עידעמָאק ,םויּפָא ןופ ןפַאלקש; ןרָאװעג

 ,דלָאגנהעש ףעזָאי

 ךיוא זיא ריא ןופ די-בתכ ןייק ןוא טקורדעג טינ זיא עסעיּפ יד

 ,ָאטינ

 סָאנעוב ןיא *עניטנעגרַאפ רעטַאעט ןיא טרעוו 1929 ץרעמ ןיא

 טניפעג די-בתכ ַא .?ענעלַאפעג יד , עסעיּפ ס'.ש טריפעגפיוא סערייא

 רעטַאעט ןבלעז ןיא טרעוו 1929 לירּפַא ןיא .א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז

 ."םייה ענעכָארבעצ יד, ןטקַא 4 ןיא עמַארדָאלעמ ס'.ש טריפעגפיוא

 ןיא טליּפשעג טייצ לקיטש ַא ךיוא טָאה .ש זַא ,טביירש ןעזייר

 טכעלטנפערַאפ .ש טָאה טייצ וצ טייצ ןופ .ןרעמ ןיא ןוא ןילרעב

 "רעירוק רעשידיא , רעגַאקיש יד ןיא סעקסערָאמוה ןוא ןציקס

 ,שיסור ,שטייד ןופ ןסעיּפ טצעזרעביא טָאה .ש .*דרָאקער, ןוא

 .שיאערבעה ןוא שיליױוּפ

 -פיוא ןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ ייב עקירעמַא ןיא ךיוא זיא .ש

 עכעלטע ךיוא טָאה רע .רעסישזער ןוא רעליּפשיוש סלַא ןטָארטעג
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 ןופ ןָאקיסקעל
 .םיפתוש טימ רעדָא ןיילַא ,סעּפורט טימ ןריפוצנָא טריבורּפ לָאמ

 ןיא 1932 ןיא ,רָאמיטלַאב ןיא רָאטקעריד ןעוועג רע זיא 1920 ןיא

 ןלָאר ערענעלק טליּפשעג רע טָאה ןרָאי עטצעל יד .עיפלעדַאליפ

 ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה ןוא "רעטַאעט טסנוק רעשידיי, ןיא

 ר ,"עשטַאילק יד, םליפ

 עינוי-ןרָאיטקַא רעשידיי רעד ןיא וויטקַא ןעוועג ךיוא זיא .ש

 .עוויטוקעזקע רעד ןיא דילגטימ ַא ןעוועג לָאמ ערערעמ זיא ןוא

 ףיוא ןסעיּפ עקידנגלָאפ ךָאנ ךיז ןעניפעג א"וויי ןופ וויכרַא ןיא

 דליבטייצ ,"לארשי תלואג, : רבחמ סלַא ןבעגעגנָא טרעוו .ש עכלעוו

 יש ,"עבעיל עלליטש,  ,גָאליּפע ןוא גָאלָארּפ טימ ןעטקַא 2 ןיא

 ,ןעטקַא 4 ןיא סרַאפ .קיזומ ,"תודוס לעטָאה;, ,ןעטקַא 4 ןיא לעיּפש

 ןייא ןוא ןעטקַא 3 ןיא עמַארד עלַארָאמ ,"םונהיג םוצ געוו רעד;

 םייח; ןעטקַא 4 ןיא לעיּפשיוש ,*טפַאשנעדייל ןוא עבעיל, ,דליב

 ייווצ , ,רעדליב 6 ןוא ןעטקַא 2 ןיא ידעמָאק ,"עקווָאריכ ןופ לעקייח

 עמַארד ,"העש רעסעב ַא ןיא , ,רעדליב 10 ןיא עמַארדָאלעמ ,"סעמַאמ

 ןַאמלעדע רעד; ןעטקַא 4 ןיא ,"רענרעד ןעשיווצ, ,ןעטקַא 4 ןיא
 ,"יוג השמ , ,ןעטקַא 4 ןיא לעיּפשױש ,"רעקילָאכנַאלעמ רעד רעדָא

 "רע, ,ןעטקַא 3 ןיא ןעבעל ןעשיליוּפ-שידוי םעד ןופ ידעמָאקיגַארט

 ,"ןַאמלעשרעג לַארענעג, ,ןעטקַא 4 ןיא ַאמַארד-נעילימַאפ ,טכַאװ

 "ךוד רעיײנ; ,ןעטקַא 4 ןיא עידעמָאק ,"הנותח ענעגניווצעג יד;

 רעדָא העבגב שגלּפ, ,ןןטקַא 4 ןיא| ?קיציא גילעז, ,{זטקַא 4 ןיאְו

 ךיוא טסייה עסעיּפ יד) ןעטקַא 4 ןיא לעיּפשיוש ,"םיחאה תמחלמ

 תיב ןיא דרָאמ רעד, ,(.רעּפָא עשילביב שירָאטסיה ,"ןימינב טבש;

 ןעטקַא 5 ןיא עטערעּפָא ,"עבש הכלמ; ,ןעטקַא 3 ןיא ,"שדקמה

 ,"לארשי עמש; :ןעגנוטעברַאַאב ןוא ןעגנוצעזרעביא יד ךיוא יו

 ,"ץייג-דלעג, ,רָאש השמ ןופ טעטיײברַאעב ,ווָאמיד .א ןופ ןטקַא 3 ןיא

 -עב ,שטיוועקשוי ןופ ןעטקַא 4 ןיא ,"רעגנוה רעד, ,ןרעילָאמ טיול

 רעדנילב רעד, ,רוש השמ ןופ ענהיב עשידוי איד ריפ טעטיײברַא

 יד ריפ .ברַאעב ,אדלופ ןופ ןעטקַא 4 ןיא ןעכרעמ:-ידעמָאק ,"גינעק

 4 ןיא עידעמָאק ,*סמלָאה קָאלרעש; ,רָאש השמ ןופ ענהיִב . ,דוי

 יד ןוא (רוש השמ ןופ ןעשיססור ןופ טצעזרעביא יירפ) ןעטקַא

 ,רעדָא ,שודק רעד, ,טקַא 1 ןיא ַאמַארד ,"גידלוש, : סרעטקַאניײא

 .טקַא 1 ןיא דליב-טייצ ,*סעדנַא ןופ ןייד שטשאולס המלש 'ר

 ןסעיּפ עקידנגלָאפ ןַארַאפ א"וויי ןופ ויכרַא ןיא ןענייז םעדרעסיוא |

 רעליּפשיש רעד רעבָא ,רבחמ סלַא ןבעגעגנָא זיא .ש עכלעוו ףיוא

 :.ש ןופ ןבירשעג עקַאט ןענייז ייז יצ קּפוסמ זיא ווָאקרוט סַאנָאי

 סרעטומ , ,ריש ןופ ןעטקַא 4 ןיא ַאמַארד ,*טרָאּפסַאּפ רעלעג רעד;

 סעמַאמ,, ,גָאליּפע ןוא גָאלָארּפ טימ ןעטקַא 4 ןיא עמַארד ,"הללק

 סירָאב, ,ןטקַא 3 ןיא} "ןעטלעוו ייווצ; ,(ןעטקַא 4 ןיא) "הכרב

 סוילוי, ,"רענרעוו סירָאב, ,*רעברַאג םייח, ,(ןטקַא 3 ןיא|} *ןיטרַאמ

 .ןןטקַא 3 ןיא) *ןַאמפיש'
 : טביירש ,"עפאק לַאיָאר,, ןופ גנורעדליש ַא ןיא יקסנאשאטָאב בקעי

 השמ גרוטַאמַארד רעד טּפָא רעייז טציז רעטומלרעּפ םולש ןבענ,

 יו ,ןסעיּפ ענייז ןופ עקינייא .רעליּפשיוש ַא ךיוא זיא סָאװ ,רָאש

 ַא ןיא רע .,נלָאפרעד סיורג טַאהעג טָאה ,"הנותח עשינעמור יד,

 טעמכ ,רעקיסקיולטימ ַא ,רעקיצעביז יד ןיא ערה ןיע ןייק דיי

 ןַא ןיא רע .טסעפ רעייז ךיז טלאה רע .רעטקַאּפעג ןוא רעקירדינ

 ןיא טשרע ןליּפש וצ סיוא טּפָא םיא טמוק .רעליּפשיושדןדָאזיּפע

 טָאה רע ןוא ןדמל ַא דיי ַא ךיוא זיא רע .טייצ רע טָאה ,טקַא ןטירד

 טייג רעטַאעט עשידיי סָאד זַא ,טלַאה רע .םיקוסּפ ןקָארב וצ ביל

 -ראטס רָאנ ,רעטַאעט ןייק טינ טליּפש ןעמ סָאװ ,םעד בילוצ רעטנוא
 .ןלָאר

 ןיא ,שינעעשענ קידארומ ַא טריסַאּפ לָאמַא טָאה ראש השמ טימ

 יױוצ טימ ןסָאנעגּפָא תועט יּפ לע רעדעב רעד םיא טָאה ץייווש
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 -עג טינ ריש ןיא רע .רעסַאװ טלַאק טָאטשנא קידיז ךעלעפעש

 טָאה ,שטנעמ רעקרַאטש ַא זיא רע לייוו רעבָא ,.ןופרעד ןברָאטש

 ןעמ טלעטש ,תונורכז ןלייצרעד טמענ רע זַא ןוא ,ןטלַאהעגסיוא רע

 ,"רעיוא ןוא ליומ ףיוא

 : טביירש רעטומלרעּפ םולש

 ,ןֹוז ןקיצנייא ןייז ןרָאלרַאפ טָאה רע טייז ,ןרָאי עטצעל יד,

 ןיא דנואוו ערעווש ַא ןגָארטעג רוש השמ טָאה ,רוש ירעה .רד

 ,ןעגנובעלרעביא ערעווש ןופ טייק ַא ןרָאװעג זיא ןבעל ןייז ,ץ'רַאה

 ."ןעגנושיוטנַא ןוא ןשינעכוז עקידנעטש ןופ ,רעטרַאמ ןוא ןייּפ ןֹופ

 ַא ןיא םישדח עכעלטע טכַארברַאפ טָאה ,ןרָאװעג קנַארק זיא .ש

 28 םעד זיא רע ואוו ,יזריושזד וינ ,שטיר קרַאּפ ןיא םוירָאטַאנַאס

 .ור רעקיבייא ןייז וצ ןעמוקעג ןוא ןברָאטשעג 1949 רעבמעטּפעס

 .עסירעטקַא עשידיי ַא זיא ,ַאשטלַאס ,יורפ סי.ש

 :יֹוזַא םיא טריזירעטקַארַאכ רעטומלרעּפ םולש

 ךָאק עמַאס ןיא ןענַאטשעג רוש השמ זיא רָאי קיצכעז םורַא

 ,ערָאלק ַא טנָאמרַאפ רע טָאה ,רעביירש ַא יו ,רעטַאעט ןשידיי ןופ

 -נָאק ,ליטס ןלופטנעמַארעּפמעט ןקיטרַאננייא ןַא טימ ,ןעּפ עפרַאש

 עצנַאג סָאד טעמכ טנעקעג םיא בָאה ךיא ,קיסייב ןוא טרירטנעצ

 ,םייה רעטלַא רעד ןיא ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא טננעגַאב םיא ,ןבעל

 .עקירעמַא ןיא ןעמוקעג ,רע יו טייצ רענענייא רעד ןיא טעמכ ןוא

 תיב-ןב ַא ,טניירפ רעקיצרַאה ,רעטנַאנ ַא רעניימ ןעוועג זיא רע

 ןוא טריטקעּפסער קידנעטש םיא בָאה ךיא ןוא ,זיוה ןיא רימ ייב

 טימ שטנעמ א ןעוװעג זיא רע .,ןסיוו ןייז רַאפ ץרא-ךרד טָאהעג

 -םייווצ רעקידנעטש ַא ןוא רעקיביולג-ףיט ַא ; ןכורּפשרעדיװ עסיורג

 ךייוו לָאמַא ןוא קידתונשקע ,טראה ,ףייטש לָאמַא ,רעלבירג ַא ,רעל

 ןופ ףמַאק רעקיבייא ןַא יװ סעּפע ,קידוועמעש ןוא לַאטנעמיטנעס

 ןעועג זיא רע .המשנ ןייז ןיא טזיורבעג קידנעטש טָאה ןליפעג

 ,טלעװ-רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא "רעריפ רעטניורקעג טשינ , רעד

 עטמיטשַאב ןייז טַאהענ ,גנולעטש א ןעמונעג לָאמ ךס ַא טָאה רע

 טלָאװעג ןרעג ןבָאה עיסעפָארּפ-רעטַאעט רעד ןיא ךס ַא ןוא ,גנוניימ

 טימ טנבכערעג ךיז לָאמ עלַא ןוא ןנָאז וצ טָאה רע סָאװ ,ןרעה

 ,טרָאװ ןייז

 -ָאיּפ ןוא טײקטגַאװעג ןזיווענסיױרַא רע טָאה רעשזדענעמ ַא יו

 .םאזקריוו ןוא ןייפ ןעוועג רע זיא רעליּפשיוש ַא יו .טייקשירענ

 .רעפמעק רעמַאזניובמוא ,רענעסָאלשטנַא ןַא -- גרוטַאמַארד סלַא

 ןייק רעבָא זיא ,םיא וצ טאהעג טינ ןבָאה רימ תונעט אראפ סָאװ

 רעפמעק ַא ,ןּפיצנירּפ טימ שטנעמ א ןעוועג זיא רע זַא ,טשינ קפס

 -סנבעל רעצנַאג ןייז .טכער רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,םעד רַאפ

 טשינ לָאמנייק טָאה סָאװ ,שטנעמ 8 ןופ געוו רעד ןעוועג זיא גנַאנ

 טיירג ןעוועג לָאמ עלַא ןזיא ןוא ןּפיצנירּפ ענייז ןופ ןטָארטעגּפָא

 ."םעד רַאפ ןייז שפנ רסומ ךיז

 : ןענייז ןסעיּפ עטקורדעג ס'.ש

 ןייז ןעמ לָאז שנעמ ַא ןנ}
 רעדליב 5 ,ןעטקַא 4 ןיא עטערעּפָא
 רוש .א ןוא .מ ןופ

 | להָאוו ןוא רעטומלערעּפ ןופ קיזומ

 .ן.זז 92) 1911 ,עשרַאװ ,"םואעזילע,, גַאלרעפ

 רָאש השמ ן2}

 הנותח עשינעמור יד

 ןעטקַא יירד ןיא עטערעּפָא

 ,ן.זז 641 1925 ,ַאשרַאװ ,ברַאפדלָאג .ש גַאלרעפ

2000 



 רעטַאעט ןשידיי

 טנעמָאמ רעֶסִיַזְּרִג רעד ן3)
 , . ףָארטש טיט רעדָא ןלטייז ןטייווצ ןפיוא}
 ןטקַא 4 ןיא עמַארדָאלעמ

 ןיוז 32 1926 ,עשרַאװ ,ברַאפדלָאג .ש גַאלרַאפ

 . +569-11 .זז ,וצ ,".טיל .שידיי ,סקעלא -- ןעזייר .ז

 ,275 .ז ,װ ,".טַאעט שידיא .שעג --- ןירָאג ,ב

 ,1908 .טקָא 17 ,.י .ג ,"ש"אפ, ,רעטַאעהט ןיא -- ןיקסוװָאנַאי .ׂשְו .ב .ד

 ,1916 ץרעמ 4 ,טרָאד ,רעטאעהט ןיא -- .ב .ד

 ,".ורָאפ , ,סרעטאעהט עשילגנע ןוא עשידיא ןעגעװ עקירדנייא -- ןַאהַאק .בא
 .1916 ראורבעפ 29 ,.י .נ

 ,ָאגאקיש ,"טלעוו רעטײברַא עשידיא ,, ,רעטַאעהט ןטעשידיא ןיא --- רענזיוּפ לוָאס
 ,1916 ץרעמ 3

 ,1923 .טּפעס 21 ,.י .נ ,*גָאט, ,"הנותח עשינעמור יד, --- ןייטשניבור .ה .צ

 .1923 .טּפעס 21 ,.י .נ ,"לביגטדיי , ,הנותח עשינעמור יד --- יקנעי רעד לארשי

 ,טּפעס 21 ,.י .נ ,"טייהיירפ , ,"הנותח עשינעמור יד, --- רעטנַאקַאֿב' רעטלַא

3,- | 

 -ַאעהט לַאנָאשענ ןיא אטערעּפָא ןַא -- "הנותח עשינעמור יד, -- ףָאגָאר ללה

 .1923 .טּפעס 21 ,.י .1 ,".ורָאפ , ,רעט

 ,1923 .טּפעס 28 ,י .נ ,"שזיָאמ , ,ףוס רעטונ רעד --- ינודקומ .א .רד

 עשידיא, ,רוש השמ ןופ לבוי ןקירעי קיצפופ םעד וצ -- רעטומלרעּפ םולש

 ,1924 יַאמ 4 ,דנַאלװילק ,"טלעוו

 ןָאיליװַאּפ ןיא "הנותח עשינעמור , יד ןופ גלָאפרע רעסיורג רעד -- סוקיטירק
 ,1925 .טקָא 19 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד, ,רעטַאעהט

 ,דנַאב רעטייװצ ,1926 ,ענליװ ,"עמַארד ןוא רעטאעט, -- טרעכייוו לאכימ
 ,133734 .זז

 ,1926 יַאמ 7 ,.י .ג ,".װרָאפ , ,ןעציטָאנ רעטַאעהט -- ןַאהַאק .בא

 .טּפעס 30 ,"גָאט,, ,עמַארד רעיינ ַא ןיא שילַאק ַאטרעב -- ןייטשגיבור .ה .צ
7, . 

 ,",װרָאפ , ,"געװ ןעטימ ןיא ,, עמַארד רעיינ א ןיא שילַאק אטרעב --- ףָאגָאר ללה
 ,1927 רעבָאטקָא 12 ,י .נ

 י .נ ,".װרָאפ, ,רעטַאעט ןָאסניקּפָאה ןיא עסעיּפ עיינ יד -- ןאמלעגָאפ .ל

 ,1928 ץרעמ 9

 ,1928 ץרעמ 16 ,.י .ג ,"גָאט , ,סעמַארדָאלעמ עיינ ייוװצ -- ץנַאלג .א

 יורפ, עסעיּפ ןייז ןופ ערעימערּפ ,טנװָארָאש השמ -- גיטסול השמ .רד
 ,1928 טסוגיױא 27 ,גרעבמעל ,"ןעגרָאמ רעד, ,"יורפ ןעגעג

 ,רָאש השמ ןופ ןעטקא 4 ןיא עסעיּפ ,"רעכערברַאפ רעד, --- גיטסול השמ .רד
 .1928 .טּפעס 4 ,טרָאד

 .8 .צעד 6 יענװָאק ,"עמיטש עשידיא, ,"הנותח עשינעמור יד, -- .קש .ה

 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד, ,"רעכערברַאפ רעד, ןיא רעלסעק י 'ה -- סוקיטירק

 ,1929 רַאונַאא 8

 ,ענװָאק ,"עמיטש עשידיא, ,רעטַאעט הכולמ ןיא ייהנותח עשינעמור, -- .קש .ה
 ,1929 רַאורבעפ 1

 ןיא טריפעגפיוא ,רוש השמ ןופ "ענעלַאפעג יד, -- יקסנַאשָאטָאב בקעי
 .1929 ץרעמ 16 ,א"ב ,"עסערּפ יד, ,"עניטנעגרא, רעטאעט

 רעטַאעט ןיא טריפעגפיוא ,רוש השמ ןופ "ענעלַאפעג יד, --- יקסנַאשזָאר .ר .ש

 ,1929 ץרעמ 17 ,אי"ב ,"צ"אד , ,"עניטנעגרַא;

 עמַארדָאלעמ) "םייה ענעכָארבעצ יד, ,עניטנעגרַא רעטַאעט ןופ -- רעקוצ .נ
 ,1929 לירּפַא 3 ,א"ב ,"גָאט רעניטנעגרַא, ,(רָאש .מ ןופ ןטקַא ריפ ןיא

 ,"װיכרַא, ,רעקיטירק-רעטַאעט ןשידיא א ןופ תונורכז -- ינודקומ .א .רד
 ,38778 .זז ,1930 ,קרָאי ןינד ענליוו

 עשירַארעטיל-שירָאיטקַא עשידיא יד ,לַאיַאר עפַאק -- יקסנ ָאשאטָאב וועקנאי
 ,1940 יַאמ 5 ,א"ב ,"עסערּפ יד, ,קרָאי-וינ ןיא עינרַאצעביק

 ,"רוטלוק עשידיי י יד, ,עניב רעד ףיוא םירפס רכומ עלעדנעמ -- לטסעמ בקעי

 .1946 רעבמעצעד ,י .נ

 ,1587186 .זז ,1946 ,א"ב ,"תונורכז, -- ץדַאּפעלַאּפ ןויצנב

 ,3"332.זז ,1950 ,.י .ג ,"רעטַאעט ןיא ןבעל ןיימ , -- גנָאי זעוב
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 לשרעה ,נרעברעקוצ
 {1936 טסוגיוא 10 .טשעג -- 1881 .װָאנ 12 .בעג}

 ,רָאבמַאס ןיא 1881 רעבמעווָאנ 12 ןריובעג

 ןיא טנרעלעג .םירחוס -- ןרעטלע .עיצילַאג

 -סיוא רָאי 15 ןופ רעטלע ןיא ,לוש ןוא רדח

 .עקירעמַא ןיק רעטעפ ַא טימ טרעדנַאװעג

 "ינקע ןופ רעטעברַא ןַא ןרָאװעג ףכית ָאד

 -וצ רעטעּפש ןוא |ןזיוה-רעדניק| ?סטנעּפ

 דוד ןוא סעדנָארַאב ,ןייּפ סקַאמ טימ ןעמַאז

 -ָאד יד ןופ עינוי יד טריזינַאגרָא דלעפנעזיוו

 ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג .רעטעברַא עקיז

 ןרָאװעג ,ד .ס וצ רעבירַא ןַאד ,ּפ .ל .ס

 -רַאפ יד ןיא דילגטימ ַא ןוא עינוי-סטנעּפ ינ רעד ןופ טַאגעלעד

 רָאי עכעלטע ןעועג רעטעּפש .ןטפַאשקרעװעג עשידיי עטקינייא

 ןענַאזעס 2 ךָאנרעד ,עינוי-ןרָאיטקַא רעשידיי רעד ןופ רעשזדענעמ

 ןיא רעטַאעט-ןעקירעמַא ןיא עּפורט רעשידיי ַא ןופ רעשזדענעמ

 עט-8 ןיא רעטַאעט רייּפמע ןופ רעשזדענעמ ןענָאזעס 2 ,עיפלעדַאליפ

 ןופ רעשזדענעמ -- ןענָאעס וצ ָאגַאקיש ןיא רעטַאעט-טירטס

 סיאול .טס ןיא ןָאעדָא ,לַאערטנָאמ ןיא רעטַאעט לַאנָאשענ-טנעמונָאמ

 סעּפורט טימ ןרָאפעגמורַא ,קרַאונ ןוא דנַאלוװילק ןיא סעשטָאד ןוא

 ןעוועג ןָאזעס ַא ,עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ ץניוװָארּפ רעד רעביא

 .קרָאי ויִנ ,סקנָארב ןיא רעטַאעט- רעווקס-ילניקעמ ןופ רעשזדענעמ

 -- - 1929 '20 ןוא דנַאלוװילק ןוא סיאול .טס ןופ רעשזדענעמ -- 192879 |

  .לַאערטנָאמ ןיִא רעשזדענעמ ,קינטימ טימ ןעמַאזוצ
 טקורדעג גנוטייצ רעשידיי רעסיאול .טס רעד ןיא 1929 ןיא טָאה .צ

 20 באר | .רעטַאעט ןשידיי ןגעוו ןעלקיטרַא

 ןוא טכוזדניווש ףיוא קנַארק ןעוועג .צ זיא רָאי 45 עטצעל יד

 גניר רעטעברַא ןיא ןענופעג טייצ ערעגנעל ַא ךיז טָאה רע .רעקוצ

 1926 טסוגיוא 10 םעד זיא רע ואוו ,עקיטכיזדניווש רַאפ עירָאטַאנַאס

 .ןברָאטשעג

 "ןרָאיטקַא רעשידיי רעד ןופ רעטלַאװרַאפ סלַא ןריטמַא ןייז ןגעוו

 -ערּפ .ש .י טביירש ,רעשזדענעמ- רעטַאעט סלַא רעטעּפש ןוא עינוי

 | | : ץיווָאנ

 ןעוו .. . לו ,רעסַאװ ןיא שיפ ַא יו טליפעגנ ךיז רע טָאה ָאד,

 ,ןָאינוי ןרָאיטקַא רעד ןופ רעשזדענעמ רעד ןרָאװעג זיא גרעברעקוצ

 ץיוו ןוא רָאמוה ןייז רַאפ . .. טילבעג רעטַאעט רעשידיי רעד טָאה

 זיא וצרעֹד ןוא טַאהעג ביל טלעװ-רעטַאעט עשידיי יד םיא טָאה
 ןענייז עכלעוו ,העליּפשיוש וליפַא , .לבש טימ דיי ַא ןעוועג רע
 ןטנוזעג {א ןייז ?חומ םיא ןגעלפ | וויטיסנעס ,ךעלדניפמע רעייז

 .רעטייוו יוזא ןוא ןליּפש רעייז ןגעו ,ןענניז רעייז ןנעו ץעביק

 ןרָאפ טנעלפ ןוא רעליּפשיוש ןרישזַאננַא רע טגעלפ ןָאזעפ ןדעי . . ,

 ןעוועג זיא גרעברעקוצ . . . ,ןליּפש טעטש ענעדישרַאפ ןיא ייז טימ

 ןשיווצ טקורעגנ טינ לָאמנייק ךיז טָאה רע .שטנעמ רעכַאפנייא ןַא

 -ניא ןבָאה ביל לָאמ עֶלַא טגעלפ רע ,לייטננעק ןיא ..ןטנעגילעטניא

 לָאמ-טּפָא ךיז ןנעלפ ייז ןופ עליפ רעבָא ,ןצעביק וצ ןטנענילעט

 ןכעלריטַאנ ַא טימ ןרָאװענ ןריובעגנ זיא רע לייוו- ,םיא וצ ןקור |

 לָאמַא טנעלפ ץיוו א רענייז .דנסייב ןעוועג לָאמ-טּפָא ןוא רָאמוח!

 לחומ לָאמ עלַא םיא טָאה ןעמ רעבָא ,ּפיר ןטנעצ ןיא ןיינרַאפ

 לָאז סָאו ,םענייא רַאפ טנעקעג טינ םיא טָאה ןעמ .לייוו ,ןעוועג

 טנעלפ רע .,ןָאט ייוו ןלעוו ןצימע ,ץיוו ןייז טימ ,רָאמוה ןייז טימ

 ןופ-ןוא;רָאמוה ןופ ןַאטנָאפ ַא יוװ ןעוועג זיא רע ?ייוו ,ןצעביק

 ,הוצמ, טרָאס ןימ א ןעוועג םיא ייב זיא ןצעביק וצ . . . ,ץייוו |
 -רַאֿפ 'הוצמ, ַאזַא ןלָאז ערעדנַא זַא ,ןביולרע, ןרעג טגעלפ רע ןוא
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 ןופ ןָאקיסקעל

 טָאה רע ןעוו ,ןטייצ ןעוועגנ ... .ןובשח ןייז ףיוא ךיוא ןעניד

 -ריטַאנ ןייז רעבָא ,טַאהעג טינ סיפ יד ףיוא ךיש עצנַאג ןייק וליפַא

 רע ןעװו ... .טקיטפערקעג לֶאמ עלַא םיא טָאה רָאמוה רעכעֶל
 ,ןטייחנגעלעגנא סענזיב ןגעוו ןצימע טימ ןרירעּפנָאק ןפרַאד טנעלפי

 -דנַאהרַאפ יד ןשיווצ ןסיוטשנעמַאזוצ ןעמוקרָאפ לָאמ-טפָא .ןגעלפ

 ַא ןגָאז גרעברעקוצ טנעלפ ןטנעמָאמ ענעי ןיא טָא ,םידדצ עדנעל

 טנעלפ גנומיטש יד --- ןוא ,ץעביק ןטונ ַא ןבעג ,ץיוו םענעגנולעג

 / .?ןטייב לענש ךיז

 :װַא םיא טריזירעטקַארַאכ ץרַאוװש סירָאמ

 ןָאינוי ןרָאיטקַא יד ןריפ ןביוהעגנָא טָאה גרעברעקוצ ל?לשרעה ,

 סָאב ַא וצ ... .ןָאינוי רעטעברַא ןַא טריפ ןעמ יוװ רעגייטש ןפיוא

 טָאה .עכנַאמ ןקנעד ,ןקעטש ַא ןבָאה ךָאד ןעמ זומ |תיבה לעב}
 טימ ןקעטש ןסיורג ןייז ןָא טרירעג טינ ךיז גרעברעקוצ עקַאט

 ןייז ןופ טייז רעקניל רעד ןיא ראניצ ןבָארג רעקינייו טינ םעד

 ןקעטש ןטימ ןָאטעג ּפַאלק ַא טפָא טָאה ?שרעה שטָאכ ןוא ,ליומ

 -לַאװרַאפ-רעטַאעט} סרעשזדענעמ יד טימ טדערענ טָאה רע ןעוו

 טַאהעג ביל םיא טָאה ןעמ .טַאהעג ביל עלַא םיא ןבָאה ,|רעט

 עקיסַאּפש ענייז ןוא ךעלטרעווכיילג ענייז ,רָאמוח ןייז בילוצ

 ,טיירלֶא יב, לטרעוו סָאד טכַארבעגניײירַא סָאד טָאה רע ,ךעלהשעמ

 רע .,. .'טוג ןייז ןיוש טעוו'ס, טניימענ טָאה סָאד .'טיירלֶא יב

 םעד טינ טליוו ריא; :רעשזדענעמ ַא ןנָאז טנָאקעג ,לשמל ,טָאה

 .'רעטָאק םעד יו ןרעה ךייא רימ ןלעוו ,|ןייפ| יעקֶא ? רָאיטקַא

 רעשזדענעמ גניטקע רעד זַא ,םיא רַאפ טנָאלקעג רָאיטקַא ןַא ךיז טָאה
 : טרעפטנעעג םיא רע טָאה ,עלָאר יד ןדיינש םיא ליוו (רעסישזער)

 ןוא ,ךייא טסייה רע יו עבָארּפ ייב טוט ,טיירְלֶא יב ,טיירלא יב;

 -רעקוצ .'ענעטינשענסיֹוא סָאד טדער ,ןליּפש םייב ,טכַאנייב

 ףיוא ליטש וצ טדערעג טָאה'מ זַא ,טָאהענ טנייפ ךיוא טָאה גרעב
 רעמָאטסָאק רעד, .לענש וצ טדערענ טָאה'מ ןעוו ןוא עניב רעד
 ןדעי ןרעה ףרַאד רע ,העד עצנַאג יד טָאה רעטַאעט ןיא |רעכוזַאב
 רעד ןופ רעטרעוו יד) עזָארּפ ןייק ןצעזנָא טינ םיא רָאט'מ ,טרָאװ

 ןשטנעמ עביוט ךס א ןציז'ס לייוו ,ךיוה ןדייר ףרַאד ןעמ ןוא (עלָאר

 : .'רעטַאעט ןיא

 טימ ןַארָאטסער ַא ןעוועג טרָאד ךיוא זיא'ס) בולק ןרָאיטקַא ןיא

 -ענ ביל גרעברעקוצ טָאה (ןטרָאק ןליּפש רַאפ רעמיצ ןלעיצעּפס ַא
 רעמ ךָאנ רעבָא ,לקַאניּפ ַא ןליּפש וצ לָאמַא ןיילַא ,םנטשרע ,טָאה

 -ביילנ ענייז .רעליּפש-רעקוָאּפ יד ןצעביק וצ האנה טאהעג רע טָאה

 .עלענינירַא רעייז ןעוועג ןענייז ןטרָאק רעביא ךעלטרעוו

 טינ ןליפ וצ ןביוהעגנָא ךיז גרעברעקוצ טָאה טייצ רעד טימ

 -ַאשזרעדָאמַאס, א יו רָאנ ,ןרעייטשרַָאפ-עינוי} טַאנעלעד ןייק יו

 ןַא טימ טשרעה סָאװ ,רַאצ רעניילק ַא ,ןרעשרעהטסבלעז}| 'ץעיוו

 ןייז ... ,גיוא ןופ קנואוו ַא ןוא לכיימש ַא טימ ןוא ,טנַאה רענרעזייא

 עסיוועג ןיא טָאה רע זַא ,וצרעד טריפענ טפָא םיא טָאה תונשקע

 רעד רַאפ ייס ןוא רעשזדענעמ ןרַאפ ייס ןדָאש טכַארבעג ןלַאפ

 רוג ַאזַא ,טייקכעלנעזרעּפ עביל ַאזַא ןעוועגנ רעבָא זיא רע .ןָאינוי

 יו ןעזעגסיוא ןבָאה תונורסח ענייז עלַא זַא ,{רעדורב רעטוג} יִאב

 רעד .םיא ףיוא ןייז טנַאקעג טינ ןעמ טָאה סעכ ןיא .תולעמ

 ןוא טנַאסערעטניא ךעלנייוועגרעסיוא זיא 'נרעברעקוצ, ?טיּפַאק

 ןעוועג זיא רע .ךוב ַא רעדָא עסעיּפ ַא רַאפ ףָאטש גונעג טגָאמרַאפ

 טָאה רע ןכלעוו ךרוד רָאמוה ןקיטרַאנגייא ןַא טימ שטנעמ-סקלָאפ ַא

 יד רַאפ תוריכש עפיורג םיטַאבעלַאב-רעטַאעט יד ייב ןגָאדקעגפױרַא

 טינ ןכיילג ךיז וצ ןבָאה ןסעיּפ רעביא 'ןקיטירק, ענייז .ןרָאיטקַא
 -סָאקרַאס ןוא ןציוו ענייז עֶלַא טימ . . . .טעטילַאנינירא רעייז ןיא

 טיירב ַא טגָאמרַאפ גרעברעקוצ ?לשרעה טָאה ךעלטרעווכיילג עשיט
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 ךיז טָאה רַאלָאד ןייז טימ .טנַאה רערעטיירב ַא ךָאנ טימ ץרַאה

 ."ןלייט טנָאסעג רעדעי

 יע .מ
 ,יאליפ ,"טלעװ עשידיא יד; יגרעברעקוצ לעשרעה -- רעשיילפ ןעהטיינ
 | / ... .1931 רַאובעפ 0

 ןעמ סָאװ ,גרעברעקוצ לעשרעה ןעגעװ ךעל'השעמ --- ץיװָאנערּפ .ש .י
 ,1936 טסוגיױא 12 ,.י .ג ,*.ודָאפ , ,טלעװ-רעטַאעהט רעשידיא רעד ןיא טלהעצרעד

 .1941 .וָאנ 7 ,5 .ַא .ל ,".וורָאפ, ,טלהעצרעד ץרַאװש סירָאמ --- ץרַאװש סירָאמ

 ַארעיוװ ,ןָאדרָאנ

 |יקסלערָאנָאּפ }
 ן1948 יַאמ 8 .טשעג -- 1888 .בעגו

 -קוא ,וַאלסָאנירעטַאקעי ןיא 1888 ןריובעג

 ,םירחוס ,ןרעטלע עזעיגילער רעייז ייב ,עניַאר

 טימ טַאהעג הנותח רָאי 17 ןופ רעטלע ןיא

 -ַאװער:לַאיצַאס רעוויטקַא ןַא ,ןָאדרָאג םואַאנ

 םייהעג ןיא טזומעג םעד בילוצ ןוא ,רענָאיצול

 ןייק רעירפ טרירגימע יז .דנַאלסור ןזָאלרַאפ

 ,עדַאנַאק ,ָאטנָארָאט ןייק ךָאנרעד ןוא ןָאדנָאל
 ןשיטַאמַארד ַא ןיא ןָא ךיז טסילש יז ואוו

 ןיא שידיי ןיא ייז טימ טליּפש ןוא ןייארַאפ

 -עּפש ,סעיצַאזינַאגֹרָא ענעדישרַאפ רַאפ שיסור

 .עּפורט רעשידיי רעקיטרָא ןַא ןיא לענָאיסעּפָארּפ ןײרַא יז טערט רעט

 יז ואוו ,קרָאי-וינ ןיא עילימַאפ ריא טימ ןעמוקעג 1909 ןיא

 ,לָאמנייא ,סרעטַאעט עשידיי ןיא לענָאיסעפָארּפ ןליּפש ןירַא טערט

 יז טיצ ,שיסור ןיא רעלדַא ַארעס טימ לָאר-רעטומ ַא קידנליּפש

 וירעביירש רענַאקירעמַא רעטנַאקַאב רעד ןופ טייקמַאזקרעמפיוא יד

 לָאר-רעטומ יד ןליּפש וצ יז טרידנעמָאקער עכלעוו ,טסריוה ינעפ

 קרַאטש ױזַא טמענ .ג .שילגנע ןיא *קסערָאמוי, עסעיּפ ריא ןיא

 -ַאב טרעװו עסעיּפ יד ןעוו ,רעטעּפש זַא ,לָאר רעד ןיא סיוא

 גלָאפרעד ריא ,לָאר יד טרָאד ךיוא יז טליּפש ,םליפ ַא רַאפ טעברַא

 זַא ,שטיבַאב .א רעביא טיג'ס יװ ,סיורג יױזַא זיא עסעיּפ רעד ןיא

 ןוא קולג ַאמלע רַאטס ןופ- ןןעמָאנ םעד ןעמונעגּפָארַא טָאה ןעמ

 ַא רַאפ טכַאמעג יז טָאה לָאר יד טָא .ןעמָאנ ריא טלעטשעגפיורַא

 ,"עמַאמ עשידיי יד, ןעמָאנ ןרעטנוא רעלוּפָאּפ טרעוו יז .רַאטס

 -רַאפ ןוא עניב רעשילגנע רעד ףיוא רָאי 20 רדסכ ךָאנרעד טליּפש

 ןוא רעשילגנע רעמיטיגעל רעד ףיוא ךיוא יו ,ןעמליפ ענעדיש

 ,"רעטומלרעּפ ןוא שַאטָאּפ , עסעיּפ רעד ןיא ייז ןשיווצ ,עניב ליװעדָאװ

 .שידיי ףיוא ןטערטפיוא ךיוא יז טגעלפ טייצ-ןשיווצ ןיא

 ןיא ןברָאטשעג 1948 יַאמ 8 םעד יז זיא ,רעסנעק ףיוא קנַארק

 רעד ןיא רָאטקעריד ַא זיא ,םַאיליו ,ןוז ריא .סעלעשזדנַא סָאל

 יורפ יד זיא ,ַאבול ,רעטסעווש ריא ."לסריואווינוי; שידוטס-יוואומ

 ,שטיבַאב םהרבא רעוט-רעטעברַא ןשיטסינויצ ןכעלטפַאשלעזעג ןופ

 סָאל ןיא "עמיטש עשידיא יד; ןיא רעטעברַאטימ רענעזעוועג

 רעקרָאי-וינ ןופ רעדילגטימ עטשרע יד ןופ רענייא ןוא סעלעשזדנַא

 ."בולק קיטַאמַארד וויסערגָארּפ,

 ; טגָאזעג טרעוו "*עמיטש עשידיא יד , ןיא גָאלָארקענ ןיא

 עלַא ןיא ןיטקַא ןעוװועג רדסכ יז זיא רָאי 28 רעביא ןיוש ,

 ,םוירָאטַאנַאס ,םינקז בשומ ןיא --- סעיצוטיטסניא עניה עקיטכיוו

 קידנעטש ןיא יז סָאװ ץוח .גנוטער-רעדניק ,עּפָארייא רַאפ ףליה

 זיוה ריא ,טיונ ןיא ןשטנעמ ןפלעה ןוא ןעמענוצפיוא טיירג ןעוועג

 -ירַא עלַא רַאפ הינסכא רעדואווילָאה יד סלַא טנַאקַאב ןעוועג זיא

 ןפיוא ,סנירעפיוקרַאפ-ןטעליב ןוא ןטסיטרַא עשידיי ענעמוקענרעב
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 רעטַאעט ןטשידיי

 טָאה סע ןעוו ןָאפעלעט ןטימ ןטעברַא ךָאנ יז טגעלפ טעב-ןקנַארק
 ךס ַא ךיוא טָאה יז .הוצמ ַא רעדָא הבוט ַא ןגעוו טלדנַאהעג ךיז
 "טוטיטסניא שיאושזד ןרעטסעוו ןופ ןעיובפיוא םניא ןפלָאהעגטימ

 .ן"הליפת ירעש , רעטעּפש ,לוש סעכענ ייבַאר}

 ,שטיבַאב םהרבא ןופ .קי ש

 ,1935 רַאונַאי 10 ,י .נ ,"לַאנרושז ןעגרָאמ ,ןָאדרָאג ַארעװ --- קורד דוד
 גנילצולּפ ,ןיטסיטרַא יװאומ ןוא עניב עטסואװַאב ,ןָאדרָאג ַארעיװ -- {-ב2

 1948 יאמ 14 ,סעלעשזדנַא סָאל ,"עמיטש עשידיא יד. ,ןעברָאטשעג

 ,טרָאד ,סעלעשודנַא סָאל ןיא -- טילַאש .מ

 ארוע ,יררה

 | גרעבמולב|}

 -טעל ,קסניווד ןיא 1894 לירּפַא 20 ןריובעג

 רעשיטסינויצ ַא ,רחוס ַא -- רעטָאפ .דנַאל

 ץרא בושי תוצמ , םירפס יד ןופ רבחמ ,ןקסע

 ןיא טנרעלעג ."ירבעה רובד , ןוא "לארשי

 -ך"נת ןטנַאקַאב םייב ך"נת ןוא ןקותמ רדח ַא

 ןייז בילוצ .,ןָאזנעמלַאק קילעז-םהרבא רענעק

 ץרא ןיא ןביילברַאפ וצ סולשַאב סרעטָאפ

 ןעניואווייב ןרָאפעג זיא רע ןיהואוו ,לארשי

 .ה ןיהַא ךיוא טרָאפ .הנותח סנוז ןרעטלע ןייז

 טעברַא הליחתכל .1906 ןיא רעטומ ןייז טימ

 ךָאנרעד רעבָא ,תובוחר ןוא הוקת חתּפ ןיא טפַאשטריװדנַאל ייב רע

 ,ביבא-לת ןיא ןיקסָאס טסיפַארגָאטָאפ םוצ ןטעברַא רעביא רע טייג

 -רעטעּפש םעד ןוא השמ רעדורב ןייז ןופ טקריװַאב דניק סלַא ךָאנ- |

 -בעה ןיא ןליּפש סלעָאכימ רעליּפשיוש ןשידיי-שיטעיװַאס ןטמירַאב

 -ורב ןייז בילוצ רעטעּפש ןוא ,ןעגנולעטשרָאפ-רעבָאהביל עשיאער

 ,לארשי ץרא ןיא "תירבעה המבה יבבוח, ןיא טעברַאטימ סמייח רעד

 ןעגנולעטשרָאפ עקיזָאד יד ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז ןָא .ה ךיוא טבייה

 ,מ ןיא "לכיירטש עיטָאמ , סלַא 1910 ןיא ףיוא טערט ןוא ,ופי ןיא

 "המותי יד עיסַאכ, ןופ גנוצעזרעביא רעשיאערבעה סיקסוועשטירק

 ,"טג, סמבילע םולש ןיא 1911 ןיא ןוא ,(ןָארַאװ .ַאזיל --- *עיסַאכ;)

 םעד ןוא רעדורב ןייז ןכוזַאב וצ דנַאלסור ןייק ןרָאפעגּפָא -- 2

 ,קסניווד ןיא גנולעטשרָאפ עשיאערבעה ַא ןבעגעג 1913 ץרעמ 1

 ,קָאטסילַאיב ןיא חמצ םוחנ ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד וצ טיצ סָאװ

 סחמצ ןיא ךיז טקילײטַאב רע ןוא ,ןיהַא סיױרַא םיא טפור רעכלעוו

 "רערעדנַאװ רעקיבײא רעד, סווָאמיד טימ עּפורט רעשיאערבעה

 ייר עצנַאג ַא ןיא ךָאנרעד ןוא ןיוו ןיא סערגנָאק ןשיטסינויצ ןפיוא

 ,דנַאלסור ןופ טעטש

 עיינ ַא טעדנירגעג טרָאד ,לארשי ץרא ןייק ןרָאפעגקירוצ --- 4

 ,טָאג; סנידרָאג ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא עּפורג-רעטַאעט עשיאערבעה

 רע ואוו ,ןטּפיגע ןייק קעװַא שורג ןבילוצ ."לויייט ןוא שטנעמ

 ואוו ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג --- 1915 .טסיפַארגָאטָאפ סלַא טעברַא

 לקצַאכ;) ןעגנולעטשרָאפ עשיאערבעה ייר ַא ןיא ךיז טקילײטַאב רע

 -ערבעה ַא טרעוו ןוא (.ַא .א ,"לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג,, ןיא ?עמכַארד

 ןשידייא םעד ןריזינַאגרָא רע טפלעה 1916 עדנע .רערעל רעשיא

 -יפמַא ןיא ךיז טקילײטַאב ןוא ,שידיי ןיא ,ףיוא טריפ ןוא *ןָאיגעל

 -רָאג בייל-שריה ןיא ,(לארשי ץרא) דול ןבענ ,ןָאיגעל ןיא רעטַאעט

 ,עיצַאזיליבָאמעד רעד ךָאנ ."דיל עקיבייא סָאד, רעטקַאנײא סנָאד

 ,1915 ינוי 20 םעד ףיוא טריפ רע ואוו ,עקירעמַא ןייק קירוצ רע טרָאפ

 ַא רָאנ; ,ריפַאש .ב ןופ "רעטסוש רעד עלעמהרבא, ,שיאערבעה ןיא

 "ןלטב רענעגושמ רעד, סצרּפ ןוא םכילע םולש ןופ "רָאטקָאד

 ווו
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 טרעט עם: 2270
 2: יהי

 -נייא סריפַאש רעדיוו ךָאנרעד ,(דייווש קרַאמ ךרוד טריפעגכרוד)

 לזמ; סמכילע םולש ןוא "דיל עקיבייא סָאד, סנײײטשנרַא ,רעטקַא

 סדנַאלדירפ ןיא 1915 טסוגיא 24 םעד ךיז טקילײטַאב ןוא ,"בוט

 טליּפשעג) "יבצ עילימַאפ, סיקסניּפ ןופ גנוצעזרעביא רעשיאערבעה

 -רָאפ עשיאערבעה ערעדנַא יד ןיא ןוא (ןדרַאג -ףור סרעלסעק ףיוא

 ןופ טצעזרעביא) "לקניוו רענעפרָאװרַאפ , סנייבשריה יװ ,ןעגנולעטש

 גניווריואק ןיא "רעטכעט סדימש/ -סנייבשדריה ,(דנַאלדירּפ .א .ח

 -ירישט ןיא ,שיאערבעה ןיא ,עיפלעדַאליפ ןיא ןוא ,*רעטַאעט סיײלּפ

 ,"ןדיי יד , סווָאק

 ןיא שידיי ןיא טליּפשעגטימ טייצ עסיוועג ַא ךיוא טָאה .ה
 ןיא גרובנעדלָאג לעוימעס טימ ןוא *רעטַאעט טסנוק רעשידיי
 .עיפלעדַאליפ

 1937 ןיא ןוא ,רערעל רעשיאערבעה ַא ןעוועג טייצ ערעגנעל ַא

 רע ואוו ,עדַאנַאק ,ָאטנָארָאט ןיא זיירק ןשיטַאמַארד ןיא רעסישזער

 עיצַאזיטַאמַארד סרעװַאּפ רעװַאכ .א .צ ,שידיי ןיא ,ףיוא טריפ

 "רָאטקָאד ַא רָאנ; סמכילע םולש ןוא ןָאזעניד בקעי ןופ *עלעסָאי,

 ,ןיוואסאל ןופ גנוטעברַאַאב רעד ןיא

 ןיא זײרקמַארד ַא ןופ רעסישזער ןוא רערעל רע טרעוו 1946 ןיא

 -ַאמַארד ַא ,שידיי ןיא ,.ַא .צ ףיוא טריפ רע ואוו ,ָאקסיצנַארפ ןַאס

 סנעזייר ,"עצינשזערּפ עשידיגנ יד, סמכילע םולש ןופ עיצַאזיט

 ,"הרובק ךָאנ; סצרּפ ןוא "הריד עליטש ַא;

 ןיא ,ףיוא טריפ רע ואוו ,ָאקיסקעמ ןיא טצעזַאב ךיז 1949 טניז

 סמכילע םולש ןופ עיצַאזיטַאמַארד ַא 1949 טסוגיױא 29 םעד ,שידיי

 ןוא רעלעקנוט רעד ןופ "ןעגניז ןדייא ,"עצינשזערּפ עשידיגנ יד,

 -ָאטעג ַא -- 1949 רעבמעווָאנ 24 םעד ."ךודיש רעד; סווָאכעשט

 -ירטסיוא והיעשי ןופ *לגנַארעג ןוא ןבעל, ,רעדליב 10 ןיא שזַאטנָאמ

 (רעטנעצ-טרָאּפס ןיא עּפורג-רעטַאעט רעשידיי רעד טימ) ןוא ןד

 17 םעד ,"קלָאפ ןייז וצ קירוצ , סנירבָאק 1956 רעבמעטּפעס 22 םעד

 14 םעד ,ןגנוצעזרעביא ןייז ןיא| "קנַארפ ַאננַא; 1957 טסוגיוא

 יַאמ 29 םעד ,"ףיש עמַאזנייא יד, סיקסווָאנשזולד .מ 1958 טסוגיוא

 1960 טסוגיױא 8 םעד ןוא ,"רעדלעפ ענירג ,, סנייבשריה ץרּפ 9

 ."קוביד רעד, סיקסנַא (הלהק רעד ייב עּפורג-רעטַאעט רעד טימ)

 דוד ןופ רעצעזרעביא רעשיסור ,םירפא השמ .,רעדורב ס'ה

 -ַאעט ןשיאערבעה ןופ דילגטימ רעטעּפש ,"יבצ עילימַאפ , סיקסניּפ

 -ידייטרַאפ ןיא 1929 ןיא ןרָאװעג טעגרהרעד זיא ,"המיבה, רעט

 ,רעדורב רערעדנַא ס'ה .רעלַאפרעביא עשיבַארַא ןגעק ףמַאק-סגנוק

 ןוא רעליּפש עשיאערבעה עטשרע יד ןופ רענייא זיא ,יררה םייח .רד

 רעשינילק ,יררה ימרכ ,ןוז ס'.ה ,לארשי ץרא ןיא ןרָאסישזער

 .קרָאי-וינ ןיא ןטכירעג עכעלטנגוי רַאפ גָאלָאכיסּפ
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 ,ירישע ךרכ ,ביבא לת ,וינובו בושיה יצולחל הידּפולקיצנא --- רהדת דוד

{. 3511, 

 25 ,.י .ג ,"גָאט רעד, ,קרָאי וינ ןיא ענהיב עשיאערבעה -- ןיבוש .ל .י

 ,1915 ינוי

 ,"ףמַאק רעד, ,טריפעגכרוד ןייש רעייז טרעצנָאק ןלוש גיל רָאבייל --- עקישיא

 ,1937 לירּפַא 27 ,ָאטנָארָאט

 "ישזער רעשיאערבעה-שידיא רעטמירַאב ,יראראה ארזע -- ןיקסיידזאל} .ל .ח
 ,1949 לירּפַא 26 ,ָאקיסקעמ ,י"געו רעד ,, ,עקיסקעמ ןיא טסַאגוצ ךיז טניפעג ,רעס

 .1949 טסוגיוא 27 ,טרָאד ,וואורּפ רעיינ רעד -- ן--

 ,ָאקיסקעמ ,ייטלעוויירפ ,, ,גנולעטשרָאפ-רעטאעט עשידיא עכיײרגלָאפרעד -- ז--}

 ,1949 .טּפעס 2

2060 



 -רעטאעט עשימייה רעזדנוא ןופ טירטפיוא רעטשרע -- ןייטשלעקניפ .א .שזניא
 / .1949 .טפעס 2 ,ָאקיסקעמ ,"געו רעד, ,עּפורג

 ,1949 .טּפעס 9 ,ָאקיסקעמ ,"טלעוויירפ ,, ,ךוזרַאפ רענעגנולעג א --- רעקיטירק ַא

 ,ָאקיסקעמ ,"עמיטש יד, ,גנוניימ א רָאנ --- עיזנעצער ןייק טינ --- רענדָארג ַא

 | | | ,1949 .טּפעס 0

 ,1949 .טּפעס 15 ,ָאקיסקעמ ,"סיורַאפ , ,יררה ןוא ירא --

 רעטנוא עּפורג רעטַאעט רעשידיא רעד ןופ גנולעטשרָאפ עטייווצ יד -- {-}|
 ,1949 .װָאנ 26 ,ָאקיסקעמ ,"געװ רעד, ,ישזער סיררה ארזע

 ,"עמיטש יד, ,ןדירפוצ ןעװעג טלָאװ ןירבָאק ןָאעל -- ןאהאק ןָאמַאלַאס
 ,1956 .טּפעס 29 ,ָאקיסקעמ

 ,ָאקיסקעמ ,"געװ רעד, ,גנולעטשרָאפ ענעגנולעג א --- ןיקצעיניװ } קחצי-ןב .י
 ,1956 .טּפעס 9

 ,1956 .טקָא 2 ,טרָאד ,יקלָאפ ןייז וצ קירוצ , -- ןייטשלעקניפ .א .שזניא

 ,1956 .טקָא 5 ,ָאקיסקעמ ,"טרָאװ סָאד , ,ןראטנעמָאק --- יקסלאווָאק ,ב

 ,ָאקיסקעמ ,"עמיטש יד; ;! ןגיז עקידרעטייװ וצ ,לזמ טימ -- ןאהאק ןָאמָאלָאס
 | ,1956 .טקָא 3

 ,ָאקיסקעמ ,"געװ רעד. ,גנולעטשרָאפ ענעגנולעג א -- זעשטיבערעב ןולובז .א
 ,1957 טסוגיוא 2

 24 ,ָאקיסקעמ ,"עמיטש יד, ,!ןעז ןייג סע טזומ ריא -- ןאהאק ןָאמָאלָאס
 ,1957 טסוגיוא

 א -- ןייטשניבור .מ
 ,1957 .טּפעס 14 ,טרָאד

 .טּפעס 21 ,טרָאד ,"קנַארפ אנא ןופ ךובגָאט רעד, --- ןיד"ירטסיוא והיעשי .רד
7, 

 ,י .נ ,"רוטלוק עשידיי, ,ָאקיסקעמ ןיא ןטָאש ןוא טכיל -- ןליזיימ} .מ .נ
 ,1957 רצבָאטקַא

 ,1957 .,טקָא 3 ,ָאקיסקעמ ,"טרָאװ סָאד , ,ןראטנעמָאק --- יקסלַאװָאק .ב

 ,ָאקיסקעמ ,"געװ רעד, ,קנארפ אנא ןופ גנוריפפיוא יד -- ץנאלג בקעי
 ,1957 .טקָא 3

 ,י .ג ,"ם"מ, ,ָאקיסקעמ ןיא "קנארפ אנא; ןופ סורג א -- ןָאסלקוי .ר
 ,1957 ,טקָא 4

 ,1958 טסוגיוא 10 ,ַאקיסקעמ ,"געװ רעד, ,טקנוּפ םוצ -- ץנַאלג בקעי

 טסוגיוא 20 ,ַאקיסקעמ ,"עמיטש יד, ,ךָאװנטימניא -- ןדירטסיוא והיעשי ,רד

 ,רעטַאעט שידיי טוג ךרוד --- וטפיוא-רוטלוק רעטלּפָאד

8, 
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 .1958 .טּפעס 22 ,ָאקיסקעמ ,"טרָאװ סָאד, ,ףיש עמַאזנייא יד -- .ק .ב
 ,1958 רעבָאטקָא ,.י .ג ,"רוטלוק עשידייא ,שדוח וצ שדוח ןופ -- 1

 ,ָאקיסקעמ ןופ רעסישזער ןוא גָאגאדעּפ רעטנאקאב ,יראראה ארזע -- ן-
 ,1958 .צעד 26 ,.י .1 ,".וװרָאפ , ,טסַאג וצ ָאד זיא

 31 ,י .ג ,"שז"ָאמ-גָאט,- ,ָאקיסקעמ ןיא רעטַאעט שידיא -- יראראה ארזע
 | ,1958 .צעד

 ,י .נ ,"רוטלוק עשידיי , ,ָאקיסקעמ ןיא בושי רעשידיי רעד -- ליזיימ ןמחנ
 ,1958 רעבמעצעד

 ,1959 ינוי 3 ,ָאקיסקעמ ,"עמיטש יד, ,"רעדלעפ ענירג, -- ןַאהַאק ןָאמָאלָאס
 ,1959 ינוי 6 ,טרָאד ,רוטַאנ רעד ןופ סיוש ןיא --- יקצעיניװ .י
 ,"געוו רעד, ,"רעדלעפ ענירג יד, ןופ גנוריפפיוא רעד וצ -- יקסלַאװַאק .ב

 ,1959 ינוי 6 ,ָאקיסקעמ

 ,יזבעל רענַאקיסקעמ; ,גנוריפפיוא-רעטַאעט עקיטכערּפ א --- יקסיידזאל םייח
 ,1959 ינוי 12 ,ָאקיסקעמ

 ,1959 ילוי ,ָאקיסקעמ ,"סיורָאפ, ,"רעדלעפ ענירג יד; -- .ר .י

 ילוי 11 ,ָאקיסקעמ ,יעמיטש יד, ,"רעדלעפ ענירג יד, --- ןדיירטסיוא והיעשי
9, 

 16 ,ָאקיסקעמ ,"געװ רעד, ,שינעעשעג עסיורג ַא --- זעשטיבערעב ןולובז .א
 ,1960 טסוגיוא

 .,ָאקיסקעמ ,"עמיטש יד, ,ןביולג ןוא ןליװ ןופ ףמוירט --- ןאהאק ןָאמָאלָאס
 .1960 טסוגיוא 0

 ,1960 טסוגיוא 27 ,ָאקיסקעמ ,י"געװ רעד, ,טסעמרַאפ רעסיורג --- יקצעיניװ .י
 ,1960 .טּפעס ,ָאקיסקעמ ,"סיורָאפ , ,"קוביד , ןופ גנוריפיוא יד -- .ג"ר .י
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 ןופ ןָאטיססעל

 ןהשמ} סירָאמ ,לעקניפ
 {1904 ינוי 7 .טשעג -- 1852 ךרעב .בעג}

 .עניאַארקֹוא ,סעדָא ןיא 1852 ךרעב ןריובעג

 ָאקסערביל קחצי רַאטערקעס סנעדַאפדלָאג יו

 ןסייהעג רָאג רעטָאפ ןייז טָאה ,רעביא טיג

 ,שטיוװָאמַארבַא -- רעדורב ַא ןוא ,ןַאמדירפ -

 ןלָאז ןעמענ-עילימַאפ יד ןיא ןעגנורעדנע יד

 ןופ ןעגנוגנידַאב עקיטלָאמַאד יד בילוצ ןייז

 .רעטילימ ןשיסור ןיא ןעניד

 סָאד טעדנירגעג טָאה ןעדַאפדלָאג ןעוו

 טרָאד רע טָאה ,עינעמור ןיא רעטַאעט עשידיי

 ,ן'.פ ןפָארטעג

 .ב ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד טלייצרעד םעד ןגעוו

 : ןירָאג

 השמ ןעוועג ךיוא זיא טסערָאקוב ןיא ענעפָאלעגנָא יד ןשיווצ

 -ימַאק םייב לבור ןגנירג ַא ןענידרַאפ ןעמוקעג זיא רע .,לעקניפ

 .עּפורט סנעדַאפדלָאנ ןיא ןלַאפענניירַא דלַאב זיא רע רָאנ ,טַאירַאס

 סע יו ,ןוא ,רענניז-סקלָאפ רערעדנַאוװ א ןעוועג זיא לעקניפ השמ

 -עטשרָאפ רעירפ ןבענעג ןיוש רעכלעזַא סלַא רע טָאה ,סיוא טעז

 .ןעמוקעג ןיהַא זיא ןעדַאפדלָאג רעדייא ךָאנ ,ןעינעמור ןיא ןעגנול

 -נייא רעטײרּפשרַאפ רעד ןעמונעג ךיז טָאה ךעלניישרַאוו ןופרעד

 ןפָארטעג ןעינעמור ןיא ןעמוקנָא ןייז ייב טָאה ןעדַאפדלָאנ זַא ,קורד

 עטשרע ענייז ןבעגעג רע טָאה ייז טימ ןוא ,ןלעקניפ ןוא ןרענדַארג

 סלַא ןעגנורעניארע ענייז ןיא סע טלייצרעד ָאקסעלונָאמ .רעקיטש
 -ןעדַאפדלַאג עטשרע יד ךָאנ ןעקנעדעג סָאװ ,עליפ ןוא ,טקַאפ ַא

 זיא סָאד רָאנ ,קורדנייא ןבלעז םעד רעטנוא ךיוא ןענייז ,רעקיטש

 עּפורט סנעדַאפדלָאג ןיא ןעוועג טינ זיא לעקניפ .קיטכיר טינ

 ."טסערַאקוב ןיא רעבירַא זיא טַאירַאקימָאק רעשיסור רעד זיב

 :ָאקסערביל טביירש ןינע ןבלעז ןגעוו

 .עצנַאג א |ןענעדַאפדלָאג וצ| טכַארבעג דלַאב טָאה רענדַארג,

 לעקניפ ביוא . . . .טינ ךיא קנעדענ ,ןעוועג ןענייז ייז ןעוו .הרבח

 ךיוא רעכיז זיא רע רעבָא .טינ ךיא קנעדענ ,ןעוועג ךיוא זיא

 ןרענדַארנ טימ ןעמַאזוצ טליּפשענ טָאה רע .עטשרע יד ןופ ןעוועג

 -קעװַא רע זיא רעטעּפש זַא ,ךיז טכַאד ,רָאנ ,ןטרָאנ סקרַאמ ןיא

 ןשידיי ןופ גנודנירג רעד ייב ןעוועג טינ זיא לעקניפ ןוא ,ןרָאפעג

 ."רעטאעט

 ,רעטַאעט ןשידיי ןופ גנודנירג רעד ייב ןעוועג טינ זיא .פ זַא

 -עג ,סעדָא ןייק םיא וצ ווירב סנעדַאפדלָאג תודע ןטסעבמַא טגָאז

 השמ ךרוד טכעלטנפערַאפ ,יסַאי ןופ 1876 רעבָאטקָא 4 םעד ןבירש

 "רעטַאעט רעשידיי ןופ עטכישעג רעד רַאפ וויכרַא, ןיא ןַאמקרַאטש

 : ןעיפַארגָאטרָא רעזדנוא ןיאְו

 ! לעקניפ השמ ידידי ,

 ערעייא ןופ טרעהענ בָאה ןוא יסַאי ןיא טצעי ןיב ךיא יוװ יױזַא

 -רַאֿפ ןײמעגלַא ףיוא ,ןסָאלשטנע ךימ ךיא בָאה ,ןעגנולעטשרָאפ

 ןוא ןטסיטרַא עטסעב יד ןופ עּפורט ַא ןלעטשוצנעמאזוצ ,ןעגנַאל

 לָאז סע ןוא לַארעביא זיא סע יו שיאעּפארייא ןענדרָאנייא סָאד

 רעטַאעט שידיי ַא ןדרעוו ןריובעג דריוז ריה יסַאי ןיא ,ןבָאה םינּפ ַא

 -רעסיוא .,רָאטקעריד םוצ ייז ןלייוורע ךימ ,(קידנעטש ריפ) ליבַאטס
 סָאוו ,רעדיל עטסעיינ יד טצעי רימ ייב ךיז ןעניפענ סע סָאװ םעד |

 -ַארטַאעט } ערעטַאעט ךיוא יו ,טסַאפרַאפ טייצ עטצעל יד בָאה ךיא
 סע ןוא ,רעטַאעט סָאד ריפ סעיינ ןביירש רעמיא ךיא לעוװ ,| על

 ןלעו רעמיצנעיורפ ךיוא ,טלעוו רעצנַאנ רעד ןיא סנייא ןייז טעוו

 ןטעמכ} טסַאפ זיא טצעי זַא ,סיוועג טסייוו ריא ,ןעמענ ֿלייטנא
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 רעטַאעט ןשידיי
 ןאוווק

 נאשששטאאגאואוא

 ,ןרעפיל סעיינ סָאװטע ןלָאז סָאװ רעביירש יד ןופ ָאטינ רענייק

 ,רעקיצנייא רעד טצעי ןיב ךיא ןוא ,עניב רעד רַאפ טּפיוהרעביא

 טעוװ ,ווירב םעד ןטלַאהרעד טעוו ריא ןעוו זַא ךיא ןכער םורַאד

 ןבענ .רימ וצ ןעמוק ךעלקילבנגיוא ןוא ןטכַארט טינ גנַאל ריא

 עקירביא סָאד ןוא ...לַארעביא יו רעמערַאװ ןייז ךייא-טעוו רימ

 ."הבוטל ךייא ץלַא ,ןדייררעביא ָאד רימ זלעוו

 קירוצ ךָאנרעד ןוא עּפורט סרענדַארג ןיא רעבירַא דלַאב זיא .פ

 .ןענעדַאפדלָאג וצ

 דלַאב ןוא סעדָא ןיא ןעמוקעג 1879 ןיא זיא ןעדַאפדלָאג ןעוו

 טרָאד ןיוש .פ זיא ,עּפורט ןייז עינעמור ןופ טכַארבעגּפָארַא ףיורעד

 ּפָא דלַאב םיא טדער רענדַארג .רָאיטקַא רעקידנעטשלופ ַא ןעוועג

 עכלעוו ,עּפורט ַא סנייז ןיא ןיירַא םיא טמענ ןוא עּפורט רעד ןופ

 ןליּפש טינ ריא טביולרעד ןעדַאפדלָאג לייוו ,דלַאב רעבָא טצַאלּפ

 קירוצ רעדיוו ךיז טרעק ,ןרענדַארג ןָא ,עּפורט יד .רַאוטרעּפער ןייז

 טזָאל רעכלעוו ,ןענעדַאפדלָאג וצ ןיירַא קירוצ טערט ןוא סעדָא ןיא

 טמוק רע זיב ,טעטש עשיסור רעביא ןרעדנַאװ רעטעּפש לסיבַא ךיז

 רעביא טיג ןוא עּפורט יד ףיוא טזעל רע ואוו ,עװקסָאמ ןיא ןָא

 ןופרעד ךיז טָאה .פ .ןַאמרעקוצ רעזייל רָאיטקַא םוצ ריפנָא םעד

 הנותח טָאה רע ,טקידײלַאב --- רעביא טיג ןירָאג .ב יו --- ןענופעג

 ןייק ריא טימ קעװַא טרָאפ ןוא ץרַאװש ַאטענַא עסירעטקַא רעד טימ

 ,סעדָא

 ןיא רעטַאעט שידיי ףיוא טָאברַאפ ןכָאנ ,1882 רעבמעטּפעס ןיא

 .עינעמור ןייק ,ןרָאיטקַא רעסעדָא לייט ַא טימ ,ּפָא ייז ןרָאפ ,דנַאלסור

 ,טלייצרעד לָאמַא םיא טָאה ָאקסעלוגָאמ זַא ,רעביא טיג גנָאי זעוב

 יב ןטעבעג עּפורט סלעקניפ ןופ רָאיטקַא ןַא טָאה עּפָארײא ןיא זַא

 ַא טכַאמעג טָאה .פ .ןסעגעג טשינ ךָאנ טָאה רע לייוו ,לבור ַא .פ

 יירד ַא יז ןוא ענייז עצנָאװ יד ןעמונעגנָא ,םינּפ ןטרעדנואוורַאפ

 ."טכעלש, :טלַאק טרעפטנעעג ןוא ןָאטעג

 ,רעטַאעט ןשידיי ןגעו סעיזנעצער עטשרע יד ןופ ענייא ןיא

 7 ןופ *אעטאטינרעטַארפ, גנוטייצ רעטסערַאקוב רעד ןיא טרעוװו

 : טגָאזעג (ןַאמָאר ס'ש ןופ גנוצעזרעביא רעשידיי רעד ןיא) 1885 ינוי

 עשיטילעַארזיא יד טפערַאקוב ןיא טלייוו טייצ ?קיטש ַא ןיוש,

 ,לעקניפ ןוא וקסעלונָאמ ה"ה ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא עּפורט

 רעד ...אצינגישז רעטַאעט ןיא ןעגנולעטשרָאפ עריא טיג עכלעוו

 ןוא רעטריאעירַאװ-רָאנ ַא זיא עּפורט רעקיזָאדרעד ןופ רַאוטרעּפער

 ןוא טלייטרַאפ טוג סנטסיימ ןענייז סעלָאר יד .רעטלייוורעדסיוא

 .ןטסיטרַא ?טיט סָאד ןענידרַאפ עּפורט רעד ןופ רעדילנטימ עקינייא

 טזייוַאב רעכלעוו ,רענדרָאנייא רעשהירב א ,לעקניפ 'ה רעד ..,

 טָאה ,עניב רעד ףיוא ןטלעז רָאנ ,ןרעיױדַאב רעזדנוא וצ ,ךיז

 סנעמעלַא ןפורעגסױורַא טָאה רע זַא ,ךעלריטַאנ ױזַא טליּפשעג

 ,'רעטַאעט לַאנָאיצַאנ, ןופ וליפַא ,ןטסיטרַא ךס ַא .גנורעדנואווַאב

 יד . .. .רעטסומ ַא רַאפ ןעמענ טרּפ םעד ןיא טנעמעג םיא ןטלָאװ

 ,טײקמַאזקרעמפיוא ןכב טנידרַאפ ?עקניפ ןוא וקסעלונָאמ עּפורט

 סָאוװ ,סעסעיּפ עטלייווענסיוא-טונ יד בילוצ ייס ,ןליּפש ןבילוצ ייס

 -רעד ןעמעלַא ןופ טנידרַאפ יז ,רַאוטרעּפער ריא ףיונוצ ןלעטש

 ."ןרעוו וצ טקיטומ

 עסיורג ףיוא ןעוועג עינעמור ןיא עּפורט יד זיא ,טביירש ןירָאג יו

 ,טרעטַאמענּפָא רָאי עכעלטע ךיז ןבָאה ייז יו םעדכָאנ ןוא תורצ

 ןגירקסורַא לָאז רע זַא ,עיצילַאג ןייק ןרָאװעג טקישעגקעװַא .פ זיא

 רעמוז בייהנָא ןיא .רעטַאעט שידיי ןליּפש וצ טרָאד עיסעצנָאק ַא

 ןופ .ןָאקסעלוגָאמ גרעבמעל ןייק ךיז וצ ןפורעגסױרַא רע טָאה 6

 ןגעוו תועידי יד ןעייגרעד סע ואוו ,ןָאדנָאל ןייק ּפָא ייז ןרָאפ טרָאד

 ףוס ןיא ןוא ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ ןקילג ענעדלָאג יד
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 ףוס ןעגנערב ייז ןיהואוו ,קרָאי-וינ ןייק ּפָא ייז ןרָאפ 1886 ילוי

 לארשי ,ןַאמנייפ טנומגיז ,רעלסעק דוד יװ ,עּפורט עצנַאג יד טסוגיוא

 ,טַאלבנייװ ַאניבַאס ,שטיוװָאמַארבַא 'פ ןוא 'ה ,קנַאלב ןָאעל ,טַאלבנייוװ

 ,לעקניפ ַאטענַא ןוא סירָאמ ,ָאקסעלוגָאמ טנומגיז

 ,רעטַאעט רעשידיי ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא זַא ,טלייצרעד ןירָאג

 שינעגנידסיוא עקידלַאװג ַא ןעגנַאגעגנָא זיא סע ןעוו ,קרָאי-וינ ןיא
 זַא ,טריסַאּפ טָאה ,סרעטַאעט יד ןופ

 אילַאט ןעגנודענסיוא טָאה רעטַאעט סלוּפ ןופ עינַאּפמָאק יד ....,

 יד ןוא רעטַאעט םעד ןנָארקעג לעקניפ טָאה טציא .רעטַאעט

 סכוּפ זַא .םיא וצ ןעגנַאגעגרעביא זיא רעטַאע סלוּפ ןופ עינַאּפמָאק

 ןעמונעג ענייה ןוא ָאקסעלונָאמ ןבָאה ,קידייל ןרָאװעג זיא רעטַאעט

 סָאד ןעגנידסיוא םייב רעבָא טָאה לעקניפ .רעטַאעט סלוּפ קירוצ

 ןעגנַאגענניא זיא רע .סָאמס יד ל?סיב א טּפַאכעגרעביא רעטַאעט

 -ַאעט ַאילַאט ןיא עינַאּפמָאק יד ... ,ןעננוגנידַאב ערעווש וצ ףיוא

 םעד ןזיא רָאיײינ ןגעקטנַא ןוא ,ןדירפוצמוא ןעוועג זיא רעט

 אילַאט ןופ ןדיײרוצּפָא ןעגנולעג רעטַאעט סלוּפ ןופ רָאטקעריד

 טָאה ענייה .,. ,ןיצּפיל יורפ ןוא ןענַאמנייפ ,ןרעלסעק רעטַאעט

 רעטַאעט ַאילַאט קירוצ ןנירקוצניירַא טייהנגעלענ יד ןענופעג טציא

 רע ןוא עינַאּפמָאק ןייז טימ לעקניפ ןטרָאד ןופ ןבײרטסױרַא ןוא

 ,"ןָאטעג עקַאט סע טָאה

 -רַאמ ,רד טריפעגכרוד טָאה'ס סָאװ ,טעברַא-שרָאפ עיונעג ַא טיול

 זַא ,סױרַא ךיז טלעטש ,עסערּפ רעקיטלָאמַאד רעד ןיא רעגייז ןיוו

 דנומגיז) עפורט יד טָאה 1886 רעבָאטקָא 22 ןזיב רעבָאטקָא 12 ןופ

 ןיא טליּפשעג (סרעשזדענעמ -- לעקניפ סירָאמ ןוא ָאקסעלוגָאמ

 7 ןופ ,(ןָאטגניסקעל ןוא טירטס עט-58) *רעטַאעט ןעדרַאג סַארעט;

 עינעמור, ןפורעג ךיז טָאה עּפורט יד ןעוו ,1887 יַאמ 21 ןזיב רַאונַאי

 רעירפ טָאה סָאװ) *זוָאה ערעּפָא עינעמור, ןיא -- ?עּפורט ערעּפָא

 ןופ ,טירטס ירעיוב 104-106 ףיוא (*רעטַאעט לַאנָאשענ, ןסייהעג

 -עג רעדיוו עפורט יד טָאה 1888 ץרעמ 21 ןזיכ 1887 טסוגיױא 6

 רעבמעווָאנ 20 ןזיב רעבמעטּפעס 19 ןופ ןוא ,ץַאלּפ ןבלעז ןיא טליּפש

 רעשזדענעמ סלַא ןַאמרעבליז סירָאמ טריסנָאנַא ןיוש ןרעוו 8

 22 ןזיב 1888 רעבמעצעד 7 ןופ ,רעסישזער סלַא לעקניפ סירָאמ ןוא

 טירטס עט-8 ףיוא *רעטַאעט סלוּפ , סָאד רעביא .פ טמענ 1889 ינוי

 ןוא רעסישזער סלַא טריסנָאנַא טרעוו רע ואוו ,וינעווע עטירד ןוא

 8 ןזיב רעבמעטּפעס 16 ןופ טרָאד טביילברַאפ ןוא רעשזדענעמ

 ,פ טייג 1890 .רבעפ 6 ןזיב 1889 .בָאטקָא 9 ןופ ,1889 .בָאטקָא

 46-48) *רעטַאעט ַאילַאט; ןיא רעשזדענעמ ןוא רעסישזער סלַא רעביא

 קירוצ ךיז רע טרעק 1890 ץרעמ 27 ןזיב רַאורבעפ 7 ןופ ,(ירעיוב

 טסוגיוא 8 ןופ ןוא 1890 ילוי 9 ןזיב יַאמ 23 ןופ ,*רעטַאעט סליוּפ , ןיא

 ןיא רעשזדענעמ-סענזיב ןוא רעסישזער -- 1891 ינוי 12 ןזיב 0

 ,1892 יַאמ 21 ןזיב 1891 טסוגיױא 14 ןופ ,"זוָאה ערעּפָא עינעמור,

 ינוי 12 ןזיב יַאמ 20 ןופ ןוא רעשזדענעמ ןוא רעסישזער סלַא ,טרָאד

 ."רעטַאעט ַאילַאט/, ןיא רעשזדענעמ ןוא רעסישזער --- 2

 "השמ, סלַא טנכייצעגסיוא ןבָאה ךיז ,רעלדַא .ּפ בקעי טול ,לָאז .פ
 סנידרָאג ןיא *עגַארש בר; ןיא ןוא "חלג רעשידיי רעד, סנידרָאג ןיא

 .(1894) ?אירול רעדירב יד,

 *שמַארד ןוא רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד רַאפ וויכרַא; ןיא

 טקורדעגרעביא רעטומלרעּפ םולש טָאה ,(יקצַאש בקעי .רד ןופ ר"א)
 עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ טוטַאטס רעטשרע רעד, נא

 .פ סָאװ ,.זז 16 ןופ רושָארב ַא ,"לעקניפ השמ רעסַאפרַאפ ןייז ןוא

 דנוא רעטַאעהט; נ"א 1888 ןיא קרָאי-וינ ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה

 ןוּבעג טע 112 ,רעטַאעהט לַאטנעירָא ריפ "טנעמאלוגער ענהיב
 ."ראססיגער ,לעקניפ .מ .רעשזדענעמ ,ןַאמרעבליז .מ .ירעיוב
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 ןופ ןָאקיססעל

 ןיא טלייטעגנייא ,ןןטקנוּפ} ןעלקיטרַא 82 טלַאהטנַא רושָארב יד

 : ןעגנוליײטּפָא .עקידנגלָאפ

 ,ןעגנוקנַארקרע ,ןערידוטש דנוא ןעמעננָא ןעללָאר ,ןעבָארּפ איד

 ,רעדיילק ,ענהיב רעד ףיוא גנוטלאה איד ,ןָאהטנָא ןופ טייצ איד

 ןעכיור סָאד ,ןעטיהּפָא דנוא ןעיצנַאה ,רָאפַאטוב ,עטיזיווקער ,רוזירפ

 ."סענעדישרעפ ,ןעשעל טכיל דנוא

 :וצרעד טקרעמַאב רעטומלרעּפ םולש

 ואוו ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעגנָא ?עקניפ זיא 1886 ילוי ןיא,
 ןוא רעליּפשיוש סלַא טנכייצענסיוא לענש רעייז ךיז טָאה רע

 עשירָאטסיה יד ןעוועג זיא טעטילַאיצעּפס ןייז .רָאטקעריד-רעטַאעט

 -סגנומענרעטנוא ןוא עינרענע ןייז קנַאד ַא זיא סָאװ ,עטערעּפָא

 -עלרעסיוא ןופ ןיז ןיא הנרדמ ערעכעה א וצ ןרָאװעג טריפדעד טסייג

 סנידרָאנ בקעי טפמעקַאב ףרַאש טָאה לעקניפ .גנוטַאטשסיױוא |רןעכ

 .עניב רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ףיוא טייקיטעט עשירָאטַאמרַאפער

 -רַאפ-רעטַאעט ,רָאיטקַא ןא ןעוועג זיא לעקניפ סָאװ ,םעד ץוח ַא

 רעדיל ענעדישרַאפ טסַאפרַאפ ךיוא רע טָאה ,רעסישזער ןוא רעטלַאװ
 ,רעטַאעט ןרַָאפ

 ןֶא ןענייז ?עקניפ סירָאמ רעדָא השמ ןופ תונקת-עניב יד . .,

 קרַאטש זיא ךַארּפש יד .לכיב שטייד ַא ןופ טריליּפמָאק קפס

 -ָאטסיה ַא טנעמוקָאד רעקיזָאד רעד טָאה ךָאד .טשירעמשטיידרַאפ

 בורּפ (רעקיצנייא רעד התע-תעל ןוא) רעטשרע רעד יוװ טרעוו ןשיר

 .רעטַאעט ןשידיי םעד רַאפ סקעדָאק ןלענָאיסעּפָארּפ ַא ןפַאש וצ

 סָאװ ,טנעמוקָאד רעשילַארטאעט-רוטלוק א סָאד זיא םעד ץוח ַא

 -רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא רעפיט ןקוקוצניירַא טייקכעלגעמ א טינ
 זיא רעטַאעט שידיי ןעו ,1888 רָאי ןיא ,קרָאי-וװינ ןופ הביבס

 -רעביא טרעוו טוטַאטס רעקיזָאד רעד .ךעלעקיוו יד ןיא ןעוועג ךָאנ

 -ָאטרָא ןוא 'ליטס, ןופ ןעגננורעדנע ןָא לַאניגירַא םעד ןופ טקורדעג

 עלעיצעּפס ןיא טשטיײטרַאפ ןרעוו ןעמזיצילננַא יד רָאנ ,עיפַארג

 .."תורעה
 : טביירש גנָאי זעוב

 סעדעי .ןסקַאוװעצ ךיז רעטַאעט עשידיי סָאד טָאה קרָאידוינ ןיא,

 ,רעטַאעט ןרַאפ רעכוזַאב עיינ רעטנזיוט טכַארבעג ןפיש ןבָאה רָאי

 ןופ "רַאצ, רעד ןעווענ ןיא לעקניפ סירָאמ רָאיטסַא רעד ןוא

 ןליפַא ,טַאהעג ארומ ןעלקניפ רַאפ ןבָאה ןרָאיטקַא עלַא ,רעטַאעט

 -יווש -רעטקַארַאכ רעכעלרע ,רעטונ ַא ןעווענ זיא לעקניפ .סרַאטס

 רענַאקירעמַא רעד .ןַאמסטפעשעג רערעסעב ַא ךָאנ רעבָא ,רעליּפש

 רעד רָאנ זַא ,טגָאזענג לָאמַא טָאה יליעד סוטסוגיוא רעשזדענעמ

 ןטלַאה ןָאק רעכלעוו ,רעטַאעט םייב רָאטקעריד ַא ןייז געמ שטנעמ
 ןלייטנייא| 'ןטסעק, וצ ױזַא יוו טייטשראפ ןוא ,םיוצ ןיא ןרָאיטקַא

 טָאה לעקניפ יצ טינ סייוו ךיא .עסעיּפ א |ןופ לַאנָאזרעּפ םעד

 ןטלַאה ֹוצ ױזַא יו רעבָא ,ןלָאר ןלייטוצנייא ױזַא יו טסואוועג
 -לַאק א ןעוועג זיא רע .ןענַאטשרַאפ רע טָאה ,םיוצ ןיא ןרָאיטקַא

 רעייז טָאה ,טגיילרעביא ןוא ךעלטקניּפ ,רעטנכערעגסיוא ןַא ,רעט

 לטרעוו סָאד ןעמונעג ָאקסעלונָאמ טָאה םיא ןופ .טדערענ קינייוװ

 עסעיּפסעפקוס סרעניטַאל ייב טצונעג טָאה רע סָאװ ,"טכעלש ,

 ."ץרַאה עשידיי סָאד ,

 רע .טגײלעגנירַא טינ רעטַאעט ןייק ןיא לעקניפ טָאה טלעג
 -סיוא רָאנ ,טלַאהעג ףיוא ,הלילח ,טינ ןרָאיטקַא ןרישזַאגנַא טגעלפ

 בָאדעדראנ ענענייא ןייז טַאהעג טָאה לעקניפ) עקרַאמ ַא ןלייט

 עקרַאמ ַארטסקע ןַא ןעמענ טנעלפ ןוא ןסעיּפ 'עשירָאטסיה, רַאפ

 ,רעטַאעט ןופ '!סָאב, רעצנַאנ רעד ןעוועג רע זיא ךָאד ןוא ,(רַאפרעד

 טָאה ,טענורב ַא ,ןַאמ רעכיוה ,רענייש ַא ןעוועג זיא ?עקניפ

 רעד ןיא ןעזעגנָא ױזַא ןעוועג זיא ןוא סעצנָאװ ןגָארטעג קידנעטש

 גַאלשרָאפ-טארייח ַא טכַאמענ טָאה רע ןעוו זַא ,עיסעפָארּפ-רעטַאעט
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 ןופ רעטסעװש ַא ,ַאמע ןיטערבוס רעקירעי-17 ,רעקידונח רעד

 זיא לעקניפ שטָאכ ,ךעלקילג ןעוועג יז זיא ,יקסוװעשַאמָאט סירָאב

 עצנַאנ ריא ןוא רעקיצרעפ עפיט יד ןיא ןעווענ טלָאמַאד ןיוש

 .ךודיש םעד ןגעק ןעוועג זיא עילימַאפ

 רָאּפ ענייש ַא טעװערָאטַאטקיד ןוא טנינעקעג לעקניפ טָאה יױזַא

 ןַא וצ ןעמוקעג זיא סע זיב ,רעטַאעט ןשידיי רעקרָאי-וינ ןיא רָאי
 -ענּפָארַא רָאטַאטקיד םעד טָאה ןעמ ןוא םיא ןנעק 'דנַאטשפיוא,

 רעד ןעוװעג זיא 'עיצולָאװער; רענעי ןופ רעריפנָא רעד .טצעז

 טאהעג טלָאמַאד ןיוש טָאה רעכלעוו ,סקרַאמ ףלָאדור רעקימָאק

 .רעטַאעט שידיי טליּפשענ ךָאנ טָאה ןוא רעיַאל ףיוא טרידוטשסיוא

 ןרעביא ןשרעה וצ ךוזרַאפ ַא טכַאמענ לָאמַאכָאנ טָאה ?עקניפ . .;

 רעיוב ןוא רעדנירג יד ןופ רענייא ןרָאװעג וליפַא זיא ,רעטַאעט

 רעטולָאסבַא רעד ןָא ןיוש רעבָא -- ,רעטַאעט-'דנערג, םעד ןופ

 רעטעּפש זיא רע ןעוו ןוא .טַאהעג רעירפ טָאה רע סָאװ ,טכַאמ

 ,ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד ןיא דילנטימ ַא ןרעוו וצ ןעננואווצעג ןעוועג

 ןַא רָאנ ,סָאבעלַאב ןייק רעמ טינ זיא רע זַא ,טניימענ טָאה סָאװ

 םעד ןרָאלרַאֿפ ךיוא זייווכעלסיב רע טָאה ,רָאיטקַא רעכַאפנייא

 ."ַאמע ,יורפ רעגנוי ןייז ןופ טקעּפסער

 | : טביירש יקסוװעשַאמָאט סירָאב

 ךיא .םכח ןסיורג ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא ןבָאה ןרָאיטקַא עלַא,

 עלַא טימ טנעקעג טוג םיא בָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןעוועג ןיב

 ךיא ןוא ,סקיטילָאּפרעטַאעט ענייז עלַא טימ ןוא תומכח ענייז

 טינ זיא רע זַא ןוא טינ רע זיא םכח רעסיורג ןייק זַא ,ןגָאז געלפ

 קינייוו טדער סָאוװ ,שטנעמ ַא זיא רע .רעקיטילָאּפ רעקיטלאוונ ןייק
 רע זַא ,ןעניימ לָאז ןעמ ,סעצנָאװ יד ןעיירד ןייא ןיא טלַאה ןוא

 ןאמנייפ ,רעלסעק יו ןטסיטרַא עסיורג יד .טכַארט רע זַא ,טקנעד

 .רָאסישזער ןסיורג ַא רַאפ טכַארטַאב ןלעקניפ ןבָאה ָאקסעלונָאמ ןוא

 ַא ףיוא ןסעזענ ךיז רע זיא ,עבָארּפ ןכַאמ טנעלפ ןעמ ןעוו ..

 -שירַאנ ןדייר ןרָאיטקַא יד טזָאלעג טינ ןוא רָאילּפוס ןבענ לקנעב

 .עבָארּפ ייב ןרעכיור ןרָאיטקַא יד טזָאלעג טינ ךיוא טָאה רע ,ןטייק

 ,ןעגנַאגרעביא ,ןעגנולעטש עסיוועג רָאיטקַא םעד ןזייוונָא רעבָא

 ,רייל ,ןליפעג עסיוועגנ ןעננערבסױרַא לָאז רע ױזַא יו םיא ןרעלקרע

 עֶלַא .ןזיוועגנָא טינ לעקניפ טָאה סָאד -- סַאה ,עביל ,דיירפ

 ןגעלפ ייז ןוא ןטורקער יו טלעטשענסיוא ןייטש ןנעלפ ןרָאיטקַא

 בָאה ךיא ןעוו .טנָאזענ טָאה רָאילפוס רעד סָאוװ סָאד ןגָאזכָאנ

 סָאוו ,עסעיּפ עטשרע יד זיוה ַארעּפָא ןעינעמור ןיא טלעטשענ

 ןייֵלַא קיטש סָאד ךיא בָאה ,ןבירשעגנָא רימ רַאפ טָאה רעניײטַאל

 טיול ןכַאמ ןסייהענ סעיצַארָאקעד יד ךיוא בָאה ךיא .טריסישזער

 ךימ עינַאּפמָאק יד טָאה ,ןבענעגניירַא קיזומ ןוא ןעגנוזייוונָא עניימ

 -עג טינ ןלעקניפ טָאה סָאד .רָאסישזער סלַא טכַארטַאב טלָאמַאד

 ןייק רימ רע טָאה ,ןעשיטילָאּפ ַא ןעוועג רעבָא ןיא רע .טקעמש

 ןיא רעבירַא זיא לעקניפ ןעוו טציא ... .ןזיווענסיורא טינ האנש

 יד .טלעפענ טינ זדנוא ןופ םענייק רע טָאה ,רעטַאעט רָאזדניוװ

 רעטנוא רעירפ יו רעסעב ךָאנ ןרָאװעג טריפענפיוא ןענייז ןסעיּפ

 זַא ,ןעזענמורא טציא ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא יד .ישזער סלעקניפ

 סָאװ ,רעבעג-גנוטכַא ןַא יו רעמ טינ ןעוועג ךעלטנגייא זיא ?עקניפ

 רָאסישזער ןייק רעבָא ,ןטייקיניילק עסיוועגנ ףיוא טסַאּפעגפיױוא טָאה

 ."ןעוועג טינ רע זיא

 : גנָאי זעוב טביירש ,ישזער ןייז ןגעוו

 ,ףירגַאב ןקיטלָאמעד ןכָאנ עסעיּפ עשירָאטסיה ַא ןטַאטשוצסיוא,

 ןוא ,ןכַאז עכלעזא ךָאנ ןוא ךעלקייּפ ,רָאכ םעד דַאפ ןעמולב טימ

 לעקניפ טָאה סָאד -- עיצַארָאקעד עשירָאטסיה ,ענייש ַַא ךיוא

 ."ןענַאטשרַאפ

 : תונורכז עריא ןיא טביירש שילַאק ַאטרעב
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 רעטַאעט ןשידיי
 אקט
 ירא

 --- יקסװעשַאמָאט) רעטַאעט ָארזדניוו ןוֿפ רעריפ-סטפעשעג רעד,

 ןופ ןַאמ |רעקידרעטעּפש| רעד ,לעקניפ סירָאמ ןעוועג זיא (רַאטס

 -רעטַאעט םעד ןופ ֿפיט רעתמא רעד ןעוועג זיא רע ,לעקניפ ַאמע
 ןקרַאטש ַא טאהעג ןוא ןסקַאװעג ץרוק ןעוועג זיא רע ,רעקיטילָאּפ

 רעננערטש ַא ןעוועג ,טינרָאנ טעמכ ,קינייוו רע טָאה טדערעג .ןְליוו

 ."פבש לעב רעסיורג ַא ןוא ןעננואיצַאב ענייז ןיא

 :ןיקמורפ .א טביירש ,יקסוװעשַאמָאט אמע טימ ןַאמָאר ס'.פ ןגעוו

 טוג עדייב ייז ןבָאה עכלעוו ,רוד ןרעטלע ןופ רעליּפשיוש יד,

 קרַאטש רעייז ןעוועג זיא ַאמע סָאװ ,טימרעד סע ןרעלקרע ,טנעקעג

 ןעמ .טרעטענראפ טושּפ םיא טָאה יז ,ןלעקניפ ןופ טרעטסיײנַאב

 -ענ לעקניפ סירָאמ זיא טייצ רענעי ןיא זַא ,ןסענרַאפ טינ ףרַאד

 ןעועג זיא רע .רעטײל-רעטַאעט םעד ןופ ץיּפש ןפיוא ןענַאטש

 ןיא טקוקעג םיא ןבָאה עֶלַא .עניב רעשידיי רעד ןופ נינעק רעד

 רע זיא וצרעד .ץעזעגנ א ןעוועג זיא טרָאװ ןייז ןוא ןירַא ליומ

 סלַא ,רנַאשז ןייז ןיא .רָאיטקַא סלַא טבילַאב רעייז ןעוועג ךיוא

 ןוא ,ךעלכיילנרַאפמוא ןעוועג ןַאד רע זיא ,רעליּפשיוש-רעטקַארַאכ

 ױזַא ןעוועג ןענייז ,ןפַאשעג טָאה רע סָאװ ,ןּפיט יד ןופ לייט ַא
 טָאה סָאד .,ןטייברַאפ טנַאקענ טינ םיא טָאה רענייק זַא ,לענינירַא

 ןיא ױזַא ןוא ,עסירעטקַא רעגנוי רעד ןופ עיזַאטנַאפ יד ןעגנַאפעג

 ."ייז ןשיווצ ננודניברַאפ רעד וצ ןעמוקעג סע

 ,ַאמע רעטסעוװש סיקסוװעשַאמָאט ןוא .פ ןשיווצ ןַאמָאר םעד ןגעוו

 ,לעקניפ יו ,ןעגנורעניארעד ענייז ןיא יקסװעשַאמָאט טלייצרעד

 -רעטַאעט יד ןעוועג טלָאמַאד זיא סָאװ ,רעלעקדןייוו ַא ןיא קידנציז

 טָאה ַאמע רעטסעװש סיקסװעשַאמָאט זַא ,םיא טגָאז ,עינרַאצעביק

 טצונַאב ייברעד ןוא ,"הצילח יד, עסעיּפ ַא טָאה רע זַא ,טגָאזעג םיא

 ןוא ,'עלַאמע רעזדנוא קורדסיוא םעד רע

 ,טדערעגסיױרַא ױזַא סעּפע רע טָאה 'עלַאמע רעזדנוא, רעטרעוו יד ,

 םעד ןנעװו ךיז בָאה ךיא .קיאורמוא טכַאמעג ךימ טָאה סע זא

 טקנעד סָאװ ,ונ, : רעטייוו רימ ייב טנערפ ?לעקניפ .טכַארטרַאפ ףיט

 '? סָאװ ןגעוו, '? ָאד ןדייר רימ סָאװ םעד ןגעוו ,יקסוװועשַאמָאט ,ריא

 טרער רע סָאװ ןגעוו ןצנַאגניא קידנסעגרַאֿפ ,ןעלקניפ ךיא גערפ ---

 רעמ טדער ןוא עצנָאװ יד טיירד ,לכיימש ַא טיג לעקניפ .רימ טימ

 .שטנעמ רערטיכ ,רענעבירטענכרוד ַא ןעוועג זיא רע .טרָאװ ןייק

 'עלַאמע רעזדנוא, קורדסיוא ןייז זַא ,ןענַאטשרַאּפ דלַאב טָאה רע
 זיא לעקניפ .גנוקריוו עמענעגנַאמוא ןַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה
 ןוא רעקיצרעפ יד רעביא שביה ,שטנעמ רערעטלע ןַא ןעוועג ןיוש

 רימ .טינ רָאי ןצפופ ןייק ךָאנ .דניק ַא טעמכ ךָאנ ןעוועגנ זיא ַאמע

 ךיז רימ ןבָאה ,קידנעקנירט ןוא ,ןייוו ןעקנורטעג רעטייוו ןבָאה

 ,טקרעמַאב בָאה ךיא ... .'הצילח יד, ןינע םוצ קירוצ טרעקענמוא

 -ַאב רעמ ץלַא ןרעוו וצ רימפ טימ טייהנגעלענ יד טכוז לעקניפ זַא

 סָאװרַאפ ךאזרוא יד . .. .רעמיטניא ץלַא ,רעטנענ ץלַא ,טעדניירפ

 טוג ץנַאנ ךיא בָאה ,רעדורב רעטונ אזַא רימ טימ ןרעוו ?יוװו רע

 רימ זַא ,טסואווענ טָאה רע ןוא .עלַאמע רעזדנוא --- ןענַאטשרַאפ

 ןרַאפ ןלָאצַאב ךיא נעלפ רעבָא םעד ץָארט .טינ סָאד טלעפענ

 רע ןיא ,שַאט רעד וצ ךיז ןעמענ וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו .ןייוו
 רָאנ זיא ?לעקניפ . , + ,רעטרעוו טימ יוװ ןטלַאהענקירוצ ױזַא ןעוועג

 .עטַאט סעלעוולעוו דוד סלַא עלָאר ןייז ןופ טשַאררעביא ןעוועג

 ,לעקניפ ,טסיטרַא רענייפ ַא ןעווענ זיא רע

 רעטוג רעצנַאג א ןרָאװעג טייצ רעד טימ זיא לעקניפ סירָאמ ..,

 רימ וצ ןענייז ןשטנעמ . . .ַאמע ,לרעטסעווש ןייש ןיימ טימ רעדורב

 ףיוא ןעלקניפ טימ טריצַאּפש ַאמע ןיימ זַא ,טלייצרעד ןוא ןעמוקעג

 ןַאמע ןעזעג טָאה ןעמ זַא ,טלייצרעד רימ ןבָאה ערעדנַא ,יײוװדָארב

 .קרַאּפ לַארטנעס ןיא |עטערַאק} שזדירעק ַא ןיא ןרָאפ ןעלקניפ טימ

 בָאה ךיא .סערעטניא ןקרַאטש ַא ןעמונעג ןַאמע ןיא בָאה ךיא ..,
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 רָאנ בָאה ךיא סָאװ ןָאטעג בָאה ךיא .טַאהעג ביל קרַאטש רעייז יז

 עלַא רַאֿפ טלָאצעג בָאה ךיא .גנואיצרע ריא רַאפ ןָאט טנָאקעג

 ןליפַא ,רערעל עשיטַאמַארד רַאפ ,רערעלדננַאזעג רַאפ ,רערעלדָאנַאיּפ

 יד רימ טָאה .... .ןענרעל טזָאלעג יז ךיא בָאה ןענעכייצ ןוא ןלָאמ

 ,טרעדורעצ קרַאטש ריא טימ ןיינמורא סלעקניפ ןגעוו סעיינ

 "יאור ,רעליטש ַא ,דיי רערטיכ ,רענולק ַא ןעוועג זיא לעקניפ ..;

 -רעוו עטלייצעג ןדייר טגנעלפ רע ...ליטש וצ ךָאנ ,רעטקַארַאכ רעק

 טינ תוישעמ ןייק ,טנַאזעג טינ ןציוו ןייק לָאמנייק טָאה רע .רעט

 ןגיוושעג .ןזייוו טינ ?כיימש ןייק םענייק רַאפ טגעלפ רע .טלייצרעד

 רע טנעלפ .טייצ וצ טייצ ןופ סעצנָאוו ענייז טימ טיירדענ ןוא

 ,טניירפ רעטסעב א רענייז ןייז טנעמעג סע טָאה ,ןדייר ןצימע טימ

 ייברעד ןבָאה ןגיוא עסיורג ענייז .ןקוק טינ םענעי ףיוא רע טנעלפ

 קידנעטש רעבָא רע טָאה ןַאמע רַאפ .טייז ַא ןָא טקוקעג קידנעטש

 לָאמ ךס א ךיא בָאה סָאד .טרָאוװ טוג ַא ןוא ?כיימש ַא טאהעג

 ןפיוא טכַארבעגפױרַא ךימ טָאה ךעלטננייא סָאד ןוא טקרעמַאב

 ןטלַאהעג ןלעקניפ בָאה ךיא . .. .ןַאמע טימ ןַאמָאר ןייז ןופ דשח

 ַאזַא ןייגַאב לָאז רע ,ןשטנעמ ןשיטקַארּפ ,ןגולק וצ א רַאפ

 ,"טייקשירַאנ

 ןגעו ךעלעוװװירב עמינָאנַא ךיוא יקסוװעשַאמָאט טגירק לייוורעד

 טימ טדער ןוא רעטסעווש ןייז לָאמניײא ןײרַא טפור רע זיב ,ןַאמָאר
 .ןעוועג הדומ ךיז טלָאװ יז יו ךיז טנייוועצ יז ."םירובד ענעּפָא; ריא

 ןוא עילימַאפ-יקסװעשַאמָאט עצנַאג יד ןפורעגפיונוצ טרעו סע

 יד זַא ,טרעלקרעד טרעװו סע ןעמעוו ,ןיפ סױרַא ךיוא טפור'מ

 .פ רעבָא ,ךודיש םעד וצ ןזָאלרעד וצ טינ ץלַא ןָאט טעוװ עילימַאפ

 טינ סע טעװ לָאמסָאד זַא ,םיא טנרָאװ ןעמ ןעוו ןוא ,טגייווש

 ךייא ךיא לעװ רעפטנע ןיימ; רע טרעפטנע ,ןגייווש טימ ןייגּפָא

 -טימ יד וצ ןַאמָאר ןגעוו טלייצרעד יקסוװעשַאמָאט ."ןביילב קידלוש

 יפ ןסילשוצסיוא ןסָאלשַאב טרעװ סע ןוא עּפורט רעד ןופ רעדילג

 ,ןיקסװעשַאמָאט וצ ןבעגעגרעביא טרעוו הדבוע יד ןוא עּפורט רעד ןופ

 ןיירַא זיא ,פ זַא ,העידי ַא טייגרעד דלַאב .עּפורט יד טזָאלרַאפ .פ

 עניב רעד ןופ זיא טרָאד ןוא רעטַאעט:רָאזדניװ ןיא ןרעלסעק וצ

 טימ ןעמַאזוצ ןליּפש טרָאד ןירַא טערט .פ זַא ,ןרָאװעג טריסנָאנַא

 יז זַא ,רעטסעווש ןייז ייב טלעוּפ יקסװעשַאמָאט ,יקסװעשַאמָאט ַאמע

 ןופ טרַאװנגעק רעד ןיא ןרעווש ןוא עניב רעד ףיוא ןײגפיורַא לָאז

 שינעעשעג סָאד טָא .ןליּפש טינ רעטַאעט םענעי ןיא טעוװ יז זַא ,םלוע

 ןופ סַאג רעשידיי רעד ןיא ךערּפשעג-גָאט סָאד טייצ עסיוועג ַא זיא

 ,קרָאי-וינ

 רעד ןופ ןדנואוושרַאפ זיא ַאמע זַא ,ןעמ טרעה גָאט ןסיוועג ַא ןיא

 ןופ זיא ףיורעד דלַאב .פ טימ ןעשעג זיא עבלעזסָאד ןוא םייה

 טרָאד ןבָאה ייז זַא ,עיפלעדַאליפ ןופ עמַארגעלעט ַא ןעמוקעגנָא ןדייב

 טירטס שטרַא? סָאד ןעמונעג טרָאד ךָאנרעד טָאה .פ .טַאהעג הנותה

 -רעד יקסוועשַאמָאט ןוא ,טליּפשעג עדייב ןבָאה ייז ואוו ,*רעטַאעט

 סיפענעב ַא וצ ןרָאװעג טכַארבעג טרָאד רעטעּפש זיא רע יוװ ,טלייצ

 .ךעלקילג לרָאּפ סָאד ןפָארטעג ןוא ,טַאלבנייװ לארשי רָאיטקַא ןרַאפ

 יג ןופ עיצקעריד רעד ןיא טקילײטַאב ךיז .פ טָאה 1902 ןיא
 -ָאטסיה רעד טביירש םעד ןגעוו .?רעטַאעט דנערג , ןטיובעגפיוא

 : ןירָאג .ב רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקיר

 גנונדרָא רעיינ רעד ןופ ןפָארטעג ןרָאװעג ןענייז סָאװ עכעלטע ,

 סָאװ ,טימרעד ןעװועטַאר וצ טכוזענ ךיז ןבָאה ,עניב רעד ףיוא

 .רמ ןדיי ןשיסור םענעמוקעגפיוא ןסיוועג ַא טסולפנייאַאב ןבָאה ייז

 ןצרַאה עמַאס ןיא רעטַאעט ַא ןעיוב ייז רַאפ לָאז רע לעשיפ ירעה

 לעקניפ סירָאמ : ןעוועג ןענייז ייז ןשיווצ .לַאטרַאװק ןשידיי ןופ

 ןוא טירטס דנערג ףיוא טיובעגסיוא ןעמ טָאה רעטַאעט םעד . .,

 סע . .. .רעטַאעט דנערג ןבעגעג ןעמָאנ ַא םיא רעבירעד טָאה ןעמ
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 ןטטסאאאטפאוא

 זַא ,ןעזעגנייא טָאה עינַאּפמָאק יד ןוא טרעיודעג טינ גנַאל טָאה

 "מילש רעד ןופ אצוי לעוּפ רעד .ןייג טינ ןעמ ןָאק םָארטש ןגעק

 טינ טָאה עינַאּפמָאק יד ןַא ,ןעוועג זיא גנומענרעטנוא רעקידלזמ

 ,"ןטלַאהעגסיוא

 ןליּפש וצ ואוו טלקמ םוקמ ַא ןכוז וצ ןבילבעג רעדיוו זיא ,פ רַאפ

 ,יורפ ןייז טימ

 : טביירש ןיקמורפ .א

 -םיוא טזומעג ןבָאה . . סרענטרַאּפ ריפ ענייז ןוא לעקניפ . . . ,

 בקעי ןופ ןרָאװעג ןעמונענרעביא זיא רעכלעוו ,רעטַאעט םעד ןבעג

 ,טרישזַאננַא טָאה רעלדַא סָאװ ,רעליּפשיוש יד ןשיווצ .רעלדַא .ּפ

 .ןסיורד ןיא ןבילבעג זיא ?עקניפ סירָאמ .?עקניפ ַאמע ןעוועג זיא

 רעד ןוא ,רעמוז גנַאפנָא ןרָאוװענ ןסָאלשענ זיא טקַארטנַאק רעד

 םעד טריפענכרוד טָאה רעכלעוו ,טאלבנייוו ילרַאשט רעיִאְל רעגנוי

 יד ןטלַאה וצ ןקנואוו}| 'ּפיט, ַא ןגָארקעג טָאה ,|ךַאמּפָא| 'לעיד,

 טלייצרעד --- ןלאפעגנייא טינרָאג טלָאמַאד רימ זיא סע, .דוסב ךַאז

 .ןלעקניפ רַאפ דוס ַא ךיוא ןביילב ףרַאד סָאד זַא --- טָאלבנייװ ,רמ

 וצ ןעמוקעג ?עקניפ סירָאמ זיא ,ןינוי| יִלֹוי ןיא ,ןנרָאמירפ ַא

 טינ .ןרעלדַא ייב טרישזַאגנַא עקַאט זיא ַאמע יצ טגערפעג ןוא רימ

 ךיילנ ןיא רע .ָאי זַא ,טנָאזעג םיא בָאה ,ךַאז ןייק ןופ קידנסיוו

 -ניק ןוא יורפ ןייז ואוו ,יזריושזד וינ ,שזדנערָא ןייק ןרָאפעגקעװַא

 יד טריסַאּפ טָאה גָאט ןבלעז םעד ןוא ,ןענופעג ךיז ןבָאה רעד

 -ניפ סירָאמ ןוא ?ּפירק רעקיבייא ןַא ַאמע -- עידעגַארט עטלּפָאד

 "'טיוט לעק

 עריא ןיא יקסוװעשַאמָאט יסעב טלייצרעד עידעגַארט רעד ןגעוו

 : ןעגנורעניארעד

 ,לעקניפ סירָאמ ,רענָאוװש ןיימ טסַאנ וצ רימ וצ טמוק גָאט ןייא , |

 -ָאכנַאלעמ ,טנייורַאפ זיא רע .ענדָאמ סעּפע זיא ןעזסיוא ןייז ןוא

 רַאפ ןקָארשרעד טושּפ ךימ בָאה ךיא .ןנָאלשרעדינ רעייז ןוא שיל

 עיפָאפ ךָאנ ןעוועג זיא'ס}| ןטסיירט םיא םענ ךיא ןוא ןעזסיוא ןייז

 סע זיא אמתסמ ,קיבייא טינ טבעל שטנעמ ַא זַא ,ןטיוט סּפרַאק

 ןוא ,ןברַאטש לָאז ּפראק עיפָאס זַא ,טָאנ ןופ ןעוועג טרעשַאב

 טייצ ?קיטש א טימ ןיא ּפרַאק עיפָאס טניז ?ייוו ,רעטייוו יױזַא

 רעבָא... .טרעיורטרַאפ ןעגנַאגעגמורַא לעקניפ זיא ,ןברָאטשעג קירוצ

 טָאה ןַאמ רעקראטש-ןזייא רעד ,לעקניפ .טַאהעג תועט ַא בָאה'כ

 ואוו טינ סייוו ךיא ביוא ,טנערפענ ךימ קידנענייוו ןוא ,טנייוועג

 רימ רַאפ טנָאלקַאב ךיז טָאה רע ןוא .,זיא ,ַאמע ןייז ,בייוו ןייז

 רָאנ רע ןיא דניצַא רָאנ .ןבעל-ןעילימַאפ ןקירעיורט ןייז ןנעוו

 יד ןעמונעגטימ טָאה ןוא םיא ןופ קעוַא זיא ַאמע לייוו ,טגרָאזַאב

 ,טינ רע סייוו ,ךיז טניפעג יז ואוו רעבָא ,ךיז טימ ערעייז רעדניק

 בָאה ךיא .ןייטשרַאפ טינ סָאד ךיא ןעק גָאט ןקיטנייה זיב .. .

 רימ רַאפ סָאד זיא ,עקַאט םורַאד ,ןוא ,לעקניפ סירָאמ טנעקעג טוג

 טָאה סָאװ ,שטנעמ א ,טסיאָאנע ןַא ןעוועג זיא לעקניפ .שינעטער ַא

  קידנעטש ךיז ,ןעמעלַא ןוא ץְלַא ןופ רעמ ןיילַא ךיז טַאהענ ביל

 רעד טרעמיקעג קינייו ץנַאג טָאה םיא .ןבעל ןייז טיהענּפָא רָאנ

 - טא .טנייה טאז ןעוועג זיא ןיילַא רע יבַא ,טלעוו רעד ןופ ןגרָאמ

 טסייג ןיא טנוזעג םוקלופ ןעוועג זיא סָאװ ,שטנעמ ַא ,לעקניפ רעד

 ! ? רעולָאװער א ןופ ליוק ַא טימ ןבעל ןייז טקידנע ,רעּפרעק ןיא יו

 לעקניפ ? טכוזרעפייא ,עביל עטלפייוצרַאֿפ ? סָאוו בילוצ ןוא

 "! ? קיטכיזרעפייא

 ;טביירש יקסנישמור ףסוי

 ךיוא ןוא קרָאידוינ ןעגנולקעג טָאה עידענַארט-לקניפ רעד טימ,

 -עלקערש רעד ןיא זַא ,קידריווקרעמ .ןֹרָאי ךס ַא עקירעמַא ץנַאג

 זיא סע .ןטנַאגירטניא ןייק ןעווענ טינ ןענייז עמַארד-לקניפ רעכ

 -ניה עֶלַא ןיא קיסַאּפ טינ ,ךודיש רעכיילג-טינ ַא ןעוועג ךאפנייא
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 ןופ ןָאקיסקעל

 -יצנַאװצ יד ןיא זיא יז ,רעטקַארַאכ ןיא ייס ,ןרָאי ןיא ייס ,ןטכיז

 קיטש ַא ,ןניוא עצרַאװש ,עקיטומטוג ,עקידעבעל רֶאּפ ַא טימ ,רעק

 -עג ביל טָאה ,רעטכעלעג ןקיכליה ַא טימ לָאמ עלַא ;רעבליזקעווק

 רָאּפ ַא טימ ,רעקיצפופ יד ןיא ,רע .ןטּפַאשלעזעג} ינַאּפמָאק טָאה

 ,רעטקַארַאכ ןטסעפ ַא טימ ,שטנעמ רערעווש ַא ,ןגיוא עגנערטש
 ןוֿפ .טייקמאזנייא ןבָאה ביל טנעלפ ,טלכיימשעג ןטלעז -טָאה

 .ןטָאדקענַא עצנַאג טלייצרעד ןעמ טָאה רעטקַארַאכ ןטסעפ סלקניפ
 -ישזער רעטשרע רעד ןפורנָא טכער טימ טנָאקענ ןעמ טָאה ןעלקניפ

 טייקגנערטש ןוא טייקכעלטקניּפ ןייז .עניב רעשידיי רעד ףיוא רעס

 עטקורדעג קיצנַאװצ-ןוא:ףניפ ענייז ןיא טלניּפשענּפָא ךיז ןבָאה

 -רַאנ} םור-גניסערד רעדעי ןיא ןעגנַאהעג ןענייז עכלעוו ,ןטקנוּפ

 ןייז ןביירשרעטנוא םייב רָאיטקַא רעד ןוא ,רעטַאעט ןופ |בָארעד

 ,ןביירשרעטנוא טזומעג ךיוא טָאה ,טקַארטנָאק |ןלַאמרָאנ| ןלענער
 ןענייז עכלעוו ,ןטקנוּפ קיצנַאוװצ-ןוא-ףניפ יד ןריפכרוד טעוו רע זַא

 -עטשרָאפ רעד ייב ןריפ ךיז לָאז רע ױזַא יו זיולב טינ ןענַאטשַאב

 ןכַאז עכלעוו ,ןטקנוּפ עקינייא ךיוא ןוא ,ןבָארּפ ייב ךיוא רָאנ ,גנול
 .זיוה-עפַאק ןיא רעדָא סָאג ןיא ןלייצרעד טינ רָאט רָאיטקַא רעד

 יד ,עלעטש יד ןרילרַאפ ךַאפנייא ןסייהעג טָאה ןעלקניפ ןנלָאפ טינ
 טָאה ריא זַא ,ןעוועג זיא הרצ יד ןוא .עטסנעלק יד יצ עטסערג

 .זייב זיא רע ןעו ןוא טוג זיא רע ןעוו טסואוועג טינ לָאמנייק

 טייצ רעבלעז רעד וצ ןוא ,קילב ןטסנרע ,ןגנערטש ןטימ לָאמ עלַא
 ..טרָאװ ַא טימ שטנעמ ַא ,שטנעמ רעסידובכב ַא ןעוועג ךיוא רע זיא

 טָאה רע ,רעוייה ןעיוב טנעקעג ןעמ טָאה טרָאוװ סלקניפ ףיוא

 םיא טָאה סָאװ ,םעד ייוו רעבָא ,טרַאנעגּפָא טינ לָאמנייק ךייא

 טָאה רענייק .טרעטיצעגנ ןבָאה עטלעטשעגננָא ענייז עֶלַא ! טרַאנעגּפָא

 טָאה ױזַא ןוא .ןעלקניפ ןדיירוצננעקטנַא טומ ןייק טַאהעג טינ

 -רעבליזקעווק ,עקידעבעל ,עקניגנוי יד טומ םעד טַאהעג טינ ךיוא

 רַאפ ,רעסישזער רעד ,רע ןעוו ,ןעלקניפ ןנַאזטנַא וצ ַאמע עקיד

 סָאד זיא ןרָאיטקַא ייב) טרעטיצענ טָאה טלעוו עצנַאג יד ןכלעוו

 ןיינ ןגָאז וצ םיא ,(טלעװו רעצנַאג רעד רַאפ טנכעררַאפ רעטַאעט
 ,םיא טימ ןבָאה וצ הנותח נַאלשרָאפ ַא טכַאמעג ריא טָאה רע ןעוו

 ןָאק יו; .טַאהעג טינ וצרעד ןליוו ןקרַאטש ןייק טָאה יז שטָאכ

 .'טכַאנ ןייז לָאז'ס ליוװ ?קניפ ןעוו גָאט ןייז

 רעד ןיא .ןרָאװעג ןסָאלשענ זיא ךודיש רעכיילג-טינ רעד ןוא

 .ךודיש רעכעלקילג ַא זיא סע זַא ,ןסייהעג סע טָאה טלעוו-רעטַאעט
 -עלטסניק סלַא ךיוא ,טעטירַאלוּפָאּפ ריא ןיא ןסקַאוװעג זיא ַאמע. ,

 סלעקניפ אמע עקַאט ,יקסװעשַאמָאט סירָאב סָאװ טייצ רעד ןיא ,ןיר

 ?עקניפ ןוא ,רעסישזער רעסיורג רעד סלַא ןגיטשעג זיא ,רעדורב

 ןגָארקעג אמע טָאה ָאר .ץנַאלג ןייז ןופ ךס ַא ןרָאלרַאפ ןיוש טָאה

 .ןבעל םַאזנייא ריא ןגעק ןריטסעטָארּפ ןעמונעג טָאה ןוא טומ רעמ

 ןגעקטנַא ןדייר ןיוש טגעלפ ,טייהיירפ רעמ ןעמונעג ךיז טָאה יז

 זַא ,טליפעג טָאה לקניפ .,ןנלָאפ טינ ךיוא לָאמ ךס ַא ןוא ןַאמ ריא

 ןייז ןיא וליפַא רָאנ ,רעטַאעט ןיא רָאנ טינ ץַאלּפ ןייז טרילרַאפ רע

 ןטייווצ ןפיוא רעלדַא טָאה לייוורעד .ןניוושעג טָאה רע רעבָא ,םייה

 קידנקירדסיוא ,ןלעקניפ טינ ןוא ןַאמע זיולב טרישזַאגנַא ןָאזעס

 ןעמוק סָאװ ,ןעיירעגירק עקידנעטש יד ןטיהסיוא ליוו רע זַא ,ךיז

 א ןִא ןבילבעג לעקניפ זיא ָאד .ןלעקניפ ןוא ןַאמע ןשיוװצ רָאפ

 -רעפייא רעייז ןרָאװעג ןַאמע ףיוא זיא ןוא ,עיציזַאּפ ַא ןָא ןוא םייה

 ןטסרעממא .,ןבילקעגננָא םיא ןיא ךיז טָאה ןעמַאזוצ ץלַא .קיטכיז

 ןייז ,ץלָאטש ןייז ןרָאלרַאפ טָאה רע סָאװ טעשטומעג םיא טָאה

 -סיוא ,רעכיג רעדָא ,גנונערפיוא ןופ טנעמַאמ ַא ןיא ןוא ,עדריוו

 ."טַאט ןכעלקערש םעד ןעגנַאנַאב רע זיא ,ץלַא סָאד קידנענעכער

 :גנָאי זעוב ךיוא טלייצרעד עידעגַארט רעד ןגעוו

 -עברָאטשרַאפ | ןיוש טציא} רעד ,שטנעמ רעטיורטרַאפ ןייז יו ,
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 רעטַאעט ןשידיי

 רעטעּפש רימ טָאה ,רעבָארעדרַאג ןייז ,רעשיליוּפ רעד .םעס רענ

 ַא טימ ליצ ןיא ןסיש טנרעלענ ךיז לעקניפ טָאה ,ןבעגענרעביא

 --יווקער} יטרעּפָארּפ םעד ייב טגרָאבענ טָאה רע סָאװ ,רעװלָאװער

 ,טנַאה ןיא רעװלָאװער םעד קידנטלַאה .רעטַאעט ןופ ןַאמ-|טיז

 : טנערפעג םיא ייב-לעקניפ טָאה

 ןסיש וצ ךיז ץַאלּפ רעטסרעכיז רעד זיא ,םעס ,וטסקנעד וואו ---

 רעולָאװער ןטימ קידננייצנָא ןוא --- ? ןרעוו ןסָאשרעד עקַאט ןוא

 סָאד זיא סָאד טָא -- :טנָאזענ רע סָאה ,ףיילש ןטכער ןפיוא

 | ,טרָא עטסרעכיז

 ,עידעגַארט רעד ןופ ץַאלּפ םוצ ןעמוקענ רעטעּפש זיא ןעמ ןעוו

 -ברוד ןפיילש} ענייז ןוא ןטיוט ַא ןגיל ןלעקניפ ןענופענ ןעמ טָאה
 |ענייז טרעכעלעגכרוד טָאה רעכלעוו ,רעוולאווער ַא ךרוד ןסָאשעג

 ןַא .ּפָאק ןייז ןבעל ,גולק ױזַא טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ,ןריהעג
 ןייז ןופ טונימ רעטצעל רעד זיב רעכעלטקניּפ ַא ,רעטנכערעגסיוא
 - ."ןבער

 -סטעק יד ןיא ,ליעדנריופ ןיא ןרָאפעגוצ 1904 ינוי 7 םעד זיא ,פ

 ןיא .ןענופעג ךיז ןבָאה רעדניק יד טימ יורפ ןייז ואוו ,גרעב-ליק

 -גיוועל דוד רעליּפשיוש רעד ןענַאטשעגניײא ךיוא זיא לעטָאה ןבלעז

 ןטכַאדרַאפ טימ ןגָארטעגמורַא ךיז סנטצעל טָאה רעכלעוו ,.פ .ןָאס

 יז זַא ,ןזייוווצפיוא םיא טימַאב ךיז טָאה יז םגה ,יורפ ןייז ןגעוו

 ןענָאסניװעל טימ יורפ ןייז קידנעעזרעד ,טָאה ,טעדנירגַאבמוא ןענייז

 -גיוועל טעדנואוורַאפ טכייל ,ןסיש ןעמונעג ,רעדניק יד טימ ןריצַאּפש

 זיא יז סָאװ ךרוד ןייב-ןקור ןיא יורפ ןייז ןפָארטעג ןוא ןענָאס

 .דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב .פ זיא ףיורעד דלַאב ןוא לּפירק ַא ןרָאװעג

 ,טגעג רעטעּפש ךיז טָאה רע רעכלעוו טימ ,יורפ עטשרע .ס'.פ

 ,ַאזיל רעטכָאט רעייז .לעקניפ ַאטענַא ןירעליּפשיוש יד ןעוועג זיא

 טכַארבעגמוא זיא ,טסערַאקוב ןופ זױה-ערעּפָא ןיא ןיטסינַאיּפ ַא

 זיא ןנעפ .ה ןיװריוא ןוז רעייז .טייל-יצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג

 ןירעליּפשיוש רעד ןופ ןַאמ רעד ,קיטַאמעטַאמ רָאסעּפָארּפ ַא ןעוועג

 רעסישזער ַא ,בייא :ןענייז רעדניק סַאמע ןוא ס'.פ .ןיטסרעג ַאטרעב

 ַאלעב ןוא יסול סנירעליּפשיוש יד ןוא ,עניב רעשילגנע רעד ףיוא

 ,(ינומ לוָאּפ וצ טַאריײהרַאפ)

 .ןיטסרעג אטרעב ןופ .ע .ש

 ,211 ,209 ,199 ,190 ,176 ,147 זז | ,"טַאעט שידיא .שעג, -- ןירָאג .ב
 .169:70 ,6465 ,34:35 .זז ,װ }238 237 ,5

 עשידיא איד, ןיא) "רעטַאעהט ןעשידיא ןופ עטכישעג איד, -- טרעפייז ,מ
 .(סעקינימ .י .ח ןופ טריגַאדער ,1897 ,.י .נ ,"ענהיב

 ,174 .וז ,1916 ,י ג ,"עטכישעג סנעבעל ןיימ , --- יקסװעשַאמָאהט :יסעב
118/81, 262, 210-72. 

 .י .נ ,"טײהרַאװ איד, ,ענהיב רעד ףיוא רהָאי 40 -- רעלדַא ,ּפ בָאקַאי
 .1917 ראורבעפ 4 ,רַאונאי 15 ,7 ,4 ,1916 .צעד 4

 יי .ג ,"גָאט רעד, ,רעטַאעהט ןעשידיא םעד ּפַאלק א -- רעלסעק דיווייד

 ,1917 ראורבעפ 4
 ,3132 .וז ,1928 ,ענליװ ,"גנַאהרָאפ ןרעטניה, --- גייווצרעבליז ןמלז

 עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ טוטַאטס רעטשרע רעד --- רעטומלרעּפ םולש

 .30'422 .וז ,1930 ,ענליװ ,"װיכרַאא ,לעקגיפ השמ ,רעסַאפרַאפ ןייז ןוא

 ,טרָאד ,עיפַארגָאיב סנעדַאפדלָאג םהרבא רַאפ ןלַאירעטַאמ -- ןאמקראטש השמ

 ,255:56 .וז

 ײקסװעשַאמָאט רעד ןיא יירעסיש עשיגַארט עטשרע יד -- רעשארד ןַאטיינ

 .1931 טסוגוא 15 ,.י .נ ,"גָאט רעד, ,קירוצ רהָאי גיסיירד עּפַאנק טימ עילימַאפ

 29 ,28 ,27 ,י .ג ,".ורָאפ , ,עטכישעג-סנעבעל ןייז --- יקסװעשַאמָאט סירָאב

 .1926 .רַאונַאי

 ,196 .זז ,1937 ,י .ג ,"עטכישעגיסנעבעל ןיימ , -- יקסװעשַאמַאט סירָאב

 | | | וי 1 ,334-39 ,294 ,207 ,1

 טרעדנוה, ,עינעמור ןיא רעטַאעט ןשידיי ןגעװ סעיזנעצער -- ןַאמָאר ס'ש

 ,53:54 .זז ,1940 ,.י .נ ,"ןדַאפדלָאג רָאי

 .289793 .וז ,1944 ,.י .ג ,"ןבעל ןיימ ןופ ןעגנַאלק, -- יקסנישמור ףסוי

2077 

 יאמ 27 ,,י .ג ,"גָאט רעד, ,רעטַאעט ןעשידיא ןיא ןבעל ןיימ --- גנָאי זעוב

6,, 

 ,9 ,47'144 .,זז ,1950 ,.י .ג ,"רעטַאצט ןיא ןבעל ןיימ , --- גנָאי זעוב |

 .ןט1גזטגגג 1 000 561861--- 4 1411960:3 04 186 31448/ 4 גת אס 014

 (21צ 0 1892," 1801ג02 !(/םנצס{ץפוזץ , ?גט2ט5, 1960. יי

 ַאטענַא ,לעקניפ
 |ץראווש}

 1926 .טשעג -- 1863 ךרעב .בעגו

 ןריובעג יז זיא ,ָאקסערביל קחצי טיול

 טָאה ןוא ,עינעמור ,טסערַאקוב ןיא ןרָאװעג

 ערעגנוי ַא טַאהעג טָאה ןוא ,ץרַאוװש ןסייהעג

 ַא ךיוא ,ץרַאװש .ַאטערַאגרַאמ ,רעטסעווש

 .ןירעליּפשיוש עשידיי

 טינ} טלייצרעד יקסװעשַאמָאט יסעב יוװ

 ,.פ ןענייז ,ןעגנורעניארעד עריא ןיא ןקיטכיר

 ןופ יורפ יד) ַאנילואּפ ןוא לברעוו .סרמ

 .רעטסעוװש ןעוועג (ןעדַאפדלָאג םהרבא

 ןליּפש ןביוהעגנָא טָאה יז זַא ,סיוא טעז סע

 .גנודנירג רעד ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא דלַאב רעטַאעט שידיי

 ןעוו זַא ,טלייצרעד ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד ,ןירָאג

 עּפורט רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז עװקסָאמ ןיא טָאה ןעדַאפדלָאג

 -רעקוצ רעזייל רָאיטקַא םוצ טּפַאשרעריפנָא יד ןבעגעגרעביא ןוא

 ױזַא ןופרעד ןענופעג לעקניפ השמ רָאיטקַא רעד ךיז טָאה ,ןַאמ

 ןוא .פ טימ טַאהעג הנותח ףיורעד דלַאב טָאה רע זַא ,טקידיײלַאב

 ןיא .סעדָא ןיא רעטַאעט שידיי ןליּפש ןרָאפעגקעװַא ריא טימ זיא

 -סור ןיא רעטַאעט ןשידיי ןפיוא טָאברַאפ ןכָאנ ,18823 רעבמעטּפעס

 עשידיי רעסעדָא לייט ַא טימ ןרָאפעגּפָא ןַאמ ריא טימ .פ זיא ,דנַאל

 .עינעמור ןייק ןרָאיטקַא

 ,רעטַאעט ןשידיי ןגעו סעיזנעצער עטשרע יד ןופ ענייא ןיא

 7 ןופ "אעטאטינרעטַארפ, גנוטייצ רעטסערַאקוב רעד ןיא טרעוו

 : (ןַאמָאר ס'ש ןופ גנוצעזרעביא רעשידיי רעד ןיא) טגָאזעג 1885 ינוי

 יורפ יד ןוא שילַאקיזומ זיא עּפורט עצנַאג יד טעמכ ...,
 -עגסיוא ןַא יוז ןרעו וצ טנַאמרעד סרעדנוזַאב טנידרַאפ לעקניפ

 ךיז ןבָאה ןעמַאד יד ןופ ... .ןירעגניז ןוא עסירעטקַא עטנכייצ

 גרעבנעזָאר יורפ ,לעקניפ יורפ ן'עטעקָאק יד, ןיא} טנכייצעגנסיוא

 ןעוועג זיא םענעגנָאמוא . . . (עטעקָאק יד) ןייטשלעדע יורפ ןוא
 וצ טָאטשנָא טרימַאלקעד ןוא טגניז רעכלעוו . . . !רָאטקָאד, רעד
 ךיז טקרעמ סָאװ ,ןורסח ַא וליפַא זיא סָאד .שטנעמ ַא יװ ןדייר

 -נואוו עס ןוא עּפורט רעד ןופ ןרָאיטקַא ערעדנַא עכעלטע ייב ךיוא

 טינ ןופרעד ךיז ןָאק אפוג לעקניפ יורפ יד סָאװ ,זדנוא טרעד

 0 | ."ןעיירפאב

 גנוריפפיוא רעד ןגעוו טביירש ,ילוי 12 ןופ גנוטייצ עבלעזיד ןוא

 | : *ַאלָאקירעּפ , ןופ

 .טנווֶא םנופ גלָאפרעד םעד טָאה ַאלָאקירעּפ יו לעקניפ יורפ יד ,

 ןטלַא םנופ עלָאר רעד ןיא רעלסעק ךיוא זיא טוג סרעדנוזַאב

 ' -  ."טנַאטסערַא
 :טגָאזעג טרעוו 1885 ילוי 9 ןופ *יטאלאג , ןיא

 רעשינעמור א ןופ ןלעפסיוא ןבילוצ ,רעטַאעט ןסיורג ןיא,

 ןופ ןייארַאפ רעד ןעגנולעטשרָאפ עירעס יד רָאפ טצעז -- עּפורט

 -ונָאמ ה"ה יד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןטסיטרַא עשיטילעַארזיא

 טנוװַא ןדעי וצ ןעיצ ןעגנולעטשרָאפ עקיזָאדיד ,לעקניפ ןוא וקסעל

 ןרעוו עכלעוו ,רענעמור ךס ַא ךיוא רָאנ ,ןטילעַארזיא רָאנ טינ
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 ןופ ןָאקטיסקעל

 יֹורפ ... קיזומ רעלענינירַא ןוא רעמענעגנָא ןֵא ןופ ןניוצעגוצ

 יורפ ךיוא יו ,עמיטש-ָאנארּפָאס רעשיטַאּפמיס ַא טימ ,לעקניפ

 ."ןטנעמסידָאלּפַא ןעמוקַאב עכלעוו עטשרע יד ןענייז ,ןייטשלעדע

 ,.פ טמוק ,עינעמור ןיא רָאי עכעלטע שימָאנָאקע ךיז ןרעטַאמ ןכָאנ

 ,ןַאמ ריא ךיוא ייז ןשיווצ ::עּפורט רעצנַאג .ַא טימ ,1886 ילוי ףוס

 .קרָאי-וינ ןייק

 ןעמוקעג 1887 ןיא זיא ןעדַאפדלָאג ןעוו זַא ,טלייצרעד רעלסעק דוד

 ןיא טפַאשרעריפנָא יד ןעמענרעביא טלָאװעג ןוא .עקידעמַא ןיא

 -רעד זיא'ס ןוא ןופרעד טגָאזעגּפָא ןרָאיטקַא יד ךיז ןבָאה ,רעטַאעט

 ,עּפורט רעד ןופ ןעיורפ ייווצ יד רעבָא ,קיירטש ַא ןרָאװעג טרעלק

 ,רעכערבקיירטש ןעוועג ןענייז ,ּפרַאק עיפָאס ןוא לעקניפ ַאטענַא

 ןיא .ןַאמ ריא טימ ןָאטסָאב ןיא ןליּפש .פ רימ ןפערט 1888 ןיא

 סלַא ףיוא יז טערט ,ןעדַאפדלָאג םהרבא ,טסַאג ןופ טרַאװנגעק רעד

 ,יקסוװעשַאמָאט יסעב יװ רעבָא ,"סלעמעל ינוק יד , ןיא *ענילָארַאק,

 ,ןיטנערוקנָאק עקידלַאװג ַא ןעזעג ריא ןיא טלָאמַאד טָאה עכלעוו

 :ןעגנורעניארעד עריא ןיא רעביא טיג

 ךיז ןנירקעצ ,עבָארּפ ַא ייב ,נָאט םענייש ַא ןיא טפלעה טָאג

 יז ןוא ,לעקניפ ַאטענַא ,ענָאדַאמירּפ רעד טימ רָאטקעריד רעד

 ,גנולעטשרָאפ עצנַאג יד קירוצ ףור שטָאכ .טינ טליּפש יז ,טגָאז

 ,יז טנָאז ,ליוו יז .טינ טפלעה סע רעבָא ,טהנעט ןעמ ,טדער ןעמ

 ןפרַאד לָאז ןעמ ןליפַא ןליּפש טינ ןעמאזוצ ןיקסוװעשַאמָאט טימ

 .ןןטעליב | סטעקיט עטפיוקרַאפסיוא עלַא רַאפ טלעג סָאד ןרעקמוא

 ַא ךָאנ .יז טנָאז ,ןריפסיוא ןומ יז ןוא ,,עכיראטס, יד זיא יז

 ײיּפש ַא טיג ןוא רָאטקעריד רעד ףיוא ךיז טבייה ןגירק ןעגנַאל

 ץנַאג טימ ,,םלעמעל ינוק, יד טימ ,ענָאדַאמירּפ רעד ףיוא סיוא

 .ןענייו ןיימ טינ ןוא ןטעב סמענייק טינ טפלעה סע .ןָאטסָאב

 .ןענירד-ןטימ ןיא ןביילב עֶלַא רימ ןוא קעװַא זיא יקסוװעשַאמָאט

 ןטימ 'עכירַאטס , יד ןעוועג זיא ,לעקניפ ַאטענַא ,ענָאדַאמירּפ יד .. ,

 ןייטשרַאפ וצ ןבענעג רימ טָאה יז ןוא ,'קרָאי וינ סיוא, םָאלּפיד

 ןעמונרַאפ בָאה ךיא סָאװ ,בָארעדרַאג ענייש יד .טניימ סָאד סָאװ

 קירוצ ןכָאװ עכעלטע טימ טשרע 'לָאה קיזוימ ןָאטסָאב , ןבלעז ןיא

 -ערד ענייש עזיד --- 'תימלוש, סלַא ןטָארטעגפיױוא ןיב ךיא תעשב

 רַאפ ןעמונעג לעקניפ ַאטענַא טָאה {רעמיצ-בָארעדרַאג}| םור גניס
 ,גנוקידלושטנא םוא טעב'כ ,ןָאטנָא ךיז ןסייהענ יז טָאה רימ ,ךיז

 ןיא ןָאטנָא ךיז לעוװ ךיא דלַאביװ םורָאװ ,ן{טעזָאלק} טעליָאט ןיא

 זַא ,ןסיוו ןעמ טעוװ ןענַאװ ןופ ָאט ,ריא טימ םור-גניסערד ןבלעז
 'רַאטס, ַא -- טכַאלענ יז טָאה -- ןָא יז קוק, ? 'עכיראטס, יד זיא יז

 רעשידיי רעד רַאפ ןטילעגנ ךס ַא ןיוש טסָאה ? ךעלדיילק עצרוק ןיא

 ?,''? ןרָאיטקַא טימ טעשַאּפעג ןיוש וטסָאה םירזח ?פיוו ? עניב

 טָאה ןוא סעפורט ערעדנַא ןיא ךָאנ טליּפשעג ךָאנרעד טָאה .פ

 -ירעמַא רעד ףיוא ץַאלּפ םענעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ טייצ עסיוועג ַא

 טגעג רעטעּפש ךיז טָאה יז .ענָאדַאמירּפ סלַא עניב רעשידיי רענַאק

 ַאזיל רעטכָאט ַא טַאהעג טָאה יז ןכלעוו ןופ ,לעקניפ סירָאמ טימ

 ןעמוקעגמוא זיא עכלעוו ,זיוה-ערעּפָא רעטסערַאקוב ןיא ןיטסינַאיּפ)

 רעכלעוו ,ןיווריוא ןוז ַא ןוא (הלשממ-יצַאנ רעד תעב טסערַאקוב ןיא

 ףיוא ןעמָאנ ןייז ןטיבעג לעיציפָא טיוט סרעטָאפ ןייז ךָאנ טָאה

 רעשיטַאמעטַאמ רעד ןופ טּפיוה ןעוועג זיא ןוא ,ןנעפ .ה ןיווריוא

 י .1 ,ןילקורב ןופ םוקינכעטילָאּפ ןיא גנולײטּפָא

 רָאטיזָאּפמָאק ןוא רעקיזומ ןטימ טַאהעג הנותח רעטעּפש טָאה .פ

 ןייק ןרָאפעגקעװַא םיא טימ זיא ןוא עיפלעדַאליפ ןופ ןייטשלעקניפ

 ךיז יז טָאה ,טיוט ןייז ךָאנ ןוא ,ןברָאטשעג זיא רע ואוו ,עּפָאריײא

 1926 ןיא זיא יז ואו ,עקירעמַא ןייק טרעקעגקירוצ 1907 ןיא

 .עיפלעדַאליפ ןיא ןברָאטשעג

 רעשידיי רעד ןופ ןַאמ רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןיווריוא ןוז ריא
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 רַאורבעפ 29 םעד ןברָאטשעג זיא ,ןיטסרעג ַאטרעב ןירעליּפשיוש
 ,קרָאי-וינ ןיא 0

 .ןַאמרעבא קיזייא ןוא ָאקסערביל קחצי ןופ .ע .מ
 ,35 .ז ,וװ ,רעטַאעט שידיא עטכישעג --- ןירָאג .ב

 .70714י .ּוז ,1916 ,קרָאיײוינ ,"עטכישעג סנעבעל ןיימ ,, -- יקסװעשַאמָאט יסעב
 ,צינעמור ןיא רעטַאעט ןשידיי ןגעװ עיזנעצער עטשרע יד -- ןַאמָאר ס'ש

 ,53:54 .וז ,קרָאיײװינ ,("ןדַאפדלָאג רָאי טרעדנוה;.-ןיא}

 ַאמע ,לעקניפ
 | יקסוועשַאמָאט |

 ן1923 ץרעמ 29 .טשעג -- 1877 .בעג|

 סלַא ,עניאַארקוא ,וועיק ןיא 1877 ןריובעג

 --עמַא ןיא ןרעטלע עריא טימ ןעמוקעג דניק

 -רַאפ עילימַאפ יד טָאה רָאי עכעלטע .עקיר
 1892 ןיא ןוא ץניוָארּפ רעד ףיוא טכַארב

 ןעמַאזוצ .קרָאי-וינ ןייק ןבילקעגרעבירַא ךיז

 יסעב יורפ ןייז ןוא סירָאב רעדורב ריא טימ

 עינעמור; ןיא ןיירַא ,פ טערט יקסוװעשַאמָאט

 רעד טימ ןעמַאזצ ,יז ואוו ,"זוָאה ערעּפָא

 ,טַאלבנייװ ַאניבַאס ןיטערבוס רעקידרעטעּפש

 ,ןלָאר עניילק ךיוא ןליּפש ןוא רָאכ ןיא ןעגניז

 סרענײטַאל ןיא "ךאלמ, סלַא טַאהעג יז טָאה גלָאפרעד ןטשרע ריא

 ,"תורצוא סחרוק, עטערעּפָא

 רָאי 5 ןופ רעטלע ןיא ןיוש זַא ,טלייצרעד יקסװעשַאמָאט סירָאב

 "יד סרעטָאפ ריא רעטנוא עיפלעדַאליפ ןיא ןטָארטעגפיױא יז זיא

 ךָאנ זַא .ןוא ,ךעלדיל עׂשידיי ןעגנוזעג ןייש רעייז ןוא ,עיצקער

 ,קרָאי-וינ ןיא ןָאטעג עבלעזסָאד יז טָאה רעירפ

 זַא ןעגנורעניארעד עריא ןיא טלייצרעד יקסוװעשַאמָאט יסעב

 עּפורט ַא ןריזינַאגרָא |1888) ןָא דלַאב טגנַאפ יקסוועשַאמָאט,
 טימ ינעפ רעטסעווש ןייז עיפלעדַאליפ ןייק רעבירַא טגנערב ןוא

 ַאמע עקידרעטעּפש יד) ַאמע עניילק יד ןוא גרעבנירג ןַאמ ריא

 רעטלַא רעד ,יקסוװעשַאמָאט סחנּפ 'ר ןטלַא םעד ךיוא ןוא (לעקניפ

 רענרָאק ףיוא "לָאה קיטַאמַארד , טמענ ןוא רעשזדענעמ רעד טרעוו
 ןטימ עסעיּפ עיינ ַא ןרידוטש ןעמענ רימ ןוא ... טירטס ליקסענ

 רעשזדענעמ רעזדנוא ןופ טסַאפרַאפ ,"שטָאננוי ?קנַאי , ןעמָאנ

 | ."יקסוװועשַאמָאט סחנּפ 'ר

 ָאד, :יקסװעשַאמָאט יסעב טביירש טייהנגעלעג רעדנַא ןַא ייב ןוא

 סלַא לָאמ ןטשרע םוצ ןטָארטעגפיוא יקסװעשַאמָאט .ַאמע טָאה

 עצרַאװש-ךעּפ טימ ,עלעדיימ ןייש תמא ןַא ןעוועג זיא יז .עקטסירָאכ

 . .?ןגיוא ערעצרַאװש ךָאנ ןוא רָאה

 : טביירש שטיוװָארעשָא .מ

 ןיא טריפענפיוא טָאה ןעמ סָאװ ןסעיּפ עטסרעמ יד ןיא ...,

 טליּפשעג -- אניבַאס ןוא ַאמע -- עדייב ייז ןבָאה ,טייצ רענעי

 ,לדיימ ַא אניבַאס ןוא לגניי ַא ןעוועג ַאמע זיא לָאמַא .םענייאניא

 עניב רעד ףיֹוא ייז ןבָאה קידנעטש רעבָא ,טרעקרַאפ לָאמַא ןוא

 -נײרַא עניב רעד ףיוא ייז ןבָאה קידנעטש ,ןעגנוזענ ןוא טצנַאטעג

 רעד ייז טָאה ראפרעד ןוא ,דיירפ ןֹוא ןבעל טימ טלעוו ַא ןגָארטעג

 -ַאעט עשידיי עטלא ,טאהענ ביל קרַאטש רעייז ,טַאהעג ביל םלוע

 טָאה ןעמ סָאװ ,ןסעיּפ יד ןֹופ ךס ַא זַא ,ןלייצרעד ןשטנעמ-רעט
 ןוא גלָאפרע ןסיורנ ַא טאהעג ןבָאה ,טייצ רענעי ןיא טריפענפיוא

 סָאװ םעד קנַאד א זיולב ןכָאװ ןוא ןכָאװ ןרָאװעג טליּפשעג ןענייז
 --- ַאניבַאס ןוא ַאמע --- ךעלעדיימ עקידנצנַאט ,עקידעבעל ייווצ יד
 סרענייטַאל ףסוי טימ ןעוועג זיא ױזַא .טקילײטַאב ייז ןיא ךיז ןבָאה
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 רעצטַאעט ןשידיי
 טשעט טו

 טָאה ַאניבַאס רעכלעוו ןיא "המשנ עטעשזדנַאלברַאפ יד , עסעיּפ
 עלָאר יד -- ַאמע ןוא 'עלעבאב, ?דיימ םעד ןופ עלָאר יד טליּפשעג

 עסעיּפ רעד ןיא עדייב ךיז ןבאה ייז .!לקילאומש, ?רוחב םעד וןפ
 רעייז טימ ןוא טייקידעבעל רעייז טימ טנכייצעגסיוא קרַאטש

 ךיז רעווש ןעוועג טושּפ זיא טייצ רענעי ןיא . .. .ןליּפש ןקידונח
 ןוא ַאמע -- לרָאּפ ןקיטסול םעד ןָא עטערעּפָא ןַא ןלעטשוצרָאפ

 -עבעל ייווצ יד רַאפ ןַאד ןבָאה ץיוורוה ןוא רענייטַאל . . . .ַאניבַאס
 ןבָאה ייז רעבָא ,ןלָאר עלעיצעּפס ןבירשעגנ ךעלדיימ עגנוי עקיד

 ןופ גלָאפרע םעד רעמ ייז ןרעכיזרַאפ םעד טימ זַא ,טסואוועג

 עלַא טָאה ,ןַאניבַאס ןוא ןַאמע ןופ ןעגנוזעג ,לדיל ַא .ןסעיּפ ערעייז

 יד ןופ ץנַאט א ,רעטַאעט ןיא םלוע םעד טכַאמענ ךעליירפ לָאמ

 סיורג טפַאשרַאפ ןעמעלַא טָאה ךעלדיימ עקידוועריר ,עגנוי ייווצ

 ."ןטנעמסירָאלּפַא עקיצרַאה ןוא עקרַאטש ןפורעגסיורַא ןוא ןגינגרַאפ

 -רעד ןוא עטנכייצעגסיוא ןַא וצ טלקיװטנַא רעטעּפש ךיז טָאה .פ

 יז זיב ,סעּפורט ענעדישרַאפ ןיא טליּפשעג ןוא ןיטערבוס עכיירגלָאּפ

 רעסישזער ,רעליּפשיױש ןרעטלע ךס ַא ריא ןופ ןיא ךיז טבילרַאפ

 ,עיפלעדַאליפ ןייק םיא טימ טפיולטנַא ,לעקניפ סירָאמ רָאטקעריד ןוא

 ,הנותח ןבָאה ייז ואוו

 וצ ןעמוקעג זיא'ס ױזַא יו טרעדליש ןיקמורפ .א יו םעדכָאנ

 רעביא רע טיג ,לעקניפ סירָאמ רעליּפשיוש ןרעטלע ןטימ ןַאמָאר ריא

 :ןעמוקעגרָאפ ךָאנרעד ןענייז סָאװ ,ןעגנורעדנע יד

 ןָאטעג ךיז טָאה טייצ יד ןוא ,ןעגנַאגעג לייוורעד ןענייז ןרָאי יד,

 הטש םעד טכַאמעג רעטייו ןוא רעטיירב ץְלַא טָאה יז .סריא

 ץלַא ןגיטשעג ןיא לעקניפ ַאמע .יורפ רעד ןוא ןַאמ םעד ןשיווצ

 -עג יז טָאה רעטייוו סָאװ .רערעלוּפָאּפ ץלַא ןרָאװעג זיא ,רעכעה

 'ןטָאירטַאּפ/ עריא ןבָאה 1901 ןיא .רערערַאפ רעמ ץילַא ןענואוו

 ,'בולק לעקניפ ַאמע, םעד -- ןעמָאנ ריא ףיוא בולק ַא טעדנירגעג

 ןוא רענײטַאל ןופ רַאוטרעּפער ןצנאנ םעד ןיא ןליּפש טנעלפ יז

 רעד ןופ .גלָאפרע ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה יז ןכלעוו ןיא ץיוורוה

 -רעטַאעט סָאד .קירוצ ןעגנַאגעג לעקניפ סירָאמ זיא טייז רערעדנַא

 םעד ןעמונרַאפ ןבָאה ערעדנַא זַא ,טיירדעג ױזַא ךיז טָאה ?דער

 ןיא ןרָאװעג טלעטשעג רעמ ןוא רעמ ץְלַא זיא רע ןוא ןָא-ןביוא

 לעקניפ .|19091 1904 ןיא ןעוועג זיא סע ... ןַאד ,טנורגרעטניה
 ןוא לעזדירפ ,רעניײטַאל ,ּפרַאק םַאדַאמ ,סרענטרַאּפ ריפ ענייז ןוא

 דנערג, ןטיובעגפיוא-יינ םעד ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןייטשנרעב

 ןבעגפיוא טזומעג ןוא ןָאזעס ןכעלקערש ַא טאהעג ןבָאה ,!רעטַאעט

 .ּפ בקעי ןופ ןרָאװעג ןעמונעגרעביא זיא רעכלעוו ,רעטַאעט סָאד

 ,טרישזַאגנַא טָאה רעלדַא עכלעוו ,רעליּפשיוש יד ןשיוװצ ,רעלדַא

 ."ןסיורד ןיא ןבילבעג זיא לעקניפ סירָאמ .לעקניפ ַאמע ןעוועג זיא
 ילרַאשט טַאקָאװדַא רעד ןעוו זַא ,ןיקמורפ טלַײצרעד רעטייוו

 "רעד סָאד טָאה ,ךַאמּפָא םעד טריפעגכרוד טָאה רעכלעוו ,טַאלבנייו

 "וינ ,שזדנערָא ןייק ןרָאפעגקעװַא ךיילג רע זיא ,ןלעקניפ טלייצ

 ןענופעג ךיז ןבָאה רעדניק יד ןוא .פ ואוו ,יזריושזד

 טיג ,ןעמָאנ םייב קידנפורנָא טינ ,ןַאמסייװ ַארָאד ןירעליּפשיוש יד

 -טימ ַא טימ ןַאמָאר ַא ןיא טרעטנָאלּפעגנײרַא ךיז טָאה .פ זַא ,רעביא

 : טביירש יז ןוא ,עּפורש רעד ןופ דילג

 "רע ןוא עטסנייפ יד ןופ ,עטסעב יד ןופ ענייא ןעוועג זיא יז;

 שטָאכ ןוא ,ןבָאה וצ ןשטניוו רָאנ ךיז ןָאק ןַאמ ַא עכלעוו ,עטסכעל

 טנָאקעג טינ ךיז ייב יז טָאה ,טַאהעג רעדניק 8 ןַאד ןיוש טָאה יז

 ריא זַא ,קידנסיוו ,ןַאמ ריא טימ ןעניואוו ןביילב וצ ןכַאמ טכער

 ריא טָאה סקיא 'ה ןעוו ןוא ,ןרעדנַא ןַא וצ ןיוש טרעהעג ץרַאה

 יו ,דלַאב זַא ,ןריואוושעג תועובש רעטנזיוט טימ ןוא טגָאזעגוצ

 הנותח ריא טימ רע טעװ ,ןַאמ ריא ןופ ןעיירפַאב ךיז טעוװ יז
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 יסססעקר עא: טשעט
 טאטע קעש =

 סנַאמ ןופ קעווַא ,רעדניק עריא ןעמונעג ןָאזעס ףוס יז טָאה ,ןבָאה

 ."טצעזאב גנוניואוו-רעמוז ַא ףיוא רעדניק יד טימ ךיז ןוא זיוה

 םעד ,גָאט ןשיגַארט םענעי ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ םעד ןגעוו

 :"גָאט, ןיא גָאלָארקענ םעד ןיא טגָאזעג טרעוו ,1904 ינוי 7

 -ליקסטעק יד ןיא ,ליעדנריופ ןיא קילנמוא רעד טָאה טריסַאּפ ,

 ,טייצ-רעמוז ןעוועג טרָאד זיא ?עקניפ ַאמע .ןגרעב}| סנעטנוָאמ

 ךיוא זיא ?עטָאה ןקיבלעז םעד ןיא .רעדניק עריא טימ ןעמַאזוצ

 ערעדנַא ןוא ןָאסניוװעל רעליּפשיוש רעשידיי רעד ןענַאטשעגנייא

 רעד ןופ רעטלע ןעווענ זיא רעכלעוו ,לעקניפ ,ןטסיטרַא עשיריי

 ןזיוענסיױרַא ןטייהנגעלעג עקינייא ייב טָאה ,לעקניפ ַאמע רעדנצייר

 לָאמ עֶלַא םיא רעבָא טנעלפ לעקניפ ַאמע .טכוזרעפייא ןופ םינמיס

 -טנורג ַא זיא טכַאדרַאפ ןייז זַא ,ןנייצרעביא םיא ןוא ןקיאורַאב

 יד סָאװ ,רעבָא טקַאפ רעד .ביל קרַאטש םיא טָאה יז ןוא רעזַאל

 -עֶלַא ייב טבילַאב קרַאטש ױזַא ןייז טנעלפ עסירעטקַא עטסואווַאב

 ןכַאמ םיא טגעלפ ,רעליּפשיוש עשידיי עֶלַא ייב וליפַא ןוא ןעמ

 זייוונטייצ ןוא קיאורמוא ןייז טנעלפ רע .ןבעל ןייז ךעלקילגמוא

 -עגנָא ןיא רע ןעו) .רעקידהרוחש-הרמ ַא ןייגמורַא רע טגעלפ

 ןעמ ןוא ,יורפ ןייז ףיוא ןנערפ ןעמונעג רע טָאה ,לעטָאה ןיא ןעמוק

 .ןרעדלעפ יד ןיא ןריצַאּפש קעװַא זיא ַאמע זַא ,טגָאזעג םיא טָאה

 ןביוהעגנָא סעּפע ןוא טגערענפיוא ךעלקערש ןרָאװעג זיא רע

 ןוא זיוה ןופ ןפָאלעגסױרַא ?ענש זיא רע .,ןּפיל יד טימ ןעלמרומ

 קידנעיינ ןעזרעד ריא רע טָאה גנילצולּפ .ןכוזמורַא ריא ןביוהעגנָא

 -יווש עשידיי יד ... .רעדניק יד טימ ןָאזניוװעל רָאיטקַא םעד טימ

 לענש רעבָא טָאה רע .,ןקיאורַאב טבורּפעג םיא ןבָאה רעליּפש

 ףיוא ןסָאשעגסיוא לָאמ יירד טָאה . . . רעװלָאװער ַא ןגיוצעגסיױורַא

 ענייז ןופ ענייא .דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב םעדכָאנ ןוא יורפ ןייז

 -רַאפ טכייל זיא רע ןוא ןענָאזניוװעל ןפָארטעג ךיוא טָאה ןליוק

 ."ןרָאוװעג טעדנואוו

 ריא .טיױט ןוא ןבעל ןשיװצ טבעוװשעג .פ טָאה גנַאל-םישדח

 .לּפירק ַא ןבילברַאפ זיא יז רעבָא ןרָאװעג טעװעטַארעג זיא ןבעל

 -רעטעּפש יד טָאה יז ןוא ןייב-ןקור ןיא ןײרַא זיא ןליוק יד ןופ שנייא

 עלעגעוו ַא ףיוא ןעגנערברַאפ טזומעג ןבעל ריא ןופ ןרָאי עקיד

 .ךעלדער טימ

 : ןַאמסייוו ַארָאד טלייצרעד רעטייוו ןוא

 ןופ םולב יורפ עסיוועג ַא ןרעוו טנַאמרעד ָאד זומ ןטוג םוצ ,

 ןוא ןַאמ ,םייה עכייר ריא טזָאלעגרעכיא טָאה יז .עיפלעדַאליפ

 -מורַא עּפָארייא ןיא רָאי ץנַאג ַא לקניפ ַאמע טימ זיא ןוא רעדניק

 טלעג ןוא טייצ ןייק ,ןעוועג םיריוטקָאד עטסערג יד ייב .,ןרָאפעג

 ריא .ןלייהוצסיוא ןַאמע ןעגנילעג ךָאד טעוו רשפא ,טרָאּפשעג טינ

 ."טסיומוא ןעוועג רעבָא זיא ימ

 וצ רעטייו טכַאמעג ךעלגעממוא ריא טָאה גנולּפירקרַאפ ריא

 רעדָא ןייא ןטערטפיוא טגעלפ יז רעבָא ,עניב רעד ףיוא ןליּפש

 געט עטשרע יד טליּפשעג יז טָאה ױזַא .רָאי ַא לָאמ ערערעמ

 רןסַאג ידע ןיא "יעלק, סלַא עיפלעדַאליפ ןיא 1909 רעבמעצעד

 רלא ףיוא ,ףיוא יז טערט 1909 רעבמעצעד 12 םעד ."רעדניק

 ןיא *לּפירק; סְלַא ,רעטַאעט-*סלּפיּפ , ןיא ,קרָאי-וינ ןיא ,סיפענעב

 טָאה יז עכלעוו ,לָאר רעד ןיא ןוא ,?סדנָאמײד , סיקסװערַאטָאלָאז

 רָאי סעדעי יז טָאה ,לוטש ריא ףיוא קידנציז ןריפכרוד טנָאקעג

 יז זיא ױזַא .טנַאלַאט ריא ןיא רערערַאפ עריא טנָאמרעד רעדיוו

 ,ןיקסװעשַאמָאט יסעב ייב ןטָארטעגפיוא 1915 רעבָאטקָא:7 ןוא 4 םעד

 -סקָאנעל ןיא יז זיא ,סיפענעב ריא .וצ ,1917 רַאונַאי 11 םעד

 .?סדנָאמייד , ןופ טקַא ןטייווצ ןיא ןטָארטעגפיוא *רעטַאטט

 :עידעגַארט יד ןוא ןַאמָאר ןגעוו טביירש יקסנישמור ףסוי

 -קילג ַא זיא:םע זַא ,ןסייהעג סע טָאה טלעוו-רעטַאעט רעד ןיא;
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 ואוו ,םייהַא ןליּפש ןכָאנ ךיילג ןעגנַאגעג זיא ַאמכע .ךוריש רעכעל

 רענייא ןסעזעג זיא רעדעי רעבָא ,בוט ?כ ןופ טיירגעגנָא טָאה לקניפ

 רַאפ ,יז טינ ןוא ,ריא וצ רע טינ ,טרָאו ַא טדערענ ןטלעז ,ןיילַא

 .עניב רעד ףיוא טבעלעגנסיוא רעבָא ךיז טָאה אסע .,םיא וצ ,ארומ

 טנָאקעג טלָאװ עכלעוו ,ןיטערבוס עשידיי עקיצנייא יד ןעוועג זיא יז

 ןטיבענ טלָאװ יז ןעוו זיולב עניב רענַאקירעמַא רעד ףיוא ןייגפיורַא

 ןוא ןצנַאט זעיצַארג ,עמיטשי-ַאטלַא רענייש ריא טימ .ךַארּפש יד

 א וצרעד ןוא ,ןיטערבוס עטכע יד ןעוועג יז זיא רוניפ עזעיצַארנ

 ןשיוצ ןטלעז רעייז זיא'ס סָאו ,עסירעטקַא עטוג עכעלריטַאנ

 ןעגנוזעג טָאה סָאװ ,עטשרע יד ןעוועג ךיוא זיא ַאמע .סניטערבוס

 .שיריי ףיוא רעדיל ערעלוּפָאּפ רענַאקירעמַא

 ,ןירעלטסניק סְלַא ךיוא טעטירַאלוּפָאּפ ריא ןיא ןסקַאוװעג זיא ַאמע

 סלקניפ ַאמע עקַאט ,יקסוװעשַאמָאט סירָאב סָאװ ,טייצ רעד ןיא

 לקניפ ןוא ,רעפישזער רעסיורג רעד סלַא ןניטשעג זיא ,רעדורב

 ןגָארקעג ַאמע טָאה ָאד .,ץנַאלנ ןייז ןופ ךס ַא ןרָאלרַאפ ןיוש טָאה

 ,ןבעל םַאזנייא ריא ןגעק ןריטסעטָארּפ ןעמונעג טָאה ןוא טומ רעמ

 ןגעקטנַא ןדייר ןיוש טגעלפ ,טייחיירפ רעמ ןעמונענ ךיז טָאה יז

 זַא ,טליפענ טָאה ?קניפ ,ןנלָאפ טינ ךיוא לָאמ ךס ַא ןוא ןַאמ ריא

 ןיא וליפַא רָאנ ,רעטַאעט ןיא רָאנ טינ ץַאלּפ ןייז טרילרַאֿפ רע

 ,ןגיוושעג טָאה רע רעבָא ,םייה ןייז

 ןיולב טרישזַאגנַא ןָאזעס ןטייווצ ןפיוא רעלדַא טָאה לייוורעד

 ןטיהסיוא ליוװ רע זַא ,ךיז קידנקירדסיוא ,ןלעקניפ טינ ןוא ןַאמע

 ןוא ןַאמע ןשיווצ רָאפ ןעמוק סָאו ,ןעיירעגירק עקידנעטש יד

 ,עיציזַאּפ ַא ןָא ןוא םייה ַא ןָא ןבילבעג לקניפ זיא ָאד .ןלעקניפ

 ןעמַאזוצ ץלא .קיטכיזרעפייא רעייז ןרָאװעג ןאמע ףיוא זיא ןוא

 ,טעשטומעג םיא טָאה ןטסרעממַא .,ןבילקעגנָא םיא ןיא ךיז טָאה

 ַא ןיא ןוא ,עדריוו ןייז ,ץלָאטש ןייז ןרָאלרַאפ טָאה רע סָאװ

 ,ץלַא סָאד קידנענעכערסיוא ,רעכיג רעדָא ,גנוגערפיוא ןופ טנעמַאמ

 .טַאט ןכעלקערש םעד ןעננַאנַאב רע זיא

 וצ ןעגנואווצעג ןעוועג יירעסיש רעד ךָאנ גנַאל-ןרָאי זיא ַאמע |

 ןייא .ןצעזפיוא טנָאקעג ןיוש ךיז טָאה יז ןיב ,טעב ןיא ןניל

 םלֹּפיּפ, ןיא ריא רַאפ גנולעטשרָאפ ַא טליּפשענ ןעמ טָאה לָאמ

 סָאװ ,דיל ַא ןעגנוזעג עסעיּפ רעד ךָאנ טָאה יז ואוו ,!רעטַאעט

 .קיזומ יד ךיא ןוא רעטרעווװ יד ןבירשעג טָאה ָאקסעלונָאמ טנומניז

 ןעוו .'רימ ןָא טינ טסעגרַאפ ,ךעלענייפ, ןסייהעג טָאה דיל סָאד
 לוטש-רָאפ ַא ףיוא טריפעגפיורַא לָאמ ןטשרע םוצ יז טָאה ןעמ

 .טרעווילנרַאפ יווװ ןרָאװעג םוקילבוּפ סָאד זיא ,עניב רעד ףיוא

 עלעריל סָאד ,לוטש ןיא קידנציז ,ןעגנוזעגּפָא טָאה יז ןעוו טשרע
 זיא ,םוקילבוּפ סָאד קידנעניימ ,'רימ ןָא טינ טסעגרַאפ ,ךעלענייפ,

 טימ טשימעגסיוא רעמאי ַא ,ןייוועג ַא ןכָארבעגסױרַא םלוע ןשיווצ

 ףיוא ןייג טנָאקעג ןיוש טָאה יז ןעוו ,רעטעּפש .ןטנעמסירָאלּפַא
 -ַאטָאלָאז סָאװ !דנָאמייד, עסעיּפ ַא ןיא טליּפשעג יז טָאה ,סעילוק

 לָאר א טַָאהעג טָאה יז רעכלעוו ןיא ,ןבירשעגנָא טָאה יקסווער
 ,עלעדיל-קנירט ַא טַאהענ עסעיּפ רעד ןיא טָאה יז .?ּפירק סלַא

 ןעגניזרעביא ןזומ סע יז טגעלפ ,ןבירשעג ריא רַאפ בָאה ךיא סָאװ

 ,לָאמ ףניפ-ריפ ַא

 ןוא ןטכַארט ןוא טכַאנ ןוא גָאט ןציז ,ןבעל ךיז יז טנעלפ ױזַא

 .טפנוקוצ רעד ןופ רָאנ ,טיײהנעגנַאגרַאפ רעד ןֹופ טינ רעבָא ,ןדייר

 יד .עכעלרעה ַא ,עכעלקילג ַא טריזַאטנַאפ יז טָאה טפנוקוצ ַא ןוא

 ןבָאה טנידרַאפ רעבָא ,רעטַאעט םייב ןעוועגנ ןענייז עריא רעטכעט

 : עטאיבנ ַא יװ ןגָאז ןוא ןציז טגעלפ ַאמע ןוא ,קינייװ רעייז ייז

 .ךייר ןייז ןלעוו רעדניק עניימס .סיורנ ןייז ןלעוו רעדניק עניימ ,

 ןוא .'רעדניק עניימ ןגעוו ןביירש ןוא ןדייר טעוװ טלעוו עצנַאנ יד

 ,עטסקיטיונ סָאד ןופ בוטש ןיא ןלעפסיוא טושּפ טנעלפ סע ןעוו
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 ןופ ןָאסיססעל

 רעדניק עלַא ןוא ,'ןיוש גָאז ,עמַאמ ,ונ, : ןבייהנָא רעדניק יד ןנעלפ

 עניימ .סיורג ןייז ןלעװו רעדניק עניימ, : ןָאסינוי ןיא ןגָאז ןגעלפ
 ,טכַאל ,טבַאל, :ןגָאז טגעלפ ַאמע ןוא .'ךייר ןייז ןלעוו רעדניק

 ,עסיורג ייווצ עריא ןלעטשנָא יז טגעלפ ייברעד .'ןייז סע טעוװ ױזַא

 : ןגָאז טגעלפ ןוא ,ןבילברַאפ ךָאנ ריא ןענייז סָאװ ,ןניוא עצרַאוװש

 ."ןעזעגסיורָאפ סע טָאה ַאמע ,ָאי .'סע עז ךיא ,סע עז ךיא;
 ַא ,יטיס קיטנַאלטַא ןיא ןברָאטשעג 1929 ץרעמ 29 םעד זיא .פ

 יז ןעמעוו רעביא םלוע ןקידנעײג-רעטַאעט ןטיירב ןופ ענעסעגרַאפ,

 ."טגינעקעג קירוצ רָאי 25 טימ טָאה

 ,ןוז ַא : רעדניק יירד ,לעקניפ סירָאמ ,ןַאמ ריא טימ טַאהעג טָאה .פ

 רעטכעט ייווצ יד ןוא ,עניב רעשילגנע רעד ףיוא רעסישזער ַא ,בייא

 ןבָאה רעטכעט עדייב .(ינומ לוָאּפ וצ טַאריײהרַאפ)} ַאלעב ןוא יסול

 .עניב רעשידיי רעד ףיוא טליּפשעג ןֹרָאי ךס ַא

 -ַאװ ןפיוא ,קרָאי-וינ ןיא ור רעקיבייא ריא וצ ןעמוקעג זיא .פ

 ,םלוע-תיב רענָאטגניש

 : טגָאזעג טרעוו "סטרעוװרָאפ , ןופ גָאלָארקענ ןיא

 "עג ןירעלטסניק ענעברָאטשרַאפ יד טָאה רָאי 18 עטצעל יד,

 ןופ ןרָאװעג טרעטכיײלרַאפ זיולב זיא סָאװ ,ןבעל ןשינַארט א טבעל

 רעטכעט ייווצ עריא ןופ טייהנבענרעביא ןוא עביל רענעטלעז רעד

 רַאפ ןירעליּפשיוש יד טָאה טסיזמוא טינ .,ןוז ןקיצנייא ריא ןוא

 -פורַא ,ןצרַאה ריא ףיוא ,ןורא ןיא לָאז ןעמ זַא ,ןטעבעג טיוט ריא

 עגנַאל יד ךרוד ןבירשעג טָאה יז סָאװ תונורכז טימ ךוב םעד ןגייל

 -נירַא ןעוװועג ןענייז ךוב םעד ןיא ,ןבעל ןשיגַארט ריא ןופ ןרָאי

 ןעוועג ןעוו ןענייז סָאװ ,רעדניק עריא ןופ רעדליב עלַא טבעלקעג
 לקערב סעדעי ,עלהשעמ סעדעי ,ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא טקורדעג
 ןגעו רעדָא דניק ַא סריא ןגעוו טקורדענ ןעוועג ואוו זיא סָאװ

 ,ךוב םעד ןיא טבעלקעגנייא קיטלעפגרָאז ןעוועג זיא ,םעדייא ריא

 -ַאב טפירשטנאה רענעגייא ריא טימ ךיוא יז טָאה םיא ןיא ןוא
 ןסיורג ריא וצ טריפעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ עשיגַארט יד ןבירש

 טסורב ריא ףיוא טגיײלעגקעװַא ןעמ טָאה ךוב םעד טָא .קילנמוא

 ."ןֹורֶא ןופ לקעד סָאד טכַאמרַאפ טָאה ןעמ רעדייא

 :ןעגנורעניארעד עריא ןיא ריא ןגעו טביירש שילַאק ַאטרעב

 קידונח ,טנַאגעלע ,טרַאצ ,לבייוו ביל רעייז ַא ןעוועג זיא יז,

 ."ןירעליּפשיוש עטונ ַא ןוא

 ,"ץנהיב עשידיא איד, ,גלָאפרע רעסיורג א טיפענעב ס'לעקניפ ַאמע -- .א .ד
 ,1909 .צעד 17 ,י .נ

 ,174 ,80 .זז ,1916 ,.י .ג ,"עטכישעג-סנעבעל ןיימ,, -- יקסװעשַאמָאט יסעב
1, 211, 262, 210-2, 

 יישזיָאמ, ,ןעברָאטשעג ,ןירעליּפשיוש עשידיא עטמהירַאב ,לעקניפ אמע -- ן--)

 .1929 ץרעמ 31 ,י :נ
 ןעבעל רהיא : טוט ,ןירעליּפשיוש עשידיא עטנַאקַאב ,לעקניפ ַאמע -- ן-}

 "גָאט רעדע ,ןעגנובעלרעביא עשיגַארט ןוא ערעװש ןופ טייק ַא ןעװעג זיא

 ,1929 ץרעמ 21 ,.י .נ
 אמע ןופ טיוט םעד בילוצ רעיורט ןיא םלוע-רעטַאעט רעשידיא רעד -- {}

 .1929 ליֹרּפַא 5 ,.י .ג ,".ורָאפ , ,לעקניפ
 .י .ג ,"שזיָאמ, ,לעקניפ אמע ןופ ןעבעל עשיגַארט סָאד -- ןיקמורפ .א

 (1929 לירּפַא 24 ,ןָאדנָאל ,"טסָאּפ יד, ןיא טקורדעגרעביא} 1929 לירּפַא 5
 רעשידיא רעד ןופ ןעמולב ײװצ --ַאניבַאס ןוא ַאמע -- שטיװָארעשָא .מ

 .1924 .בָאטקָא 12 ,.י .נ ,".וװרָאפ ., ,ענהיב
 .1925 רעבמעטּפעס 12 ,.י .נ ,"גָאט רעד, ,ןתונורכז} -- שילַאק אטרעב

 וצ ףוס ַא טכַאמעג טָאה סָאװ עידעגַארט עגיטולב יד -- רעטומלרעּפ םולש
 -ַאליפ ,"טלעװ עשידיא יד, ,ןיטערבוס רעשידיא רעטמדירַאב ןופ ערעירַאק רעד

 .1929 לירּפַא 5 ,עיפלעד
 יקסװעשַאמָאט רעד ןיא יירעסיש עשיגַארט עטשרע יד -- רעשַארד ןעטיינ

 ,1931 טסוגיױא 15 ,"גָאט רעד , ,קירוצ רָאי גיסיירד עּפַאנק טימ עילימַאפ
 ,"טַאלבעגַאט רעזדָאל, ,לעקניפ ַאמע ןופ עידעגארט יד -- ןַאמסייװ ַארָאד

 .1929 יַאמ 3 ,שזדָאל
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 רעטַאעט ןשידיי

 ,10172 .זז ,1937 ,.י .ג ,"עטכישעג-סנעבעל ןיימ, -- יקסװעשַאמָאט סירָאב
6, 204, 207, 261:76, 284794, 334/29, 

 ,289793 .וז ,1944 ,קרָאי-וינ ,"ןבעל ןיימ ןופ ןעגנַאלק , --- יקסנישמור ףסוי

 ןקעטָאמ ,יכדרמ} סקַאמ ,ץעיענַאּפמַאק
 ן1949 רַאונַאי 6 .טשעג -- 1905 .בעג}

 ןרעטלע .ןלױוּפ ,עשרַאװ ןיא 1905 ןריובעג

 -מָאק האל ןוא אבא ןרָאיטקַא עשידיי יד ---

 .גנואיצרעד עטוג ַא ןעמוקַאב .ץעיענַאּפ

 ןגיוצעגוצ ,החּפשמ-רעטַאעט ַא ןיא קידנעייז

 1928 ןיא .רעטַאעט שידיי ןליּפש וצ ןרָאװעג

 ןיא ןעמַאזקע ךָאנ ,ןרָאװעג ןעמונעגנײרַא
 ןוא ,עשרַאװ ןיא ןיײארַאפ-ןטסיטרַא ןשידיי

 סרעטָאפ ןייז ןיא טליּפשעג טלָאמַאד טניז

 ןיא ךָאנרעד ןוא ןליױּפ ןיא רעירפ ,עּפורט

 ןדייל ענייז ןופ ןברק ַא יו זיא רע ואוו ,זירַאּפ

 ,1949 רַאונַאי 6 םעד ןברָאטשעג טפַאשרעהייצַאנ רעד תעב

 "ייוצ רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא זַא ,טביירש לקנערפדןיװרָאב

 רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא .ק זיא המחלמ-טלעוו רעט
 רע זיא ,עיגלעב ןיא גוצקירוצ ןתעב ןוא רעקיליוויירפ סלַא ײמרַא
 םיא ךיז טָאה'ס ואוו ןופ טפַאשנעגנַאפעג רעשטייד ןיא ןלַאפעגנײרַא

 טריטסערַא רע זיא 1941 רַאונַאי 6 םעד .,ןפיולטנַא וצ ןבעגעגנייא

 ,דנַאלשטייד ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפסנַארט ןוא סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג

 ןכערבעצ גנולדנַאהַאב עלַאטורב ןוא רעגנוה ,טעברַא ערעווש יד ואוו

 -קירוצ רע טרעוו ןדייל םישדח 10 ךָאנ ןוא דנַאטשוצ-טנוזעג ןייז

 רעד ןיא ןָא דלַאב ךיז טסילש רע ואוו ,ךיירקנַארפ ןייק טקישעג

 ַא סױרַא טזייו ןוא גנוגעווַאב- (דנַאטשרעדיוװ) יקַאמ רעקיטרָאד

 רע .תונברק וצ טייקטיירג ןוא טעטיױװיטקַא ,טייהנבעגעגרעביא ךס

 -ינייּפ יד רעבָא ,ריציפָא-טנַאנטייל ַא ןופ גנַאר םוצ ךיוא טכיירגרעד

 ,טיוט ןייז וצ ןריפרעד ,סיצַאנ יד ןופ ןטילעג טָאה רע סָאװ ,ןעגנוק

 : ךיוא טקרעמַאב דעביירש רעבלעזר ועד

 ןשָאלעגסיױא זיא ץעיענַאּפמָאק סקַאמ רָאיטסַא ןופ טיוט ןטימ ,

 רעד ,עניב רעשידיי רעד ףיוא ץעיענַאּפמָאק ןעמָאנ רעד ןרָאװעג

 ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ךשמ ןיא ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,ןעמָאנ

 ןטכע ןיא ןכעלמיטסקלָאפ ,רעטַאעט ןכעלמיטסקלָאפ ןשידיי ןטימ
 עטַאט רעד ייס זַא ,טלָאװעג טָאה ?רוג רעד ןוא ,טרָאװ ןופ ןיז

 ןיא ןרעוו ןבָארנַאב ןלָאז ,ןוז רעד ייס ןוא ,ץעיענַאּפמָאק אבא

 ןבעגעג ךָאנ טָאה סָאװ ,זירַאּפ רעד ןיא --- זירַאּפ ןיא רבק ןבלעז

 זיא סָאװ ,םעד ןופ םוקמוא םעד רעטעּפש ןוא ץנַאלנ ןטצעל םעד

 ?רעטַאעט רעװוָאנארומ , ןופ רָאטקעריד רעטמירַאב רעד ןעוועג

 ןוא רעטַאעט ןשידיי ןופ דניק עתמא סָאד ןעוועג זיא סקַאמ .

 עקילָאצמוא יד רעביא ןעגנורעדנַאװ עֶלַא טכַאמענטימ טָאה רע
 "ןרעטש עקידנעשזדנַאלב , עשיטנעטיוא יד טימ רעדנעל ןוא טעטש
 ."ןבעל רעייז ןופ תיצמת רעד ןעוועג זיא ןליּפש עכלעוו רַאפ . . .

 רעדנליפנייפ ַא ןעוועג .ק זיא ,רעביא טיג גייווצרעבליז .ז יװ
 ,טנעגילעטניא רעשידיי

 רעד ןופ לַאקָאל ןיא ,ָאקיסקעמ ןיא זיא 1945 רַאונַאי 30 םעד

 עשידיי ַא טימ קנעדנָא ןייז ןרָאװעג טרעעג ,עגיל-סקלָאפ רעשידיי

 .ייטעב רעטסעוװש ןייז ןופ טריפעגפיוא ,גנולעטשרָאפ

 .ָאװַאסירָאב רעטסצוװוש ןייַז ךופי .} .מ

 ,ָאקיסקעמ ,יטלעוויירפ , ,ןעמָאנ א ןרָאװעג ןשַאלעגסיוא זיא סע -- ןערפ-רָאב

 .1949 רַאונַאי 8
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 ןלבייל} ןַאעל ,שטיװַאניבַאר
 1960 טסוגיוא 21 .טשעג --- 1886 רעבמעצעד .בעגְו

 ,ןלױּפ ,שזדָאל ןיא 1886 רעבמעצעד ןריובעג
 ןעמוקַאב .ןרעטלע עשידיסח ,עמורפ רעייז ייב

 -ישי ןוא רדח : גנואיצרעד עשידייזגנערטש ַא

 רעד ןופ רָאכ ןיא ןעגנוזעג לגניי סלַא .הב
 ןופ ןסיוו ןָא ,ךָאנרעד ,*עגָאגַאניס רעשטייד,

 עּפורט עדנרעדנַאו ַא טימ קעװַא ,ןרעטלע יד

 -עּפש ,ץניווָארּפ רעד רעביא *רעבָאהביל, ןופ

 ןופ ד"א רָאיטקַא רעלענָאיסעּפָארּפ ַא רעט

 -טַאּפ סלַא טליּפשעג ךָאנרעד ,גרעבדנַאז קחצי

 -רַאפ ךיז טָאה רע זיב ,רעפנעג ייב רעקימָאק

 -ץעיענַאּפמָאק רעד טימ רעבָאהביל ןוא רעקימָאק-טַאפ סלַא ןדנוב

 -- 1919 ,ןלױּפ ןוא דנַאלסור רעביא טליּפשעג טָאה עכלעוו ,עּפורט

 האל ןוא אבא ןופ רעטכָאט ,יטעב) ָאװָאסירָאב טימ טַאהעג הנותח

 .(ץעיענַאּפמָאק
 ךיוא ןוא עמַארד רעד ןיא ןליּפש וצ רעביא רעטעּפש טייג .ר

 ,"קובד; ןיא "ןנח, ןלָאר יד ןיא טריאערק ןוא ןסעיּפ ןריסישזער

 ,"רצוא רעד, ןיא *לדוי, ןוא *עמשטערק עטסוּפ יד , ןיא "קיציא;

 עקָארק ןיא ןרילָארטסַאג עּפורט יד טמוק ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא

 ןויצנב רָאיטקַא רעד טביירש םעד ןגעוװ ןוא ,בָאקַאי רָאטקעריד םוצ

 : עדַאּפעלַאּפ

 -פיוא "קובד רעד , |עסעיּפ יד) יז טָאה שטיווָאניבַאר . .. ,

 דובכה-תארי ןטסערג םעד טימ .ישזער סנַאמרעה טיול טריפעג

 ןליּפש ןענָאק וצ ןלָאר יד טרידוטשנייא ןוא טריטעּפער רימ ןבָאה

 אקסנעכוב ףיוא רעטַאעט םעד ןיא זיא סָאד סָאװ ,רָאילפוס ַא ןָא

 ,סעיצַארָאקעד יד ךיוא ןוא ,עיצולָאװער עסיורג ַא ןעוועג תמאב
 עלעיצעּפס יד ךיוא ןוא ןרָאװעג ןלָאמענ לעיצעּפס ןענייז סָאװ

 סלקנַאי-השמ ןיא סעיינ עסיורג ַא ןעוועג זיא ץלַא סָאד .ןעמויטסאק

 ןוא םישודיח ףיוא ןפָאלענ עקַאט זיא םלוע רעד ןוא ,רעטַאעט
 ,ןדיי עטריליֿמיסַא זיולב טינ ןעמוקעג רעטַאעט םעד ןיא ןענייז סע
 רָאנ ,טנגעג רעשידיי רעד ןופ טכייוועג ךעלנייוועג ןבָאה עכלעוו

 ןכעלרעדנואוו םעד ןעז ןעמוקעג ןענייז םיחלנ ןוא ןטסירק וליפַא

 טקורדעג ןבָאה עקָארק ןופ ןעגנוטייצ עשיליוּפ עֶלַא ןוא ,לקַאטקעּפס

 רעזדנוא ןגעוו ייס ,עסעיּפ רעד ןנעוו ייס סעיזנעצער עטרעטפיינַאב

 ַא םלַא ןוא ,ןרָאװעג טליּפשענ "קובד , רעד זיא גנַאל ,ןליּפש

 עטסוּפ , סנייבשריה טריפעגפיוא שטיװָאניבַאר טָאה עסעיּפ עטייווצ

 יו גלאפרעד ַאזַא טכיירגרעד טינ טָאה יז םגה סָאװ ,"עמשטערק
 קיטכערּפ ןעוועג זיא עסעיּפ סנייבשריה ךיוא רעבָא ,"קובד , רעד

 ייב סערעטניא ןטסמערַאו םעד ןפורעגסיורַא ןוא טריפעגפיוא ןייש

 ייוצ יד זַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ ןוא ,ץנענילעטניא רעוועקָארק רעד

 ןופ שזיטסערּפ םעד ןביוהרעד קרַאטש רעייז ןבָאה ןעננוריפפיוא

 ץנעגילעטניא עשידיי רעוװעקַארק יד ןכלעוו ןופ רעטַאעט ןשידיי

 רעוויטיזָאּפ רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא .ןטלַאהעג טינ לָאמנייק טָאה

 ."עילימַאפ-ןטסיטרַא ןייז טימ ןצעיענַאּפמָאק ןופ טסנידרַאפ

 ןשידיי םעד טעדנירגעג ,קישזָאנ קחצי טימ ןעמַאזוצ ,ךיוא טָאה ,ר

 ,רַאטערקעס ןייז טייצ ַא ןעוועג ןוא ,ןליױּפ ןיא ןייארַאפ-ןטסיטרַא

 ,ָאקיסקעמ ןייק יורפ ןייז טימ טרעדנַאװעגסיױא .ר טָאה 1936 ןיא

 ןליּפש ןָא טבייה ןוא ,יטיס ָאקיסקעמ ןיא ךיז טצעזַאב רע ואוו

 ,ךיז טלַאפעצ עּפורט יד ןעוו .עּפורט רעשידיי רעקיטרָא רעד ןיא

 קידנרעוו ,ןוא ,רעטַאעט ןליּפש ןופ קירוצ שיטקַאפ .ר ךיז טיצ

 טעדנירג ,"עגיל טקלָאפ , רעקיטרָא רעד ןיא קיטעט ךעלטּפַאשלעזעג

 ןופ ךשמ ַא טריסישזער רע עכלעוו ,עיצקעסמַארד ַא ריא .ייב רע
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 עו טומאה

 ןסעיּפ עכעלטע ןוא סרעטקַאנייא ךס ַא ףיוא ריא טימ טריפ ןוא ןרָאי

 ןופ הסנרּפ ןייז ןרָאי ייר ַא קידנעיצ .רעטקַארַאכ ןשירַארעטיל ןופ

 ,עיצקעסמַארד רעד טָא טימ ּפָא קרַאטש רעבָא ךיז רע טיג ,רחסמ

 ,ןגלָאפרעד עשירעלטסניק ייר עצנַאג ַא קידנכיירגרעד

 טלעװ יד, טריפעגפיוא 1942 רעבמעווָאנ 8 םעד רע טָאה ױזַא

 16 םעד ,סענעצס 25 ןיא (טעברַא עשידרערעטנוא) ?ןעמַאלפ ןיא

 -.טיט, ,ןייבשריה ץרּפ ןופ "רעטסניפ רעד ןיא; -- 1943 יַאמ

 רעזדנוא, ןוא ,.ְר ןופ טרינעצס ,רענילרעב קחצי ןופ ,*עינָאפמיס

 -ירטסאּפ, -- 1945 ץרעמ 4 םעד ןוא ,ןידלעז-רענידָאג ןופ *החּפשמ

 סרעגנַאמ קיציא ןופ חסונ ןיא ליּפש-םירוּפ ,"עביל עשיגַארט סאסאג

 ןטקַא 3 ןיא ,ךיײרטשדלָאג םייח ר"ד ןופ טעברַאַאב ,רעדיל-הליגמ
 .ץנעט ןוא גנַאזעג טימ רעדליב 5

 עכעליירפ יד, עטערעּפָא יד שיסור ןופ טצעזרעביא ךיוא טָאה .ר

 ןיא טריפעגפיוא טָאה רע עכלעוו ,גרעבסָאלש ןופ קיזומ ,"טכַאנ

 טייצ וצ טייצ ןופ רע טגעלפ ,שילַאקיזומ רעייז קידנעייז .ןליוּפ

 ואוו סרעטַאעט יד ןופ סרעטסעקרָא ןוא ןרָאכ יד טימ ןרידוטשנייא

 ָאקיסקעמ ןיא ךָאנרעד ןוא זירַאּפ ןיא זיא ןוא ,טליּפשעג טָאה רע

 ןביירש טגעלפ ןוא ,ןלוש עקיטרָאד יד ןיא טנעגיריד-רָאכ ןעוועג

 .ןליּפש טגעלפ רֶע עכלעוו ,סעמַארדָאלעמ יד רַאפ קיזומ

 .יטיס ָאקיסקעמ ןיא ןברָאטשעג .ר זיא 1960 טסוגױא 21 םעד

 ,רעטכָאט ןייז ןוא ןירעביירש ַא זיא ,לעבאר הכלמ ,רעטכָאט ס'.ר
 .ןירעלָאמ ַא זיא ,ַאינַאפ

 :ץ.ר ןגעוו טביירש ,ווָאקַאילָאּפ ןרהא רָאיטקַא רעד ,רעגָאװש ןייז

 עכעלרע עדַאיעלּפ רעד ֹוצ טרעהעג טָאה שטיװָאניבַאר ןָאעל

 טָאה רע .טייקילייה ַא ןעוועג זיא רעטַאעט עכלעול ייב ןרָאיטקַא

 -יבַאר ןָאעל . . . םירבא ח"מר ענייז עלַא טימ טיהענּפָא ףורַאב ןייז

 ןופ : קינשַאּפערָאה רעתמא ןַא רעטַאעט ןיא ןעוועג זיא שטיווָאנ

 רעד ףיוא ןעמונרַאפ ןעוועג רע זיא גנולעטשירָאֿפ רעד וצ זיב ירפ

 ,ןטקעפע-טכיל יד טימ --- ָאד ,סעיצַארָאקעד יד טימ -- ָאד .עניב

 רעקידלַאװג ַא ןעוועג זיא רע .ןטיזיווקער ,ןעמויטסָאק טימ -- ָאד

 ."טפול-עניב רעד טימ טבעלעג רָאנ טָאה רע .טנַאדעּפ
 .ָאװָאסירָאב יורפ ןייז ןופ .ע .מ

 ארטַאעט , ןיא גנורעייפ יד ןעוװעג זיא ךיירגלַאפרעד ןוא טנַאזָאּפמיא -- {--}
 ,1942 .װָאנ 17 ,ָאקיסקעמ ,"געװ רעד, ,"אלבעוּפ לעד

 ,ַאקיסקעמ ןיא רעטַאעט ןשידיא ַא רַאפ בױהגָא רעטוג א -- ץנַאלג בקעי
 .1942 .װָאנ 21 ,טרָאד

 ,1943 יַאמ 12 ,טרָאד ,גלָאפרעד רעקיכַאפיירד א --- יקסיײדזַאל םייח

 ,1960 טסוגיוא 31 ,ָאקיסקעמ ,"עמיטש יד. ,גנורעגירעד א --- יקסװָאדולבַאז דוד

 ,"לגיּפש רעטַאעט רעד, ,שטיװָאניבַאר ןָאעל ןברָאטשעג -- וָאקַאילָאּפ ןרהא
 .1960 רעבמעטּפעס ,זירַאּפ

 ַאװַאסירָאב
 |שטיווָאניבַאר-ץעיענַאּפמָאק יטעב|}

 סלַא ,דנַאלטעל ,עגיר ןיא 1900 ןריובעג
 -ַאּפמָאק האל ןוא אבא ןרָאיטקַא יד ןופ דניק
 ,עשרַאװ ןיא גנואיצרעד ריא ןעמוקַאב .ץעיענ

 יד טקידנעעג .ךיז ןצעזַאב ןרעטלע יד ואוו

 -ַאזקע ןבעגעגּפָא ,ןַאמָארפ ןופ לוש טַאוװירּפ

 קיזומ ,ווָאקשטוטס םוחנ ייב טנרעלעג םידומל

 ןוא יקסװָאקסַאל ּפיליפ ןרָאטיזָאּפמָאק יד ייב
 ןיא טעלַאב ןוא ץעיענַאּפמָאק רעדנַאסקעלַא
 ,"יקלעיוו רעטַאעט ,

 סרעטָאפ ריא ןיא ןלָאר-רעדניק טליּפשעג רָאי 6 ןופ דניק סלַא ןיוש
 -ןטערבוס ענעסקַאװרעד וצ ןעגנַאגעגרעביא 1914 ןיא ןוא עּפורט
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  צשידיי ,עיזַאנמיג:סגנוריגער ַא ןיא ןעמ

 ןופ ןָאסיססעל

 רעביא החּפשמ רעד טימ טרעדנַאװעגמורַא טייצ-המחלמ ןיא .ןלָאר

 ןלָאר-רעטומ ןליּפש ךיוא טפרַאדעג קחדה תעשב ןוא דנַאלסור

 זיב ןוא שטיװָאניבַאר ןָאעל רָאיטקַא ןטימ טַאהעג הנותח -- 9

 -עניב ןבלעז םעד טכַאמעגטימ ,ָאקיסקעמ ןיא 1936 ןיא ןעמוק רעייז

 .ןַאמ ריא סָאװ געוו

 ןקיטרָאד ןטימ בייהנָא ןיא ,טליּפשעג .ב טָאה ָאקיסקעמ ןיא

 עדנרילָארטסַאג עלַא טימ ,ךיז ןלַאפעצ ןכָאנ ןוא ,רעטַאעט ןשידיי

 רעדָא ,ָאקיסקעמ ןיא טייצ וצ טייצ ןופ ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,ןרָאיטקַא

 טייצ וצ טייצ ןופ ןייא ןענדרָא עכלעוו ,רעליּפשיוש עקיטרָא יד טימ

 ףיוא ָאקיסקעמ ןיא טכַארבעג ךיוא טָאה .ב .ןעגנולעטשרָאפ עשידיי

 טָאה יז ןכלעוו טימ װָאלָאקַאס דינָאעל רעגָאװש ריא ןלָארטסַאג

 ,טליּפשעג

 -ַארוימ ,ןירעלָאמ עטנַאקַאב ַא זיא ,לעבַאר ַאינַאפ ,רעטכָאט ס'.ב

 ַא זיא יז ,ןטינשיץלָאה ןוא לַאטעמ ףיוא ןירעלטסניק ןוא ןיטסיל

 לָאמ ךס ַא זיא ןוא ,ייזומ-טסנוק רענַאקיסקעמ םעד ןיא דילגטימ

 -יסקעמ ןופ ןעגנולעטשסיוא עוויטקעלָאק יד ןיא טקילײטַאב ןעוועג

 ,לַארוימ רעסיורג ַא רעריא .טלעוו רעד רעביא סעטרַא סעיעב רענַאק

 ןרַאפ ןרָאװעג טלעטשַאב לעיצעּפס זיא ,עטכישעג עשידיי טַאלב ַא

 .ָאקיסקעמ ןיא רעטנעצ-טרָאּפס ןשידיי
 -ַאּפש ןיא טָאה ןוא ןירעביירש ַא זיא ,לעבַאר הכלמ ,רעטכָאט ס'.ב

 סָאװ) *ָאטעג ןופ לעווש רעד ףיוא, ןענַאמָאר ייווצ ןבעגעגסױרַא שינ

 טקורדעג ןוא שידיי ןיא ץַאק עיניּפ ןופ ןרָאװעג טצעזרעביא זיא

 ןגרָאמ, רעקרָאי-וינ ןיא ןוא *עסערּפ, רעניטנעגרַא רעד ןיא ןרָאװעג

 ןיא ךיוא טָאה יז .?ָאטַאלּפ ךייט ןפיוא םערוטש, ןוא ("טייהיירפ

 עריא לַאניגירָא ןשידיי ןיא *עסערּפ יד , ןיא טכעלטנפערַאפ 6

 .ג שינַאּפש ןיא טצעזרעביא 1960 ןיא טָאה ןוא ,ןקורדנייא-עזייר

 ןרַאפ סערעטניא ןסיורג ַא טָאה יז ."רעטַאעט, ךוב סדלַאװכוב

 עכעלטע ןטלַאהעג טיבעג םעד ףיוא טָאה ןוא רעטַאעט ןשידיי

 .שינַאּפש ןיא סעיצקעל ערעגנעל
 .7 .מ

 ףסוי ,יקסרימַאטישז

 -"טירטס שטרַא , רעיפלעדַאליפ ןיא זיא 1935 רעבמעווָאנ 22 םעד

 ,גנילרעּפש םַאיליװ ןופ ר"א "לקניוו טסנוק,, ןקיטרָא ןכרוד רעטַאעט

 "ףמַאק רעד, עסעיּפ ס',ז ןרָאװעג טריפעגפיוא ,רבחמ ןופ ליײטנָא ןטימ

 ,ןטקַא יירד ןיא

 :לעקריט רעב בוד טלייצרעד גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 יד ןעוועג זיא 'לקניוו טסנוק, ןופ טקַא רעטצעל עמַאס רעד,

 ןופ ןבירשעג ,ףמַאק רעד, ןעמָאנ ןטימ עסעיּפ ַא ןופ גנוריפכרוד

 טריפענפיוא זיא עסעיּפ יד .,יקסרימָאטישז ףסוי ,דילגטימ ַא ןרעייז

 םעד בילוצ ,טנווַא םענעי .1938 רעכמעווָאנ 22 םעד . . . ןרָאװעג

 'ףמַאק רעד, .ןשטנעמ טרעדנוה ַא ןעמוקענ ןענייז ,רעטעוו ןטכעלש
 95 םעד ,טנווַא ןטייוצ םעד ןרעוו טליּפשעג טלָאזעג ךיוא טָאה
 ןופ ןריט יד ןענייז הביס רעקיבלעז רעד בילוצ רעבָא ,רעבמעווָאנ

 סָאד טָאה רעבָא רַאפרעד .ןרָאװעג טכַאמעגפיוא טינרָאג רעטַאעט

 -עג רעד ןיא ןרעוו וצ ןבירשרַאפ היכז יד טָאהעג 'לקניוו טסנוק,
 עשידיי ַא טליּפשעג טָאה עכלעוו עּפורט עטצעל יד סלַא עטכיש
 זיא םורַא םישדח עכעלטע ןיא .רעטַאעט-'טירטפ שטרַא, ןיא עסעיּפ

 ןשידיי ןופ םייה יד ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעטַאעט-'טירטס שטרַא, סָאד

 וצ ןרָאװעג ןסירעגרעטנורַא ,דנַאנַאכָאנ ןרָאי רעקילדנעצ רעטַאעט

 " 'שזדַארַאג ריע ןעּפָא, ןַא רַאפ ץַאלּפ ןכַאמ

 ,15---81 .זז ,"עניב עכעלטנגוי יד, ךוב ןייז ןיא ןָא טיג לעקריט
 .עסעיּפ רעד ןופ טלַאהניא םעיונעג םעד

 ,15---81 ,52 .וז ,1940 ,עיפלעדאליפ ,"עניב עכעלטנגוי יד, --- לעקריט רעב בוד
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 רעטַאעט ןשידיי
 התעמאוא

 דוד ,רעלסעק

 ן1920 יַאְמ 14 .טשעג -- 1860 .בעג)

 .עיבַארַאסעב ,ווענעשעק ןיא 1860 ןריובעג -
 רעד שטיװָארעשָא .מ רעפַארגָאיב ןייז יו

 :זיא ,טלייצ

 ,רעקנעש רעד קחצי לארשי ,רעטָאפ ןייז ,

 רעזייב ַא רעייז ןוא רעמורפ ַא רעייז ןעוועג

 ,רעדניק טימ ?ּפוטס ַא ךָאנ וצרעד ןוא ריי

 תולד רעד זיא .ןרעדנַא םנופ רענעלק סנייא

 טָאה ןעמ ןוא סיורנ רעייז ןעוועג בוטש ןיא

 ּפָאק םעד ןעיירד טפרַאדעג קידנעטש ךיז

 יד הרש -- רעטומ יד .,ןשָארג ַא רעביא

 ןוא עקיטומטונ א רעייז ןעוועגנ זיא -- ןפורעג יז ןעמ טָאה ,עגנַאל

 ,טַאהעג ביל רעייז ןעלדוד טָאה יז .ענעדיי עקיצרַאה-טוג ַא רעייז

 טימ ןרָאי יד טיירדרַאפ נונעג לָאמנייא טינ ריא טָאה רע שטָאכ

 ,ןדמל ַא ןסקַאװסיוא לָאז רע טלָאװעג טָאה יז .,ןזירּפַאק ענייז

 ןיילק ַא ןיא ץעגרע בר א ןרעוו ןענָאק לָאז רע ,דיי רעמורפ ַא

 ,ןעניגרַאפ טנַאקעג טינ ןגינענרַאפ ַאזַא ךיז טָאה יז רעבָא .לטעטש

 יד ןיא .וצרעד ןעלטימ עקיטיונ יד טלעפעגסיוא טָאה סע לייוו

 ךס ןייק רעבָא ,רדח ןיא טנרעלעג רעלסעק רוד טָאה ןרָאי-רעדניק

 רע סָאװ םעד ץוח לייו ,ןענרעלסיוא טנַאקעג טינ ךיז רע טָאה

 ןייז ספות טנָאקעג טינ ןוא ןענרעל םוצ טאהעג טינ קטשח ןייק טָאה

 -עג ןבָאה עֶלַא ןעמעוו ,יבר ןייז ךָאנ זיא ,לענש יױזַא "הרות , יד

 -נערטש ַא רעייז ןוא רעזייב ַא רעייז ןעוועג ,"קילגמוא ןרהא , ןפוד

 רַאפ טעװעטַאקעג ןוא ןגָאלשעג ךעלגניי יד טָאה רע .דיי רענ

 . ."טייקשירַאנ רעדעי

 עיצוקעזקע ַאזַא ןריפכרוד טלָאװעג טָאה יבר רעד ןעוו לָאמנייא

 -עגנירַא ךיז טָאה רע זַא ,דליוו ױזַא ןרָאװעג .ק זיא ,.ק רעביא

 ןפָאלטנַא ןוא םיא ןופ ןסירעגסױרַא ךיז ,דרָאב סניבר ןיא טרעמַאלק

 ױזַא .רדח ןיא םידומל ענייז ןסירעגרעביא טימרעד ןוא רדח ןופ

 ךיז רע טָאה ,םייה רעד ןיא טסיזמוא ןסע טלָאװעג טינ טָאה רע יוז

 ןסַאג יד רעביא קינלעצ לטסעק ַא טימ ןּפעלשמורַא גנוי ןביוהעגנָא

 "ַאזבָאק,) ."עזבָאק לדוד , ןעמָאניב םעד ןעמוקַאב ןוא ווענעשעק ןופ

 ףיורעד טליּפש סָאװ םעד ןוא ,טנעמורטסניא רעשילַאקיזומ ַא זיא

 ַא ָאד זיא'ס זַא ,טקרעמַאב שטיװָארעשָא .מ .(*רַאזבָאק , ןעמ טפור

 ןעלקיטרַא ןופ ןעמענ יד ןפורעגסיוא רָאנ טינ טָאה .ק זַא ,הרבס

 ןעגנוזעגסיוא ייז ךיוא טָאה רע רָאנ ,טפיוקרַאפ טָאה רע עכלעוו

 הסנרּפ עקיזָאד יד .ןעמָאניב םעד ןעמוקַאב רע טָאה רַאפרעד ןוא/

 רעקיצנייא ןייז רעבָא ,ןצרַאה םוצ קרַאטש ןעוועג טינ םיא זיא

 ןעוועג זיא ,גנוקיטפעשַאב רעד ןיא ןענופעג טָאה רע סָאװ ,ןגינעגרַאפ

 : טקרעמַאב שטיווָארעשָא יו ,סָאד

 ןוא ןכַאז ןקרעמַאב וצ טייקיאעפ רעקידריווקרעמ ןייז טימ,

 רעביא טנַאּפשענמורַא קידנעטש רע טָאה ,ייז ןופ ךות םעד ןּפַאכנָא

 "טעשטרובעג , םיא ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןקורדנייא טימ ?ופ ןסַאנ יד

 ןענופעג .ןקירדוצסיוא ךיז נעוו ַא טכוזעג ץלַא ןבָאה עכלעוו ןוא

 רעד ןיא טָאה רעלסעק סָאו םעד ןיא ייז ןבָאה קורדסיוא רעייז

 .ןשטנעמ ענעדישרַאפ ןופ תויוועה ענעדישרַאפ טכַאמעגכָאנ םייח

 .ןוא ןייש טכַארבעגסױרַא רע טָאה ןשטנעמ עטונ ןופ ןכירטש ענייש

 רע טָאה ןשטנעמ ענעברָאדרַאפ ןופ ןכירטש עטכעלש ןוא ,ל?לדייא

 ַאזַא ןכַאמ טנָאסעג רע טָאה ייברעד ןוא טמירקענרעביא לַאנ טימ

 לטרעוו עקיזָאד סָאד ."! ןרעוו ייז ןלָאז טעגרהעג זַא , גנוקרעמַאכ

 רע .סנגייא ןַא סנייז יוז סעּפע ןרָאװעג רעטעּפש ןרָאי טימ זיא

 ןעוו ,לָאמ עלַא ןוא ,ןעמוקסיוא טנַאקעג טינ שממ םער ןָא טָאה
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 דיינס נו 00 ערוועיס עו ליניע אקאונט אירע לע עבור וע טעאטער א

 ,עניב רעד ףיוא רעליּפשיוש ַא ןרָאװענ ןלעפענ טינ םיא זיא'ס

 ןעמורבסױרַא זייב ןוא ןייצ יד טימ ץירק ַא ןבעג טזומעג רע טָאה

 ."ןרעוו ייז ןלָאז טעגרהעג זַא,
 יד ןיא סנשרד-לעב ןוא םידיגמ ןרעה ןייג טפָא ךיוא טגעלפ .ק

 ןעמוקַאב רַאפרעד ןוא ,רעזייה-עיסימ יד ןיא ןרענָאיסימ ןוא ןלוש

 -עד טקרעמַאב שטיװָארעשָא ."קאשימ לדוד, ןעמָאנייב םעד ךיוא

 יו רָאנ ,ןדייר ייז סָאװ קיטכיוו ןעוועג טינ זיא םיא רַאפ, : ףיור

 טימ םלוע ןַא רַאפ טירטסױרַא ןכעלטנפע םעד ןיא .ןדייר ייז יוזַא

 ױזַא םיא טָאה סָאװ ,לקַאטקעּפס םעד ןעזעג רע טָאה ןשטנעמ

 ,"טציירעג קרַאטש

 רעטלעטשעגנָא ןַא ןרָאװעג .ק זיא רָאי 16:17 ןופ רעטלע ןיא

 גנוקיטפעשַאב יד ךיוא רעבָא ,רעדיילק-ןעיורפ ןופ םָארק ַא ןיא

 | .טינ םיא טקידירפַאב

 טנגוי רעירפ רָאג ןייז ןיא טָאה .ק זַא קפס םוש ןייק ָאטינ זיא'ס

 עקיטרָא יד ןיא .רעטַאעט שידיי סנדַאפדלָאג ןגעוו טרעהעגנָא ךיז

 םעיינ ןגעוו טדערעג ךס ַא ןעמ טָאה ךעלקנעשנייוו ןוא ןענַארָאטסער

 יב .ןרָאיטקַא יד ןגעוו ךיוא ןוא + ,רעטַאעט שידיי :שינעפעשַאב

 ןשידיי ןופ ךעלדיל יד ןעגניז טרָאד ןעמ טגעלפ ןייוו לזעלג  ַא

 יד טָא ןיא רעייגנייא ןַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,,ק ןוא ,רעטַאעט

 ךעלדיל יד ןוא תוישעמ יד טימ טרעהעגנָא ךיז רעכיז טָאה ,רעצעלּפ

 .ןעניז ןיא ןיירַא קרַאטש םיא ןענייז ייז ןוא

 ,ןעזעג טָאה .ק עכלעוו גנולעטשרָאפ-רעטַאעט עשידיי עטשרע יד

 ,"םולשבא} סלַא דלָאגנײש אבא טימ "תימלוש ,, סנדַאפדלָאג ןעוועג זיא

 : טלייצרעד ןַאהַאק .בא יוװ ןוא

 -רעד רימ (רעטעּפש ןרָאי טימ) לָאמַא טָאה רעלסעק דיווייד

 זיא דלָאנניש ןאבא} רעזיד לופסקורדנייא ןוא ןייש יוװ טלייצ

 ענשזַאו יוװ ,ווענעשעקס ןיא ןעזענ םיא טָאה ,רעלסעק ,ןעוו ,ןעוועג

 ןוא ,שולעּפַאק ןכיוה ַא טימ ענירעלעּפ ַא ןיא ןעזסיוא טגעלפ רע

 רעלסעק .טבילעג םיא טָאה םלוע-רעטַאעט רעשידיי-שיפור רעד יו

 ןייז ןופ ןוא ןליּפטש סרלָאגנייש ןופ ןרָאװעג טרעביוצַאב ןַאד זיא

 ,רעלסעק ,רע סָאוװרַאפ עכַאזרוא יד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ענירעלעּפ

 ."רָאיטקַא ןַא ןרעוו זומ רע זַא ,ּפָאק ןיא ןעמונעגניירַא ךיז טָאה

 : םעד ןגעוו טביירש שטיוװָארעשָא .מ

 ןיא ןגילרעביא ןביוהעגנָא ןיוש רעלסעק טָאה ןָא ןַאד ןופ,

 ,ןסילוק יד רעטניה ךיוא רָאנ ,רעטַאעט ןיא רָאנ טינ ןוא ,רעטַאעט

 ךיז ?ָאז ןעמ זַא טייהנגעלעג רעד ףיוא טקוקענסױרַא טָאה רע ןוא

 ןָאט וצ סעַּפע טייקבעלנעמ ירד ןבָאה לָאז רע ןוא ןפַאש םיא טימ
 רעד ףיוא רעדנואוו עכלעזַא ןזייווַאב עכלעוו ,ןשטנעמ יד רַאפ

 טָאה ןסילוק יד רעטניה ןבעל םעד טימ טפַאשטנַאקַאב יד .עניב

 טימ לַאפ רעד ןעוועג רשפא טלָאװ סע יו ,טשיוטנַא טינ ןרעלסעק

 ,רעטַאעט וצ טייקכַאוװש ַא לָאמַא טימ טמוקַאב רעכלעוו ,ןרעדנַא ןַא

 רע טָאה ןסילוק יד רעטניה סָאװ ,רַאפרעד ןעוועג זיא סָאד ..;

 ףיוא ןזיווענ טרעוו סָאװ ,רעדנואוו םעד ןופ דוס םעד טכוזעג

 טרעוו רעדנואוו רעד ױזַא יװ ןעז טלָאװעג טָאה רע .עניב רעד

 טציירעג םיא טָאה סע ... .ןריובעג טרעוו רע ױזַא יװ ,טיירגעגוצ

 טפָאהעג .עשילַארטַאעט סָאד ךיוא רָאנ ,רעטַאעט רעד רָאנ טינ

 ַא ןגירק עּפורט סדלַאננייש אבא ןיא טעוו רע זַא ,רעלסעק טָאה

 -ַאטס סלַא שטָאכ ,עניב רעד ףיוא לָאמַא ןײגוצסױרַא טייהננעלעג
 טינ טייהננעלעג אזַא ןדלָאננייש ייב טָאה רע רעבָא ... טסיט

 .טקוקענמוא טינ טעמב םיא ףיוא ךיז טָאה ןעמ ל?ייוו ,ןגָארקעג

 וצ םיורט םעד ןבענפיוא טנָאקעג טינ רעמ ןיוש טָאה רעלסעק . ..

 ,ןרָאפענקעװא זיא עּפורט יד יווװ םעדכָאנ ןוא ,רָאיטקַא ןַא ןרעוו

 -עגנָא ןוא ךעלדיימ ןוא ךעלנניי הרבח א ןעמונעגפיונוצ רע טָאה

 טינ טבַאמעג ךיילנ רע טָאה ביֹוהנֶא םעד .רעטַאעט ןליּפש ןביוה
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 ןופ ןָאקיססעל

 -עגסיוא טָאה רע .רעסישזער סלַא ךיוא רָאנ ,רעליּפשיוש םלַא רָאנ

 -םיונוצ ,קנעב עגנַאל טרָאד טלעטשעגקעווא ןייֵלַא ,לַאטש א טקינייר

 ."טליּפשעג ןוא עניב ַא טּפַאלקעג

 ןבָאה לַאטש ןיא ןעגנולעטשרָאפ ענעי םינּפ ַארַאפ סָאװ , --- |

 --- .ק ןנעוו ןרַאומעמ ענייז ןיא קנַאלב ןָאעל טקרעמַאב --- טָאהעג

 ,רעכיז ךיא ןיב ,ןייֵלַא רעלסעק .ןלעטשוצרָאפ ךיז רעווש טינ זיא
 יז ךַאז ַאזַא ןנעוו ףירנַאב ןטסדנימ םעד טָאהעג טינ ןַאד טָאה

 יד ןיִא טנװַאהַאב קינייוו רעייז ןעוועג טושּפ זיא רע ?ייוו .ןסעיּפ
 ענעדישראפ טכַאמענכָאנ זיולב טָאה רע ... .ךעלתויתוא עניילק

 סדלָאגנייש אבא ןיא ןעזעג טָאה רע סָאװ ,ךעלעקנעצס ןוא סענעצס

 ץנעגילעטניא יד ןוא ןסיוו ןקיטיונ םעד קידנבָאה טינ . . . ,רעטַאעט

 ןטנוזעג ןייז טימ ,ןאד ךָאנ ,ךָאד רע טָאה ,רעטַאעט ןייטשראפ וצ

 ןיא לדניזעג םעד ןופ רעוו טליפרעד שוח ןשירעלטסניק-ךעלריטַאנ

 ןיא סע סָאװהַאפ .טכעלש טליּפש סע רעוו ןוא טוג טְליּפש לאטש

 טושּפ םיא ןבָאה סע .ןרעלקרעד טנַאקעג טינ רע טָאה ,טכעלש

 ."וצרעד רעטרעוו עקיטיונ יד טלעפעגסיוא

 םיא טָאה ,גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ןעמוקעגמייהַא זיא רע ןעוו |

 םיא טָאה רעטומ יד רָאנ ,בוטש ןופ ןבירטעגסױרַא רעטָאפ רעד

 ,הבנגב ןעמונעגניײרַא קירוצ

 רעלעג .מ ןַאמרעגנוי -רעטנעגילעטניא ןַא טָאה 1 בייהנָא ןיא

 טַאהעג טָאה רעכלעוו (זירַאּפ ןיא רָאטקָאד ַא ןרָאװעג רעטעּפש)

 עשטכעמ; עסעיּפ ַא ןבירשעגנָא ,גרוטַאמַארד ַא ןרעוװ וצ סעיציבמַא

 טימ) ןרָאטַאמַא ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג זיא עכלעוו ,"ןכדש רעד

 רָאיטקַא ןקידרעטעּפש םעד ןוא רעבָאהביל םעד ןופ לָאר רעד ןיא .ק

 ןגעלפ'ס ואוו ,*לַאז סרעזָאמ, ןיא ("ןבדש רעד ,, סלַא יקסלָאדַאנ ןָאעל

 גנוטייצ עקיטרָא יד סָאװ םעד בילוצ .תוחמש ןוא תונותח ןעמוקרָאפ

 רעד ןופ טכירַאב ַא טקורדעגּפָא טָאה ?יטסָאמָאדעיװ ַאיקסבַארַאסעב;

 רעד ןגעוו ץניוָארּפ רעד ןיא טסואוורעד ךיז ןעמ טָאה ,גנולעטשרָאּפ

 -ַאבוד ןייק ןטעברַאפ ןיקסלָאדַאנ ןוא .ק טָאה'מ ןוא עּפורג- 'ןרָאטַאמַא

 ןעגנַאגעג זיא יזי .ראוו ;עסעיּפ עבלעז יד ןליּפש וצ טרָאד ירָאס

 .לָאמ עכעלטע

 ,טפעשעג- רעדיילק ןיא א לעטש ןייז רעמ ןגירקקירוצ קידנענָאק טינ

 זיא'ס זַא .ק טסילשַאב ,םייה ןייז ןיא ןעמוקקירוצ ןפָא קידנענָאק טינ

 רעלענָאיסעּפָארּפ ַא זרעוו וצ יו געווסיוא רעדנַא ןייק ָאטינ םיא רַאפ

 " ..רָאיטקַא

 עשידיי עלענַאיסעּפָארּפ ַא ווענעשעק ןיא ןָא טמוק טייצ רענעי ןיא |

 רַאפ טליּפש רע .ןעמעננײרַא םיא לָאז'מ זַא .ק ךיז טעדנעוו ,עּפורט

 טמוקַאב ןוא טכַאלעגסיוא טרעוו ,"ןכדש עשטכעמ, ןופ ענעצס יד יז

 ּפָא טינ ךיז טקערש .ק רָאנ .ןּפעשטּפָא, ךיז לָאז רע זַא ,ּפעלק

 רעבָא ,ןײרַא םיא טמענ רָאטקעריד רעד זיב ּפָא טינ טייטש ןוא

 -רַאפ טרעוו ,ןטייווצ םעדי רעדנַאסקעלַא ןופ גנודרָאמרעד רעד בילוצ

 -ָאיסעּפָארּפ עשידיי עלַא ךיז ןרידיווקיל'ס ןוא רעטַאעט שידיי טרעוו

 ןוא זָאלסטעברַא רעדיוו טביילב .ק ןוא דנַאלסור ןיא סעּפורט עלענ

 יד ווענעשעק ןיא ךיז טזייוװַאב 1882 גנַאפנָא ןיא זיב ,זָאלטיורב

 ןייז ךיוא ןוא) .ק ןײרַא טמענ רעכלעוו ,ןדַאפדלָאג לדיי ןופ עּפורט

 | ,(סיַאר ינעשזד יורפ עטשרע

 : טביירש ,ןירָאג .ב רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד

 ןרעלסעק דוד ןבעגעג עינַאּפמָאק עקיזָאד יד טָאה ווענעשעק ןיא,

 רע .עניב ַא ןופ םעט םעד ןכוזרַאפ וצ טייהנגעלעג עטשרע יד

 ,לָאר ַא ןיא ךיילג ןעגנירּפשוצנירַא קילג ַאזַא טַאהעג טינ טָאה
 -עג טָאה רע זַא ,גונעגרעביא ןעוועג זיא טייצ רעטשרע רעד רַאפ

 רע רָאנ ,טסיטַאטס סלַא עניב רעד היוא ןייטש וצ היכז יד ןגָארק

 ןגייטש וצ ןפָאה טנַאקעג טָאה רע ןוא ,םיטש עטוג ַא טַאהעג טָאה

 "?רָאיטקַא, ןַא ןופ-הנרדמ רעד וצ ןכיירגרעד ןוא רעכעה
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 -סַאריט ןיא טכַאמעג .ק טָאה טירטפיוא ןלענָאיסעּפָארּפ ןטשרע ןייז

 יד טרָאפ טרָאד ןופ ."סלעמעל ינוק ייווצ יד; ןיא ?סקַאמ,, סלַא לָאּפ

 יד ואוו ,קארקישטנַא ןוא ,לָאּפסַאריט רעדיוו ,רעדנעב ןייק עּפורט

 ףיוא רעביא טייג ןוא ןדַאפדלָאג לדיי ןופ ּפָא ךיז טסייר עּפורט

 .טסעק ענעגייא

 תעב זַא ,טלייצרעד ,.ק ןגעוו תונורכז ענייז ןיא קנַאלב ןָאעל -

 טרָאד .ק זיא ,ווענעשעק ןיא עּפורט ןייז טימ ןעמוקעג זיא ייסבאס

 גנַאל ױזַא ךיז ןוא ןסילוק יד רעטניה טסַאג רעטפָא ןַא ןרָאװעג

 רעד ןיא ןעמונעגניירַא םיא טָאה'מ זיב ,ןרָאיטקַא יד טימ טיירדעג

 ייז ןענייז ,טסואוורעד ןופרעד ךיז ןבָאה ןרעטלע ענייז ןעוו .עּפורט

 .ןברָאטשעג ייז רַאפ טלָאװ רע יו ךיילג ,םיא ךָאנ העבש ןסעזעג

 ַא ןיא טבילרַאפ --- ןירבָאק ןָאעל טיול --- .ק ךיוא ךיז טָאה ָאד

 טַאהעג הנותח ריא טימ טָאה ןוא רעטַאעט ןופ עקטסירָאכ רענייש

 ,לתיבה-לעב רעדילָאס ַא יו טנדרָאעגנייא ךיז ןֹוא

 -עשָא .מ רעלעטשטפירש רעד ,רעלסעק דוד ןופ רעפַארגָאיב רעד

 : עכָאּפע רענעי ןגעוו טביירש ,שטיוװָאר

 ,רעליּפשיוש סלַא ערעיראק ןייז ןביוהעגנָא טָאה רעלסעק ןעוו ,

 ןעוועג זיא סָאר .ךעלעקיוו יד ןיא ןעוועג ךָאנ עניב עשידיי יד זיא

 עשיליכשמ יד ךיוא ןוא עטרילימיסַא יד ןעוו טייצ רענעי ןיא

 יד ; םורק טקוקעג רעטַאעט שידיי ףיוא טָאה ץנענילעטניא עשיריי

 םעד וצ ךיז ןבָאה םידיננ ענשזַאװ יד ןוא טייל עמורפ יד ,םידמול

 ייז ןבָאה ןרָאיטקַא יד ףיוא ןוא ,"יירעתוטש , ַא וצ יוװ ןניוצַאב

 ןשידיי ןיא ןעגנַאנעג ."סעקישטשנַאידעמָאק , ףיוא יוװ טקוקעג

 יד םורַא טיירדעג ןוא קלָאפ עטושּפ סָאד טלָאמַאד זיא רעטַאעט

 -סָארּפ עקיטומ-טוג ענערָאװעג-ךייר יד טלָאמַאד ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא

 עכלעוו ,טייל ענעי ,.. ,רזממ א זיא ?ברעק ַא ןעמעוו ייב ,סעקַאט

 ןבָאה ,ןבעל ןיא טייקידוועליּפש ןוא ?יּפש וצ טגיונעג עבטב ןענייז

 ךיוא ןוא רעטַאעט ןשידיי םוצ טּפעלקעגוצ ןרָאי עטשרע יד ןיא ךיז

 ןבָאה ייז ; גינָאה וצ ןעניב יו טקנוּפ רעטַאעט םנופ ןסילוק' יד וצ

 -רַאפ סָאװ ,ןשטנעמ ירד וצ טּפַאשביל ןימ רעדנוזַאב ַא טליפעג

 ךָאנ ןעוועג זיא רערעייז ןגינגרַאפ רעטסערג רעד ןוא ,"ךיז ןלעטש
 ןיא ,ןַארָאטסער ַא ןיא ןשטנעמ ענעי ןריפקעוַא גנולעטשראפ ַא

 ."טייטש טלעוו יד סָאװ ףיוא, ייז טימ ןעילוה ןטרָאד ןוא קנעש ַא

 ךכ א ןעניפענ טנָאקעג ןעמ טָאה ןשטנעמ עגנוי ענעי ןשיווצ ,

 ןעוועג זיא רעטַאעט םורַא ןבעל עיירפ סָאד ןעמעוו ייב עכלעזַא
 עקַאט ןענייז ייז ןופ ךס ַא .אפוג רעטַאעט סָאד יוװ רעקיטכיוו
 טסואוועג טינ טָאה ןעמ יוװ ױזַא טקנוּפ ןוא ,ןדנואוושרַאפ רעטעּפש

 טסואוועג טינ ןעמ טָאה ױזַא ,ןעמוקעג ןענייז ייז ןענַאװ ןופ

 טינ לַאפ רעד רעבָא זיא ןרעלסעק טימ .קעװַא ןענייז ייז ןיהואוו
 סָאד יו רעקיטכיוו ןעוװעג רעטַאעט זיא םיא ייב .ױזַא ןעוועג

 עלַא יד ןיא ןזיװַאב רע טָאה סָאד .רעטַאעט םורַא ןבעל עיירפ

 זיא סע ןוא .עניב רעשידיי רעד ףיוא ןעוועג זיא רע סָאװ ןרָאי

 ןעוועג זיא רעלסעק ןעוו ,ןַאד ךָאנ סָאוװ לאפוצ ַא זיולב טינ רשפא

 ןבעל קידנעטשטסבלעז ןייז ןביוהעגנָא רע טָאה ,לגניי ןיילק ַא

 וצ טייקכעלגעמ יד ןבעגנ םיא לָאז סָאװ ,טעברַא טימ רָאנ טינ

 רעטעּפש זיא סָאװ ,לָאר ַא טימ רָאנ ,טיורב לקיטש ַא ןענידרַאפ

 עניב רעשידיי רעד רַאפ ןדַאפדלָאנ םהרבא ןֹופ ןרָאװעג ןפאשעג

 רעזדנוא ןיא ןבילבענ גָאט ןקיטנייה זיב ךָאנ זיא עכלעוו ןוא

 "."ךַאמצָאה , ןופ לָאר יד -- רַאוטרעּפער
 ךיז טניפעג סע ואוו ,קסלָאדָאּפ-ץענעמַאק ןיא טמוק עּפורט יד

 -ָאמַארבַא עניב ןירעליּפשיוש עשידיי עטמירַאב רעטעּפש יד ךיוא

 ;:טייצ רענעי וצ ן'יק ױזַא טרעדליש עכלעוו ,שטיוו

 ןוא ,רעלסעק דוד טימ שינגענַאב עטשרע ןיימ ןעוועג זיא סָאד , |

 ,קורדנייא רעטשרע רעד זַא ,ןקרעמַאב וצ טנַאסערעטניא זיא סע
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןעועג טינרָאנ ןיא ,טכַאמענ ןעמעלא זדנוא ףיוא טָאה רע סָאװ

 לטנַאמ ןרעווש ַא ןיא ןָאטעגנָא רעלסעק זיא ןעמוקעג .רעטונ ַאזַא

 רַאפ זיא ,רעטַאעט ןיא ןענישרעד זיא רע זַא .לוויטש עסיורג ןוא

 ַא טעמכ ,רעטערומכרַאפ ַא ,שטנעמ רערעווש ַא ןענַאטשעג זדנוא
 שממ טָאה ןֹוא טרָאו ןייק טדערעג טינ םענייק וצ טָאה ,רעזייב

 -סיוא ןצנַאנ ןייז טימ רע טָאה .ןזָאלוצ טלָאװעג טינ ךיז וצ םענייק

 רעזדנוא ןופ טייוו ןעוועגנ טלָאװ רע יוװ קורדנייא םעד טכַאמענ ןעז

 רעד טָא זַא ,ןביולנ טלָאװעגנ טינ ךיז טָאה סעּפע .עיסעפָארּפ

 לייוורעד ןעמ טָאה .. . ,רָאיטקַא ןַא ללכב זיא שטנעמ רעקידמשונמ

 -ענוצ זיא ןרעלסעק ןוא עסעיּפ רעד רַאפ ןבָארּפ ןכַאמ ןביוהעגנָא

 ןגייצרעביא ךיז טלָאוװעג טלָאװ ןעמ יוו ,עלָאר ןייז ןרָאװעג טלייט

 ןיוש רעבָא .רעטַאעט םוצ תוכייש ַא ?לכב טָאה שטנעמ רעד יצ

 טָאה סעּפע ! גנורעדנע א ראפ סָאװ -- ןענעצס רָאּפ עטשרע יד ייב

 ןַא ןיא רעלסעק רעקידמשונמ רעד טָא זַא ,טריּפשרעד ךיילנ ןעמ

 .?טנַאלַאט רעכעלנייוועגרעסיוא

 : טקרעמַאב שטיוװָארעשָא .מ ןוא

 ,עזָאּפ ךס ַא ןעוועג ןליּפש ןייז ןיא זיא טייצ עטשרע יד רעבָא

 יו סָאטַאּפ רענעבירטענרעביא-שילַארטַאעט ,לעטשנָא רעשירָאיטקַא

 טלָאמַאד ןיוש ךיז טָאה ןנעווטסעדנופ רעבָא ,טלָאמַאד גהנמ רעד

 ַא וצ ןוא ןָאט ןליטש א וצ גנוניינ ַא ןליּפש ןייז ןיא טקרעמענ

 ױזַא ןָא טשינ טרָאפ םיא טמוק סע רעבָא ,גנוטלַאה רעכעלריטַאנ

 טייקנבירטעגרעביא רעד ןופ ךיז ןעיײרּפַאב וצ ןרעדנע וצ ךיז גנירג

 ."טניואווענוצ ךיז טָאה רע ןכלעוו וצ "שירעמשטייד , ןופ ןוא

 -עיורט ַא ןעוועג זיא דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל ענײמעגלַא יד

 רעד דצמ קיטילָאּפ עשיטימעסיטנַא ןוא ערענָאיצקַאער ַא .עקיר

 גנורעקלעפַאב עשידיי יד טקיטשעג ןוא טקירדעג טָאה גנוריגער

 1882 רעבמעטּפעס 14 םעד .הכולמ רעשירַאצ רעסיורג רעד ןיא

 שידיי ןליּפש וצ טרעוװרַאפ טָאה סָאװ ,לעפַאב רעד סױרַא זיא

 -וגָאמ דנומגיז .עירעּפמיא רעשיסור רעצנַאג רעד ןיא רעטַאעט

 ןייק ןרָאפ וצ עּפורט ַא ףיונוצ ןלעטש לקניפ השמ טימ ָאקסעל

 ןליּפש וצ .ק טרישזַאגנַא יז ןבָאה עּפורט רעד ןיא טָא ןוא ,עינעמור

 ."רעבָאהביל רעטשרע), ןופ ןלָאר יד

 טביירש -- שינעלייא ןיא עינעמור ןייק ךיז ןּפַאכרעבירַא סָאד ,

 טָאה רע ןעוו ןַאד טקנוּפ -- שטיווָארעשַא ,ס רעפַארגָאיב ןייז

 ,ןרעלסעק טָאה ,ערעירַאק ןייז ןופ גנַאפנָא עמַאס םייב ןטלַאהעג

 ןעוועג זיא ענַאל יד ,ןָאטעג טינ הבוט ןייק רעכיז ,רעלטסניק םעד

 -עהענ ַא ףיוא סעּפע ןפַאש וצ ןעוועג ךעלגעממוא זיא סע זַא ,אזַא

 סָאװ ץלַא ןליּפש ןּפַאכ טזומעג ךיילג טָאה ןעמ .. . .רעגייטש ןקיר

 ןעמוקעגסיוא ךָאנ טלָאװ שרעדנַא ,טנַאה רעד רעטנוא רָאנ טמוק'ס

 רעביא טיורב ?קיטש ַא ןעלטעב ןייג רעדָא רעגנוה רַאפ ןברַאטש וצ
 ןיא ןעוועג זיא רעלסעק דוד סָאװ רָאי יירד יד .... ,רעזייה יד

 ןעמַאזוצ .ןטילעגנָא ךיז רע טָאה ,ןעינעמור ןיא עּפורט סָאקסעלוגָאמ
 סָאד ... .טרעגננוהעג ךעלשביה רע טָאה ןרָאיטקַא ערעדנַא יד טימ

 -מורַא עקידנעטש סָאד יו טקריוועג טינ ױזַא םיא ףיוא רעבָא טָאח

 םיא רַאפ זיא סע .רערעדנַא רעד ןיא טָאטש ןייא ןופ ךיז ןּפעלש
 ןרירטנעצנָאק ֹוצ ,לָאר ַא ןיא ןפיטרַאפ וצ ךיז ןעוועג ךעלגעממוא
 טַָאהעג טנייפ טייצ עטשרע יד טָאה רע . . . ,תוחוכ עשירעפעש ענייז

 ןטעברַא וצ ןטפַאשנגייא עלַא ךיז ןיא טַאהעג ;ליּפש ּפַאליּפַאכ ַא

 ןענייז ןדנעטשמוא יד .ןעוועטנורגרעד יז ןוא לָאר א רעביא קיסיילפ

 סָאד ןוא ,ךעלגעממוא ןעוועג זיא סָאד זַא ,עכלעזַא ןעוועג רעבָא

 ןיא טלקיװטנַא רעטעּפש טָאה סָאװ ,ךַאזרוא יד ןעוועג רשפא זיא
 ןּפַאכרעביא יז ןוא לָאר ַא ןקיסעלכַאנרַאפ וצ גנוניינ יד ןרעלסעק

 -מוא עטכעלש יד ףיוא קידנקוק טינ רעבָא .ךיז טכַאמ סע יוװ

 םיא טָאה ןעמ זַא ,ױזַא ןפַאשעג ךָאד רעלסעק טָאה . . . ,ןדנעטש

2098 

 טרעדליש קנַאלב ןָאעל יו טא ,ערעדנַא יז רעמ ןקרעמַאב טזומעג

 ,לָאמ עטשרע סָאד קידנעעזרעד טָאהעג טָאה רע סָאזװ קורדנייא םעד

 ןעו, :"אבכוכ רב, ןופ לָאר רעד ןיא ןרעלסעק ,ןעינעמור ןיא

 סיפ ןוא טנעה רימ ןבָאה ,ןעזרעד לָאר רענעי ןיא םיא בָאה ךיא
 סעּפע ךיז ןבָאה ןניוא עניימ ןופ ןקילב יד ןוא ןרעטיצ ןביוהעגנָא

 טנָאקעג טינ ןפוא םושב ייז בָאה ךיא ןוא םיא וצ טּפעלקענוצ יו

 ױזַא יו -- טכַארטעג ךיז ךיא בָאה -- !רעניימ טָאג .ןסיירּפָא

 ןבָאה ןַאד ןליפַא ."רעדנואוו עכלעזַא ןזייוַאב שטנעמ ַא ןעק

 ביוא ,ןייז טנָאקענ טינ ןעגנוניימ ייווצ ןייק ןליּפש סרעלסעק ןנעוו

 -עג טינ סָאד טָאה רע ןעוו םורָאװ ,ןליּפש טלָאטעג רָאנ טָאה רע

 ןיילַא רע טָאה ןַאד ןוא ,טכעלש רעייז טליּפשענ רע טָאה ,טלָאוװ

 ,"ערעדנַא יוװ רעמ טסואוועגנ סָאד

 :קנַאלב ןָאעל טלייצרעד טייהנגעלעג רעדנַא ןַא ייב

 ןיוש םיא סע טָאה ערעירַאק ןייז ןופ גנַאפנָא עמַאס םניא ךָאנ,

 ןעוו ."ןדייר ךיז טזָאל סָאװ ,סנױזַא סעּפע , ןליּפש וצ ןניוצעג

 ןיא טליּפשעג |ן1)1884 קירוצ רָאי קיצרעפ ןוא ריפ טימ ןבָאה רימ

 טרימַאלקעד טָאה ןעמ עכלעוו ןיא ןסעיּפ עשירָאטסיה יד ןעינעמור

 -מוא ןַא ןשטיינק ךיז רעלסעק טנעלפ ,עזָארּפ עשירעמשטייד יד

 סעּפע, ןְליּפש וצ םיא טיצ סע זַא ,ןגָאז ץלַא ןוא רענעדירפוצ

 רע טָאה ,ןסעיּפ עשירָאטסיה יד ןיא טלָאמַאד קידנליּפש ,"שרעדנַא

 ַא ןבעגענ םיא טָאה ןעמ ןעוֶו לָאמ עלַא ןוא ,טַאהעג ביל טינ ךיז

 -- ןשטנעמ א רימ טינ; .טשטיינקעג ץְלֲא ךיז רע טָאה ,עלָאר

 ןבָאה רימ ןעוו ןוא ."ןשטנעמ ןקידעבעל ַא -- ןנָאז רע טנעלפ

 טליּפשעג ןעינעמור ןיא קירוצ ראי קיצרעפ ןוא עכעלטע טימ

 טלָאװעג טינ רעלסעק טָאה ,"ַאלָאקירעּפ , עטערעּפָא סכַאבנעפָא

 םעד רעסעב טיג רימ, .דלעה-טּפיוה םעד ןופ עלָאר יד ןליּפש

 טולב ךיא ליפ םיא ןיא -- טנָאזעג רע טָאה --- בנג ןקשטיטלַא

 ןקירָאי-קיצכַא ןטלַא ןַא ןופ עלָאר א ןעוועג זיא סָאד ."שיילפ ןוא

 .לכעלָאר ןיילק ַא ,ָאטינ רע זיא טקַא ןייא ןיא יו רעמ .טידנַאב

 ,טנכייצעגסיוא ױזַא לכעלָאר םעניילק םָעְד ןיא ךיז טָאה רעלסעק

 טָאה רע זַא ,שירעלטסניק-טכע ױזַא ,םוג ױזַא טליּפשעג טָאה רע

 טינ ןרעדנַא ןייק ןנעוו רָאנ טָאה ןעמ ןוא טלקנוטרַאפ ןעמעלַא

 ןיא זַא ,ןסעגרַאפ טינ ףרַאד ןעמ ןוא ,םיא ןגעוו רָאנ יווװ טדערעג

 רעטשטנעבעג-טָאג אזַא טליּפשעג ךיוא טָאה עסעיּפ רעבלעז רעד

 םעניילק םעד ןופ טָאה רעלסעק .,ָאקסעלונָאמ דנומניז יו רעלטסניק

 ןוא ;טלַאטשעג עטקַאהעגסױא-לאטנעמונָאמ ַא טכַאמעג לכעלָאר

 -עג רעדיוו ןוא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןענייז רימ ןעוו ,רעטעּפש

 טינ םענייק עלָאר סרעלסעק ןעמ טָאה ,עסעיּפ עבלעז יד טליּפש

 ךיז טָאהעג ארומ ךאפנייא ןבָאה ןרָאיטקַא ערעדנַא ; ןבעג טנָאקעג

 ."טליּפשעג יז טָאה רעלסעק יוװ םעדכָאנ עלָאר רעד וצ ןרירוצוצ

 ץלַא ןרָאװעג רעבָא זיא עּפורט רעד ןופ עגַאל עלעירעטַאמ יד

 ןּפעלשמורַא סָאד וליפַא ןפלָאהעג טינ טָאה סע .רעגרע ןוא רעגרע

 טָאה .ק זיב ,לטעטש וצ לטעטש ןופ ןוא טָאטש וצ טָאטש ןופ ךיז

 ןַא ךרוד הסנרּפ ףיוא ןענידרַאפ ןגעוו ןטכַארט ןבייהנָא טזומעג

 רעקידרעטעּפש רעד טָאה ,טסערַאקוב ןיא קידנעייז ןוא ,ןפוא ןרעדנַא

 ףיוא טייג רע זַא ,.ק רַאפ טיורטרַאפ ךיז קנַאלב ןָאעל רעליּפשיוש

 ךיז .ק טָאה ,גרעבנעטכַארט ןזח םייב ררושמ ןרעוו םיארונ םימי

 ןָאעל טלייצרעד םעד ןגעוו ןוא ,ררושמ ַא ןרעוו וצ ךיוא טגיילעגרָאפ

 : קנַאלב

 ,רָאכ ןטימ עבָארּפ ןכַאמ ןעמונעג טָאה ןזח רעד ןעוו רעבָא

 רעייז ןעװעג זיא רעלסעק .תורצ ענייז ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה

 -רַאפ ױזַא ריא ןיא ךיז טָאה רע ןוא ,ירבע רעד ףיוא קיּפמוטש

 -רעד טגנעמעג םיא ףיוא ךיז טָאה טָאנ ןייא רָאנ זַא ,טרעטנָאלּפ

 יד טיירדעגרעביא ,רעטרעוו יד טיירדרַאֿפ טָאה רע .ןעמערַאב
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 ןופ ןָאקטיסקעל

 -עג טינ טָאה ןעמ ןעוו רעקיטש עצנַאג ןעגנולשעננייא ,םיקוסּפ

 רע ןוא ,עטורק ןעמוקענסיוא רָאנ םיא זיא סע ןעוו ןוא טפרַאד

 טַאלג רע טָאה ,ןעיירדוצסיוא ךיז ױזַא יו טסואוועג טינ טָאה

 םיא זיא ןעשטרוב עקיזָאד סָאד .זָאנ רעד רעטנוא טעשטרובעג

 עניב רעד ףיוא ןעמוקעג ץונוצ קרַאטש רעטעּפש ןרָאי טימ ךיוא

 ."טיונ ַא ןופ טייצ רעד ןיא

 ַא וצ ןעגנואוצעג טָאה עפורט רעד ןופ עגַאל עקירעיורט יד

 :טבירש שטיװָארעשָא .מ יוװ ןוא ,גנוזעל
 ןוא ערעסערג יד רעביא ןשינעלנַאו ןופ עייר עגנַאל א ךָאנ,

 ,ענַאל ַאזַא ןרָאװעג ןפַאשענ זיא ,ןעינעמור ןופ טעטש ערענעלק

 זיא רעלסעק דוד רעכלעוו ןיא ,עּפורט רעד ןופ רעריפנָא יד זַא

 ןיוש ןענייז תוחוכ עֶלַא זַא ,טליפרעד לָאמַא טימ ןבָאה ,ןעוועג

 טריפענוצ ןיוש ןענייז ןטייקכעלגעמ עלַא זַא ןוא ,טּפעשענסיוא

 -עג ,ןייג טינ ןיוש ןעמ ןָאק רעטייוו זַא ,ץענערג ַאזַא וצ ןרָאװעג

 יד יו םָארטש ןבלעז ןטימ רעטַאעט עשידיי סָאד ןַאד זיא ןעגנַאג

 ןעוועג רעבירעד זיא'ס ןוא ,דנַאלסור ןופ גנורעדנַאװסיוא עשידיי

 רעד לָאז טיונ ַא ןופ טייצ רעד ןיא זַא ,ךעלריטַאנ יו רעמ טינ

 ."עקירעמא --- ןייז קנַאדעג רעטשרע

 ןייק ןרָאפוצסױרַא רעירפ ןטיירג ןעמונעג ךיז טָאה עּפורט . יד

 ,עקירעמַא ןייק ךָאנרעד ןוא ןָאדנָאל ןייק טרָאד ןופ ןוא עיצילַאג

 ערעסערג ַא טגרָאבעגסױא םיא טָאה דיסח ַא סָאקסעלוגָאמ רעבָא

 ןייק ןרָאפעג טקעריד ןענייז ןעלקניפ טימ ָאקסעלוגָאמ ןוא עמוס

 -רעטנוא-רעטַאעט רענַאקירעמַא םעד ןפָארטעג ןבָאה ייז ואוו ,ןָאדנָאל

 ןעמענ טרָאד ןעמוקעג שיטקַאפ זיא רעכלעוו ,ןעקלעדנַאמ רעמענ

 רע טָאה ,ךוסכס ַא בילוצ רעבָא ,רעלדַא .ּפ בקעי עקירעמַא ןייק

 ןעלקניפ ןוא ןָאקסעלוגָאמ עקירעמַא ןייק ךיז טימ ןעמונעג רָאג

 עכייר יד טימ טקַארטנָאק ַא עקירעמַא ןיא טכַאמעג ןבָאה עכלעוו

 יד ןעמוקַאב ןוא ןטרַאגנעזָאר ןוא שטיווָאדזָארד ןדיי רענַאקירעמַא

 עצנַאג יד עקירעמַא ןייק 1886 ילוי ןיא ןעגנערב וצ טייקכעלגעמ

 .רעבָאהביל-טּפיוה םעד סלַא .ק טימ עּפורט

 תוכוס ןופ ךָאװ רעד ןיא ןעגנולעטשרָאפ 9 ןבעגעג טָאה עּפורט יד |

 ןָאטגניסקעל ןוא טירטס 58) "ןדרַאג סערעט, רעקרָאי-וינ ןיא

 ךַאבנעּפָא ןופ *ַאלָאקירעּפ, ןוא "דרַאבולב , טליּפשעג ןוא (וינעווע

 ,שטיוועקייש ןופ "ןעמַאד עטעקָאק יד ,, ןוא

 "ךרַאבולב, ןופ גנוריפפיוא רעד תעב ןיוש זַא ,טלייצרעד קנַאלב

 זיא םלוע רעד .ךיז וצ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעגוצ .ק טָאה

 א טַאהעג ןיוש טָאה רעכלעוו ,ןָאקסעלוגָאמ ןעז ןעמוקעג תמאב

 עטערעּפָא רעד ןיא לָארטּפױה יד .עּפָאריײא ןופ ךָאנ ןעמָאנ ןסיורג

 עקירעמַא ןיא םלוע רעשידיי רעד ןעמעוו ,.ק טליּפשעג רעבָא טָאה

 ,טוג ױזַא טליּפשעג לָאר ןייז טָאה רע ןוא ,טנעקעג טינ ךָאנ טָאה

 טָאה ןעמ ןוא טּפַאכעגפיױא ךיילג םיא טָאה םלוע רעצנַאג רעד זַא

 ק ןגעוו רָאנ יו טדערעג טינ ןרעדנַא ןייק ןגעוו ןיוש

 יקסװעשַאמָאט סירָאב טָאה ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג זיא .ק תעב

 ןיא ןעמוקעג לעיצעּפס זיא רע ןוא ץניװָארּפ רעד ףיוא טליּפשעג

 טָאה רע סָאװ ,קורדנייא םעד טרעדליש רע יװ טָא ןוא ,קרָאי-וינ

 :ן'.ק ןליּפש ןעזעג לָאמ עטשרע סָאד טָאה רע ןעוו טַאהעג
 ןעינעמור , ןקיצומש םעניילק םעד ןופ ןעגנַאנענסױרַא ןיב ךיא;

 -ענ טינ לאמנייק בָאה ךיא .רעטמולחרַאפ ַא יו "זוָאה ערעּפָא

 זיא עכלעוו ,עניב רעשידיי רעד ףיוא ןפערט וצ ןליפַא טמיורט

 דוד יװ טנַאלַאט ַאזַא ,ןרָא-רעדניק עריא ןיא ןעוועג ןַאד ךָאנ

 ןוא געט עכעלטע ךָאנ קרָאי-וינ ןיא ןבילבעג ןיב ךיא .רעלסעק
 סעדעי ןוא ,ןלָאר ענעדישרַאֿפ עכעלטע ךָאנ ןיא ןרעלסעקי ןעזעג !

 ,ןרָאװעג טשַארעביא רעמ ךיא ןיב ,גנולעטשירָאפ: רעדעוואב' ,לָאמ

 ןיימ וצ ,עיפלעדַאליפ ןיימ..ןיא קירוצ קראידוינ ןופ קענֹוַא; ןיב ךיא
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 .ערעּפָא עצנַאנ ַא רָאכ ןטימ

 ךיא ןוא ("ןטסיטרַא , עקידסלָאמַאד) ןעגנוי-רעפלעהַאב ינַאּפמָאק

 ,ןסיורג ַא קרָאיױינ ןיא טציא ןבָאה רימ זַא ,טגָאזעג ייז בָאה

 ףרַאד רעכלעוו ,טסיטרַא ןכעלטלעוו ןראברעדנואוו ַא עקַאט רעבָא

 דוד זיא סָאד ןוא ,טלעוו רעד ןיא עניב ןייק ףיוא ןעמעש טינ ךיז

 ."רעלסעק
 יק ןליּפש לָאמ עטשרע סָאד ןעזעג טָאה רעלדַא .ּפ בקעי ןעוו

 רעתמא ןַא זיא רע זַא ,טקירדעגסיוא ךיז רע טָאה ,עקירעמַא ןיא

 .טסיטרַא

 .ינעשז ַא זיא רע זַא ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה יקסװעשַאמָאט יסעב

 טכַאמעג רָאנ ,רעלטסניק ַא יװ טליּפשעג ןיילַא רָאנ טינ טָאה רע

 ןליּפש םוצ ןָאט םעד ןבעג טגעלפ רע .ןליּפש ױזַא ןעמעלַא

 "רעד ,רעטַאעט ןשידיי ןופ טלָאמַאד בצמ ןלעירעטַאמ םעד ןגעוו

 : תונורכז ענייז ןיא .ק טלייצ

 זדנוא וצ ןיירַא טלָאװעג ןבָאה |ןיצּפיל ןוא רעלדַא| עדייב ,

 ןופ בור סָאד ןבָאה רעבָא תונובשח עכעלנעזרעּפ רעביא ,ןליּפש

 ,עציּפש רעד ןָא שטיוורוה רָאסעּפָארּפ טימ ,ןרָאיטקַא ערעזדנוא

 .ןיצּפיל םַאדַאמ זיא ןשינרעטַאמ ןוא תורצ ךָאנ .ןזָאלעגוצ טינ ייז

 ןָאזעס ןופ דנע םייב ןעוועג ןיֹוש זיא סָאד .זדנוא טימ ןבילברַאפ
 וינ ןיא ןעוו רעמוז רעד ןביוהעגנָא דלַאב ךיז טָאה סע .{1887|}

 רימ טָאה ןיצּפיל ינעק ןוא ןָאט וצ ליפ ןעוועג טינ זיא קרָאי
 ןליּפש ןוא ָאנַאקיש ךָאנ ריא טימ ןרָאפ וצ גַאלשרָאפ םעד טכַאמעג

 ןיא רעזייה עקידייל רַאפ רימ ןבָאה טליּפשעג . . . ,רעמוז ןרעביא

 םוא רַאלָאד עכעלטע ןביילקוצנעמַאזוצ טליצעג ןוא לָאה-ןרוט םעד

 ."קרָאי וינ ןייק קירוצ ןרָאפ וצ תואצוה ףיוא ןבָאה וצ

 טינ ןלעב ןייק ךיז טָאה ןרעלדַא ףיוא,, זַא ,טלייצרעד ןירָאג .ב

 ,עטיוורוה .מ ןעוועג םיא ןגעק ןענייז רעטַאעט ןייא ןיא .ןענופעג

 ."ךיז ייב ןבָאה טלָאװעג טינ םיא ןבָאה ןוא ןַאמנייפ ןוא רעלסעק

 ,ןדַאפדלָאג םהרבא קרָאי-וינ ןיא ןָא טמוק ,1887 ,טייצ רענעי םורָא

 -נײרַא טלָאװעג םיא ןבָאה *זוָאה ערעּפָא עינעמור, ןופ ןרָאטקעריד יד

 ןופ תוחוכ עטסקיטכיוװ עמַאס יד רעבָא ,רעטַאעט רעייז ןיא ןעמענ

 ,לקניפ ,ָאקסעלוגָאמ יװ --- רעביא טיג ןירָאג .ב יוװ --- רעטַאעט רעייז

 טינ ןלעוװו ייז זַא ,טרעלקרעד ןדישטנַא ןבָאה ןַאמנייפ ןוא רעלסעק

 טינ ייז ןביג ןרָאטקעריד יד ןעוו ןוא ,גנוריפנָא ןייז רעטנוא ןליּפש

 ןיילַא ךיז זומ ןדַאפדלָאג ןוא רעטַאעט ןופ סיױרַא עלַא יז ןטערט ,ךָאנ

 .עּפורט עיינ ַא ןלעטשנעמַאזוצ

 לובמ, ןופ גנוריפפיוא רעד ךָאנ דלַאב זַא ,טלייצרעד ןירָאג .ב

 ןופ רעשזדענעמ רעד טָאה רעטַאעט-*ַאילַאט , ןיא "ןוָאטסהָאשזד ןופ

 .סרמ ןוא ןַאמנייפ ,רעלסעק טימ טכַאמעגּפָא הקיתשב ,ענייה ,רעטַאעט

 טעו רע זַא ,רעטַאעט-"*סלוּפ, ןיא טליּפשעג ןבָאה עכלעוו ,ןיצּפיל

 ןײגרעבירַא ןלעוו ייז ביוא (ךָאוו ַא רַאלָאד 15) תוריכש ןלָאצ ייז

 ךיז רעלדַא טָאה לייורעד .ןפור ייז טעוו רע ןעוו םיא וצ ןליּפש

 ,טקַארטנַאק ןפיוא ףורַא טינ םיא טלעטשי'מ ביוא ןליּפש וצ טגָאזעגּפָא

 סרעלדַא ןליּפש וצ ןטָאבעגנָא םיא ןוא ןרעלסעק ןפורעג ענייה טָאה

 טליּפשעג דלָאג שיבייל טָאה ,טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רעלסעק רעבָא ,לָאר

 -רעביא טָאה רעלסעק ןוא רעטַאעט ןופ סױרַא זיא רעלדַא .לָאר יד

 ,לָאר סּרעלדַא ןעמונעג

 -עגפיוא רעטַאעט "ןָאינוי, ןיא זיא 1891 רעבמעווָאנ 12 םעד |

 -יס; עסעיּפ עטשרע סנידרָאג בקעי ןרעלדַא ךרוד ןרָאװעג טריפ

 ןַא ,ווָארובַאס, לָאר יד טליּפשעג טָאה .ק רעכלעוו ןיא ,?ַאיריב

 ,ןירבָאק ןָאעל טלייצרעד ."רעטכיר-סגנושרָאפסיױא

 ןעועג טינ עּפורט רעד ןופ רענייק זיא ןרעלדַא רעסיוא זַא,
 רעד וצ גָאטיירפ ןעמוקענ זיא ןידרָאנ .עסעיּפ רעד ןופ טרעטסייגַאב

 רעלסעק טגניז טקַא ןטשרע םניא :; קוק ַא טוט רע .עבָארּפ לַארעגנעג

 ,7? סָאד זיא סָאװ, ;רע טגערפ
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 רעטַאעט ןשידיי

 ךיז ףרַאד לָאר רעד ןיא רעלסעק יוװ תויה : םיא ןעמ טרעלקרעד

 רַאפ ךיז טסַאּפ ,"ץיירק ןטיור , םעד רַאפ טרעצנָאק ַא וצ ןטיירג

 רַאפרעד טָאה .קיזומ עשיטייל סעּפע ןעגניז וצ ?עטַאװָאדעלס ַא

 "ינאנער , ערעּפָא רעד ןופ םיא טימ טרידוטשנייא ָאקסעלונָאמ

 -וגָאמ ךיוא זַא ,טלעטשעגטסעפ ןידרָאג טָאה רעטעּפש .ן"ינאנרע,}

 -ָארּפ טָאה רע ןעוו ןוא ,ךעלדיל עטלעטשענוצזןיילַא טגניז ָאקסעל

 טרעפטנע ןידרָאנ .יקסוועשַאמָאט םיא טלדיז ,םעד ןנעק טריטסעט

 טימ ןטלַאה ןוא ןירַא ךיז ןשימ ןַאמנייפ ןוא רעלסעק .קירוצ

 ןיא ףוס רעד .ןענידרָאנ טיס טלַאה רעלדַא זיולב ,ןָאקסעלונָאמ

 ןבירטענסױרַא רעטַאעט ןופ ןענידרָאג טָאה ָאקסעלונָאמ זַא ,ןעוועג

 טינ עסעיּפ רעטשרע ןייז ןופ ערעימערּפ רעד וצ זיא ןידרָאג ןוא

 | ."רנזעוונָא ןעוועג

 "טַאמייה יד , ,"סוינישזדיוו ,, : ןעגנוצעזרעביא .ק טליּפש 1892 ןיא

 -ַאנָאב ןָאעלָאּפַאנ; ,רעדליב בקעי ןופ טצעזרעביא ,ןַאמרעדוז ןופ

 ."דניוומרוטש רעד , ןוא *טרַאּפ

 טביירש ,?טַאמייה , סנַאמרעדוז ןיא לָאר-טּפיוה יד ןליּפש ס'.ק ןגעוו

 : גנָאי זעוב

 רעטָאפ ןופ לָאר רעד ןיא רעלסעק זַא ,ןקרעמַאב ךיא ליוו בגא,

 זַא ןעוועג זיא ן"טאמייה יד , ןיא עצרַאוװש טנַאנטיױלרעביױא|

 רעליּפשיוש ןדעי טימ ןכיילגרַאפ טנַאקעג ךיז טָאה רע זַא ,סיורג

 ןסיורג םעד ןעזעג בָאה ךיא .טלעוו רעד ןיא ךַארּפש רעדעי ןופ

 זיא רעלסעק ןוא ,לָאר רעד ןיא שטיוװַארב רעליּפשיוש ןשיסור

 ". ..רעכעה לּפַאטש ַא טימ טינ ביוא ,םיא טימ ךיילג ןענַאטשעג
 1892 ןיא ןוא ,סרעטַאעט טימ שינעטייב דליוו ַא ןָא ךיז טבייה סע

 -"סלוּפ; סָאד ןעמונעג ןַאמנייפ ןוא רעלסעק ,ָאקסעלוגָאמ ,רעלדַא ןבָאה

 ,רעטַאעט

 :גנוצַאשּפָא ַאזַא יקסװעשַאמָאט סירָאב טיג דָאירעּפ םענעי ןגעוו

 -ײטַאל ףיוא ןצנַאגניא ןענַאטשעג טלָאמַאד זיא עניב עשידיי יד,

 ןעניורק ענעדלָאג טימ ָאקירט .רוטארעטיל סעשטיוורוה ןוא סרענ

 טימ טלקיװעגמורַא ,רעזלעה ענעטינשעגסיוא ,טנעה עטעקַאנ טימ

 -רעטנוא רעד .ןגָארטעג סרָאטס עֶלַא ןַאד ןבָאה ,ןעלטנַאמ ענעדייז

 ,ןברַאפ יד ןיא ןעוועג רָאנ זיא דיש

 ַא טימ טוה ןסיורג ַא עניב רעד ףיוא ןגָארטעג טָאה רעלסעק |
 סעקרעשטַאּפ טימ לרמעה ַא ןוא סיפ עטעקַאנ טימ ,רעדעפ ןגנַאל

 .ברַאפ רעטיור ןופ

 יירד טימ טוח ןרעסערנ ַא ךָאנ ןנָארטעג טָאה רעלדַא ןוא

 ךיוא ,ךעלדנער טימ לַאש םענעדלָאג ַא ןיא טלקיװעגמורַא ,ןרעדעפ

 םוא רָאנ ,זלַאה ןטעקַאנ ַא ןוא טנעה עטעקַאנ ,סיפ עטעקַאנ טימ

 טימ ןטייס ןָאטעגנָא ךיז רע טָאה ,רעשיטסילַאער ןכַאמ וצ סָאד

 -ירג ןופ ןוא ךעלגנירעיוא עשיקרעט עגנַאל רָאּפ ַא ןוא ןטעלסארב

 .ברַאפ רענ

 ייטשראפ ץנוק םעד זַא ,ןזייוו ייז ןוא ןנייטשרעביא וצ ייז םוא

 ןופ ןקָאז ענעדייז טימ ןָאטעגנָא ךיז ךיא בָאה ,ייז ןופ רעסעּכ ךיא

 ףיוא טעּפעשטעגנָא ךיא בָאה ל?לטנַאמ ןייא טָאטשנָא .ןרילָאק יירד

 ,ןטעלסַארב ,סרעצנַאּפ ,ןדרעווש ,ןעניורק טימ ןעלטנַאמ יירד ךיז

 ענעדישרַאפ ןוא ןברַאפ ענעדישרַאפ ןופ סענַאברוט ,ךעלגנירעיוא

 'ה ה ,ןטרָאס

 ,ןטַאדלַָאס עטסָארּפ יו טַאהענ םינּפ ַא רימ ןגעק ןבָאה ייז

 -ַאלקעד ייז ןבָאה .שינענָאירעביא ןַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןַאד

 .ןכָאטשענ ךיא בָאה ,ןסָאשענ ייז ןבָאה .ןעננוזעג ךיא בָאה ,טרימ

 םענעדלָאג ןיא ןירַא ךיא ןיב ,דרעפ ףיוא ןרָאפענניײרַא ייז ןענייז

 ,רענוד ַא ןעוועג ייז ייב זיא .דרעפ ןָאינוי רעצנַאנ ַא טימ ןנָאװ

 רימ ייב טָאה ,טיינשעג ייז ייב טָאה .ץילב ַא ןעוועגנ רימ ייב זיא !

 ןעננוזעג ךיא בָאה ,"רצמה ןמ, ןעננוזעג רעלסעק טָאה .טנגערעג
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 -ענסיוא ךיא בָאה ,אנוש ַא טעגרהרעד ייז ייב ןעמ טָאה ."לדגתי;

 ,"לָאמ ןייא ףיוא םיאנוש עֶלַא טענרה

 : וצרעד טקרעמַאב ןירָאג .ב

 טעברַא יד ָאד טשימעצ יקסוװעשַאמָאט סָאװ ,סיוא טינ טכַאמ סע,

 סָאד .ןרָאיטקַא יד ןופ ןליּפש םעד טימ רעכַאמ-ןעמַארד םעד ןופ

 יד ןופ ןצנוק עקיטלָאמַאד יד ןגעוו ףירנַאב ןרָאלק ַא טינ דליב

 ןגָאיוצרעביא טכוזעג טָאה רָאיטקַא ןייא סָאװ טימ ןוא רעליּפשיוש

 ."ןטייווצ םעד

 -עג רעטַאעט-"רָאזדניװ, ןיא ןבָאה עכָאּפע רענעי ןופ ףוס םוצ

 עלַא ןוא ,ןעמַאזוצ ָאקסעלוגָאמ ןוא ןַאמנייפ ,רעלסעק ,רעלדַא טליּפש

 ,עסעיּפ עיינ ַא ןריפפיוא טזומעג ןעמ טָאה ןכָאװ ייווצ

 ןכעלנע ןַא טליּפשעג ןבָאה סרעטַאעט עדייב זַא ,טלַאה ןירָאג

 זיא גלָאפרעד ןוא לַאפכרוד ןיא דישרעטנוא רעד רָאנ ,רַאוטרעּפער

 רעטַאעט-"רָאזדניװ, ןופ ןרָאיטקַא יד סָאװ ,רעד ןעוועג

 ןבָאה ןוא רעקיטש טרָאס ןקיבלעז םעד ןיא טליּפשעג ןבָאה

 זיא המשנ ןוא ץרַאה רעייז רָאנ ,ןצנוק עקיבלעז יד טכַאמענ ךיוא

 -טסואווַאב םוצ ןעמוקעג ןענייז ייז .ןליּפש םעד ןיא ןגעלענ טינ ןיוש

 ,םוקילבוּפ ןרַאפ ךיז ןכערב ,ךיז ןעמָאל ,ךיז ןעמורק ייז זַא ,ןייז

 טָאה ליפעג רעקיזָאד רעד ןוא ,ןעװעצַאיַאּפ ,שירַאנ ךיז ןכַאמ ייז זַא

 דלַאב טָאה םוקילבוּפ סָאד .םוקילבוּפ םוצ ןבענעגרעביא ךיג ךיז

 -ַארָאמ ַא ןסױרַא| סיוא םיא ןלעטש ןרָאיטקַא יד זַא ,טקעמשרעד

 ןעמוק וצ טרעהענפיוא טָאה סע ןוא ,עניב רעד ןופ גנוצ עשיל

 רעלסעק ןעוו טייוו ןעוועג טינ ןיוש זיא טייצ יד . . . .רעטַאעט ןיא

 טָאה רע ןעוו םוקילבוּפ םעד גנוצ עתמא ןַא ןלעטשסיוא טנעלפ

 -ַאמָאט טימ רעבָא ,עניב רעד ףיוא ײרעצַאיַאּפ ןזייוו טזומענ

 ןוא סרענײטַאל טָאה רע .שרעדנַא ןעוועג סָאד זיא ןיקסוועש

 טָאה רע .המשנ ןוא ץרַאה טימ טליּפשענ רעקיטש סעשטיוורוה

 ןייז ןיא טסנוק עסיורג טזייו רע זַא ,המלש הנומאב טביולגענ

 |ןגייטשרעביא| ?ןטיב , טינ םיא טעו רָאיטקַא ןייק ןוא ןליּפש

 ,"ןלָאר עקיזָאד יד ןליּפש ןיא

 ףיוא ךיז ןפרַאװ ןרָאיטקַא יד ןעוו דָאירעּפ רעד ןָא ךיז טבייה סע

 .ב טקרעמַאב םעד ןגעוו .רַאוטרעּפער ןשיסַאלק ןופ ןעגנוצעזרעביא

 : ןירָאג

 רָאנ ,ןרָאװעג טצעזרעביא סנטסיימ ןענייז רעקיטש עקיזָאד יד,

 רעליּפשיוש יד טינ זַא ,ענטעמַאה אזא ןעווענ זיא גנוצעזרעביא יד

 ,םיפ ןוא טנעה ערעייז ןופ טסואוועג ןבָאה םוקילבוּפ סָאד טינ ןוא

 ףיוא ןָאה ַא יװ טקוקעג ןוא רעטַאעט ןיא ןסעזעג זיא םלוע רעד

 ייז סָאװ ,ןזַארפ טקַאהעג ןבָאה ןרָאיטקַא יד ןוא ,"םדִא ינב,

 -ַאלק יד זַא ןנָאז וצ טרָאּפשרַאפ זיא סע .ןענַאטשרַאפ טינ ןבָאה

 .ַאעמָאר ,- ,"טעלמַאה ,.םריּפסקעש ןופ םַאנסיוא ןטימ} רעקיטש עשיס
 ."ןרעדנַא ןכָאנ סנייא ןלַאפעגכרוד ןענייז |*ַאלעטָא , ןוא "אילוי ןוא

 : רעלסעק דוד ןקיטלָאמַאד םעד ױזַא טרעדליש ןַאהַאק בייא

 זיא סע ,ךיירגלָאפרעד רעייז ןעוועג ךיוא זיא רעלסעק דיווייד,

 ןעוועג זיא סָאוו ,רעד יו רעלסעק רעדנַא ץנַאג ַא ןעוועג רעבָא

 .ןרָאי עלעטימ יד ןיא ןעווענ ןיוש זיא רע ןעוו רעטעּפש טמירַאב

 עמיטש-"ןדלעה , א טימ ןדייר ,ןלָאר-"ןדלעה , ןליּפש טנעלפ רע
 ךיז טָאה סָאװ ,טנַאלַאט םעד ןופ .סיפ-"ןדלעה , טימ ןצנַאט ןוא

 ,רוּפש ןייק ןעוועג טינ ןַאד ןיא ,רעטעּפש טלקיוטנַא םיא ןיא

 .םיא וצ דלודעג ןייק ןבָאה טינ ךאפנייא ךיא געלפ ןרָאי ענעי ןיא

 .ןדנאטשרַאפנייא ןעוועג טינ רימ טימ זיא םלוע-רעטַאעט רעד רעבָא

 .ךיוא רענעמ רָאנ ,ןעיורפ רָאנ טינ --- ןלָאװקעג םיא ןופ טָאה ןעמ

 קידנעיינ ןעזעג לָאמַא םיא ךיא בָאה 1888 ןופ רעמוז םעד ןיא

 ןכיוה א טימ ,רעקנַאלש א ,רעכיוה ַא --- ייוודָארב טסיא רעביא

 .טנַאה ןיא עלעקעטשי-ןטנַארפ ַא טימ קָאר ןגנַאל ַא ןיא ,שולעּפַאק
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 ףיוא יוו ,םיא ףיוא ױזַא טינ ,ןקוק טלעטשענּפָא ךיז בָאה ךיא

 טימ עקינייא ,ןפָאלעגכָאנ םיא זיא סָאװ ,ןםלוע} דוַארק םעד

 ךיז טָאה סע עכלעוו ןיא ,ןעלכיימש טימ ,רעמינּפ עקידנענייש

 טכרופרע ןופ קורדסיוא ןַא טימ ,ערעדנַא ,גנורעביוצַאב טלניּפשעג

 ."רעטכיזעג ערעייז ףיוא
 ענייש ,גניליווצ ַא ,רעליש ענייז ןופ ייווצ יוו טלייצרעד ןַאהַאק ןוא

 עטערעּפָא ןַא סעציוורוה ןעז ןעמונעגטימ לָאמַא םיא ןבָאה ,ןעגנוי

 :טליּפשעג טָאה רעלסעק רעכלעוו ןיא

 ."ץנירּפ , ַא סלַא עניב רעד ףיוא ןעמוקעגנסיורַא זיא רעלסעק ,

 ןוא רעדעפ םענירג ַא טימ טוה "ןשינַאּפש , א ןנַארטעג טָאה רע

 ופ ןַאקיססעל

 ןוא דנוש ןקיטלָאמַאד םעד ןיא טליּפשעג .ק טָאה רָאי עכעלטע
 רעדָא ןעגנוצעזרעביא ענטעדנַאט טימ טשימעג ,רַאוטרעּפער ןקיליב
 עשיסַאלק ןוא עטמירַאב-טלעװ ןופ *ןעגנוטעברַאַאב, ענשטַאטרַאּפ

 ,ןסעיּפ

 :יקסװעשַאמָאט סירָאב טביירש עכָאּפע רעד ןגעוו ןוא

 ,רעלטסניק רעסיורג רענעברָאטשרַאפ רעזדנוא ,רעלסעק דוד ....,

 רעדיילק-ָאקירט ענעדייז יד טימ ןסעיּפ עשירָאטסיה יד ןיא טָאה

 עסייוו ןוא ענירג ,עטיור ,ענעדייז טימ ךעלדמעה ענעדלָאג ןוא

 ןופ ןפרָאװעג ייז ןוא עניב רעד ףיוא ןגָארטעגמורַא ךיז ,ןעלטנַאמ

 -ענ ,ןטייווצ ןפיוא לסקַא ןייא ןופ ,רעטייווצ רעד וצ טנַאה ןייא

 רעלסעק דוד ,יקסנישַאטסַארק ,סקרַאמ ףלָאדור ,ַאקסעלוגַאמ דנומגיז ,ןַאמוײפ רנומגיז ,רעלדַא .8 בלעי

 טימ טזײרּפשעגמורַא טָאה רע .רעטלַאלטימ ןופ סעּפע םויטסָאק ַא
 "הצילמ , ס'ץיוורוה ?רָאסעּפָארּפ , טרימַאלקעד ,טירט ?עשיצנירּפ ,
 ןצלָאמשעג ךיז טָאה םלוע רעד ןוא ,ןוגינ ?ןשיצנירּפ , ַא טימ
 רעד ןופ טייצ רעד ןיא טָאה גניליווצ םעד ןופ דענייא .תחנ ןופ
 ןוא ןגיױא יד ןיא טקוקעגניירַא רימ לָאמ עכעלטע גנולעטשרָאפ
 טלָאװעג טינ םיא בָאה ךיא .טלעפענ רימ יו טגערפעג קידרעקוצ
 םיא לע ךיא זַא ,טרעפטנעעג ךיא בָאה ,ןגינגרַאפ ןייז ןרעטשעצ
 ןיב ךיא ןעוו ,ןגרָאמ ףיוא .ןםידומ?} ןָאסעל םייב ,ןגרָאמ ןגאז
 ןבָאה רימ .טרירעגוצ טינ לכיב םוצ ךיז רימ ןבָאה ,ןעמוקעג ייז וצ
 טרעלקרעד בָאה ךיא .,ןרעלסעק ןנעוו טדערעגּפָא עדנוטש עצנַאג יד
 ןבָאה ייז .ימ יד טסיזמוא ןעוועג רעבָא זיא'ס .טרעלקרעד ןוא
 ענירג יד ןוא ,ןייש ױזַא ,ןייש ױזַא ךָאד זיא רע, : ןעירשעג ץלַא
 יד ןריקיטירק געלפ ךיא ןעוו ,"םיא טסַאּפ יז ןייש יװ רעדעפ
 -סיוא ךיז ךיא געלפ ,ןכערּפשעג-טַאװירּפ ןיא ,רעליּפשיוש עשידיי
 ."סיפ יד טימ ןוא ליומ ןטימ ןרימַאלסעד ייז זַא ,ןקירד
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 ייּפַאּפ רעד טימ טלסיירטעג ,דרעוװש רענרעכעלב רעד טימ טעכָאפ
 -נינעס) רעטּפעצס ןכעלגינעק ןטימ טמערוטשעג ןוא ןיורק רענער

 טנעקעג טָאה רע סָאװ ןָאטעג ךעבענ טָאה רע .(ןקעטש רעכעל

 טשינ טָאה "ַאזָארּפ , עשירעמשטייד יד .רוניפ עקידעבעל ַא ןפַאש

 ,טשידיירַאפ בלַאה ,רעטרעוו עשטייד יד לייוו ,ןָאט סעּפע טזָאלעג
 טזָאלעג טינ ןוא ןגנולעטשרָאפ יד} ןברָאדרַאּפ ןצנַאגניא {{כָאה

 ."שטנעמ רעקידעבעל א יו ןדייר רָאיטקַא םעד
 :צכָאּפע יד טלדנַאהַאב יקסנישמור ףסּוי ךיוא

 -רעדיוש רעד ןעוועג זיא ןרעלסעק דוד רַאפ טייצ עטסגרע יד,

 טדערעג ןבָאה ןרָאיטקַא עלַא ןעוו דָאירעּפ רעשירעמשטייד רעכעל
 טַאהעג טָאה רעלסעק יוװ ױזַא .../ ."שטייד , םענעפורעגדוזַא םעד

 -ביל םעד ןליּפש רע טגעלפ ,עמיטש-רָאנעט עקידנעגנילק ,ענייש ַא

 וצ עביל רעכעלברעטש ןופ ןעגניז טנעלפ רעכלעוו ,רעגניז-רעבָאה

 ָאקירט ענעדייז ןָאטנָא טפרַאדַאב טָאה רע ןוא ןעכדעמ רעמערָא רעד

 ןהנעט רע טנעלפ טלָאמַאד .ןסיורד ןיא סעקלָאּפ יד טימ ןייג ןוא
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 ,שטנעמ ַא ךיא ןיב גָאט ןצנַאנ ַא, :רעליּפשיוש-ןגעלָאק יד וצ

 ,שטנעמ ַא יו סע ,שטנעמ ַא יו דער ,שטנעמ ַא יוװ ןָאטעגנָא ייג

 ןלעטשרַאפ ךיז ךיא ףרַאד ,רעטַאעט ןיא טכַאנייב טמוק סע יוװ ןוא

 ןייז ןיוש טגעלפ רע ןעו ןוא ."ץ7 ַא רַאפ ,עקשטַאק א רַאפ

 יד טימ ,גינעק רעדָא ץנירּפ סלַא ןָאטעגנָא ,קיטרַאפ ןצנַאגניא
 ןיא קידנקֹוקנֶא ךיז ,ןגָאז רע טגעלפ ,דרעווש ,רעצנַאּפ ,ָאקירט

 ןעמ טלָאװ ,סָאג ןיא ןָאטעגנָא ױזַא סױרַא ייג ךיא ןעוו , : ?ניּפש

 ךימ טלָאװ ןעמ .םענ'ענושמ ַא ךָאנ יוװ ןפָאלעגכָאנ ריס ךָאנ

 רימ ןעמ טשטַאּפ עניב רעד ףיוא רעבָא ,רענייטש טימ ןפרָאוװרַאפ

 טימ טעוד-סעביל םעד ןעגניז ןפרַאד טגעלפ רע ןעוו ."ָאוַארב

 קעװַא ליימ ַא ןייטש רע טנעלפ . .. ןצרַאה ןייז ןופ רעטבילעג .רעד

 עטבילעג יד ןייז טפרַאדַאב טָאה עכלעוו ,ענָאדַאמירּפ רעד ןופ

 ,ןיינ ,ןיינ ,ךיד עביל ךיא, :ןענניז טנעלפ ןוא ,ןצרעה ןייז ןופ

 ןעו ןוא ."'ןייד ןיב ךיא טינ ,ןייפ טזיב וד טינ, רעדָא ,"ןיינ

 -קעלַא , עלָאר עטמירַאב יד ןליּפש וצ ןעמוקענסיוא לָאמַא זיא םיא

 ןעוועג זיא עכלעוו ,"ץנירּפניורק רעד רעדנַאסקעלַא , ןיא "רעדנַאס
 יד ןעגניז טפרַאדעג טָאה רע ןוא ,עלעדניורק סיקסװעשַאמָאט
 ,ןעכביל ןיימ ,אי ,רעדיוו ךיא םאק ןגיולפעג יו ,... עדַאנערעס

 רעדָא ןעצ לָאמַא רעביא ךיז ןרזח רעטרעוו יד ןוא . . . "ןעז וצ ךיד

 טָאה ,זיוה טקַאּפעג ַא רַאפ ןעוועג זיא סע שטָאכ זיא . .. ,ףלעווצ

 "יריד םוצ ןנירשעגסיוא טָאה ןוא ןטלאהנייא טנָאקעג טינ ךיז רע

 ןיא .טרָאד ןליּפש וצ ףיוא ןיוש רעה , :רעטסעקרָא ןופ רָאשז

 "! ? גנַאל יװ ,ןעילפ ױזַא ךיא ןָאק גנַאל יוז ,ןירַא דרע'רד

 ;דָאירעּפ םענעי ןופ ן'יק ױזַא טריזירעטקַארַאכ קנַאלב ןָאעל ןוא

 ,קורדנייא רעד ןעוועג קירוצ ןרָאי טימ זיא ןשטנעמ ךס ַא ייב

 עכלעוו ןיא ןסעיּפ-דנוש ןליּפש וצ טָאהעג ביל טָאה רעלסעק דוד זַא

 ענעריּפַאּפ יד טימ ,"ץנַאלג ןוא טכַארּפ , טימ ןזייוו ךיז ןָאק ןעמ

 לוויטש ענעשעמ ןוא טייז רעד ייב לדרעווש .ַא ,ּפָאק ןפיוא ןעניורק

 ןרעוו טרינערָאק זומ סָאד .קיטכיר טינ-:זיא סָאד .סיפ יד ףיוא

 זַא ,ןיא תמא רעד ןוא .תמא ןכעלטכישעג ןופ ןסערעטניא יד ןיא

 .טיוט םעד יוװ ןסעיּפ-דנוש טַאהעג טנייפ לָאמ עלַא טָאה רעלסעק

 שממ םיא טָאה סע ,ןנָארטרַאפ טנָאקעג טינ ךַאפנייא ייז טָאה רע

 ,ךיז רע טָאה ,טנָאקעג רָאנ טָאה רע טייוו יו ןוא ייז ןופ טלקעעג

 רעייז ןייֵלַא ... .ןענמח ןיא יװ ייז ןיא ןעוועג םקונ ,ןליּפש םייב
 ןיא יקב רעניילק ַא רעייז ןיילַא ,רוטַארעטיל ףיוא תוניבמ ןופ טייוו
 טאהעג רעבָא רע טָאה ,טסנוק רעשיטַאמַארד ןופ .עירָאעט רעד

 -עג רעקיזָאד רעד ןוא ,טייקכעלריטאנ ראפ :שוח ןטנוזעג ַא רעייז

 טוג זיא'ס סָאװ טגָאזעגרעטנוא לָאמ עֶלַא םיא טָאה שוח רעטנוז

 ץלַא ןופ רעירפ עסעיּפ ַא ןיא טָאה רע .טכעלש זיא'ס סָאװ ןוא

 ַא ףיוא ךיז טלטייק גנולדנַאה יד זַא ,שוח ןטימ ןליפרעד טזומעג

 ,ֿבָאק ןטימ טכַארטענוצ טײנ זיא ךאז ןייק זַא ,רעגייטש ןכעלשטנעמ

 זיא ךאז שא ןַא ,רענייטש ןטלצניקעג ַא ףיֹוא טחומעגסיוא טינ
 טָאה רע דיוא ןוא .ןעשענ ןָאק ךַאז ַאזַא זַא ,ןבעל ןיא ךעלגעמ

 ןעגנואווצעג ןעוועג ךָאד ןגעווטסעדנופ זיא ןוא ,טליֿפעג טינ סָאד

 םקֹונ ךיז עניב רעד ףיוא רע טָאה ,עסעיּפ ַאזַא ןיא ןליּפש ֹוצ

 טנַאקעג סיעכהל וצ ףיֹוא טָאה רע ... .עלָאר ןייז ןיא ןעוועג

 ןשיו ךיז ,עציילּפ רעד וצ קעשַאד ןטימ לטיה סָאד ןעיירדסיוא

 ןוא תויועה עדליוו ןכַאמ טָאלג ןוא דמעה ןופ לברַא ןטימ זָאנ יד

 וצ ףיוא עלָאר ַאזַא ןיא רע טנעלפ לָאמ ןייא טינ .סענימ-קזוח

 ןעוועג טושּפ זיא סע זַא ,רעטרעוו עכלעזַא ןעשטרובניירַא סיעכהל

 רע סָאװ ןרעה טנַאקעג טינ טָאה רעטַאעט ןיא םלוע רעד .קערש ַא

 סָאד ןבָאה עניב רעד ףיוא ןרָאיטקַא יד רעבָא ,ןטרָאד טעשטרוב

 טינ ןטלאהעגנייא םיוק טפָא ץנַאנ ךיז ןבָאה ייז ...: .טרעהעג

 ."ןענירעד ןטימ ןיא רעטכעלעג ןייק ןסישוצסיוא
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 סיקסנַאקרַאש רעטַאעט-"ַאילַאט, ןיא ףיוא .ק טריפ 1895 ןיא

 ףיוא טרָאד רע טריפ 1896 רַאורבעפ 28 םעד ,"ףקות הנתנו;

 ,?ָאלעטרַאב , לָאר יד טליּפש ןוא *ירדנ לכ, סיקסנַאקרַאש

 זיא רעכלעוו ,טרעפייז .מ רעביירש-ןסעיּפ ןוא טסינַאמָאר רעד

 ןשידיי ןופ עטכישעג יד ןביירש ןיא רענָאיּפ רעד ןעוועג ךיוא

 :ןסעיּפ ייווצ יד עגונב טביירש ,רעטַאעט

 יקסנַאקרַאש .מ .א טָאה ןסעיּפ ייווצ עזיד ןופ נלָאפרעד םעד ,

 ףיוא טָאה רעלסעק .ד 'ה סָאד ןעקנַאדרַאֿפ וצ דנַאטשמוא םעד רָאנ

 ,טנָאמרעד ךיז טָאה ןוא ןסעגרַאפ ןַאמרעדוז ןַאמרעה ןיא עלייוו ַא

 רַאפ רָאנ טליּפש רע סָאד ןוא רעליּפשיוש רעשידיי ַא זיא רע זַא

 ."םוקילבוּפ ןשידיי ַא

 :ן'.ק ןריקיטירק וצ ןטייהנגעלעג יד ךיוא טצונַאב טרעפייז ןוא

 -נדלעה ןיא דנוא עשיטַאמַארדכיוה ןיא טוג רעייז זיא רעלסעק .ד,

 ַא זיא ןוא טונ רעייז ןלָאר עטלַא ןוא עגנוי טליּפש רע .,ןלָאר

 רעבָא טָאה רע .עניב רעשידיי רעד ףױא טפַארק עדנטיידַאב
 ַא טייטשרַאפ רע זַא ,טעדליבעגנייא ךיז טָאה רע : רעלעפ עדנגלָאפ

 םעד רַאפ טקעּפסער ןייק טָאה דנוא ןעמעֶלַא ןופ רעסעב עסעיּפ

 ,ןליּפש טינ יז רע ףרַאד ,ןלעפעג טינ עלָאר יד םיא זיא .,םוקילבוּפ

 "עכעלסעה , יד םוקילבוּפ םעד ןביולרע טינ ךיז ףרַאד רע רעבָא

 ,"ןליּפש ןזָאל וצ טינ רעליּפשיוש עקירביא יד דנוא ןזייוו וצ טייז

 :.ק ןגעק ןצעזוצסיוא טָאה יקסוװעשַאמָאט יסעב ךיוא

 ןעמָאנ ןטימ קרעוו-טסנוק ַא ןעז "רעטאעט ַאילַאט , ןיא ןייג ךיא,

 םעד ןופ טלייצרעד ץלַא רימ טָאה ןעמ ."טעברַא ןוא ?ַאטיּפַאק ,

 טרעהעג ץִלַא בָאה ךיא .רעלסעק ריווייד ןופ ןליּפש םענווָאדלַאװנ

 ךיז ןומ ךיא .ןעז םיא ןפָאלעג ךיא ןיב ,"!רעלסעק ,ייַא, ןגָאז

 טא .טשארעביא טינרָאנ ןַאד ךימ טָאה רעלסעק זַא ,ןייז הדומ

 -רַאד רערַאברעדנואוו רעד טָא ,רעליּפשיוש-רעטקַארַאכ רעסיורג רעד

 רעתמא רעד טָא ,ןדיירפ ןוא ןדייל עכעלשטנעמ ןופ רעלעטש

 ןטשרע םוצ םיא בָאה ךיא ןעוו ,ןַאד טָאה רעלסעק דוד רעלטסניק

 ןע יר ש ע ג ,"טעברַא ןוא לַאטיּפַאק , עסעיּפ רעד ןיא ןעזענ לָאמ

 ךיז ןוא ,"עבמעג , ַא ףיֹוא ןעירשעג טוג ױזַא רעבָא ,עלָאר ַא
 טלָאמַאד קידנעעז ...םישעמ טעברַאעג ,טרעּפמולעגמוא ןפרָאװעג

 ייב ןרָאװעג רעבושח יו סעּפע ךיא ןיב ,ןליּפש ןרעלסעק דיווייד

 ךיא בָאה ,"טײקטמירַאב , ַא ןופ ןרעה געלפ ךיא ןעוו .ןייֵלַא ךיז

 טימ ךיײלגרַאפ ןיא ךעלקילרַאק ןענייז ר י מ זַא ,טכַארטעג דימת

 בָאה ,ןרעלסעק ןליּפש ןעזעג בָאה'כ ןעוו רָאנ ,"ןטײקטמירַאב ,, יד

 רימ .שטָאב ןוא ,רעלטסניק ךיוא ןענייז רימ זַא ,ןסָאלשַאב ךיא

 טינ ךיז רימ ןבָאה ןנעוװטסעדנופ ,"ןרָאיטקַא ץניווָארּפ, ןענייז

 ךיוא ןענָאק רימ ןוא "סעבמענ , ךיוא ןבָאה רימ .ןעמעש וצ סָאװ

 וי ". ..ןעיירש

 םעד ןיא ךיוא טָאה .ק ױזַא יוו טלייצרעד קנַאלב ןָאעל ןגעקַאד

 :טנַאלַאט ןייז ןזיײװסױרַא טנָאקעג רַאוטרעּפער ןקיליב-

 -ביב יד ןופ עטערעּפָא עשירָאטסיה ַא טריפעגפיוא טָאה ןעמ,

 טַאהעג ןַאד ןיוש טָאה רעכלעוו ,רעלסעק רוד ןוא ,ןטייצ עשיל

 טרעוו סָאו ,עֶלָאר עניילק א ןעמונעג ךיז טָאה ,ןעמָאנ ןסיורג ַא

 עֶלָאר ַא ןעוועג ןיא סָאד .טסיטַאטס ַא ןופ טליּפשעג ךעלנייוועג

 ,קיצניינ רָאי ַא ןופ ןַאמ א ,רעריפ-סנירק ןשידיי ןטלַא ןַא ןופ

 ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןטייצ עטוג עטְלַא יד ךָאנ טקנעדעג רעכלעוו

 ןיא ןבָאה עכלעוו ,תונחמ עסיורג רעביא רידנַאמָאק רעסיורג רעד

 ןייק ןעמ טָאה עלָאר רעד ןיא .,טניזַאב םיאנוש עֶלַא המחלמ רעד

 ןריפכרוד טפרַאדעג זיולב טָאה ןעמ ;ןדייר טפרַאדעגנ טינ טרָאװ

 ,רעמ טינ רעטייוו ,ןרישרַאמּפָא ןוא ענעצס רעד רעביא "יימרַא , יד

 עניילק סָאד טָאה רעלסעק דוד ױזַא יו ןעז טפרַאדעג טָאה ןעמ ןוא

 ןייז טימ עניב רעד ףיוא ףױרַא זיא רע ןעוו .טליּפשענ ?כעלָאר
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 יד ןיא רעריפ-סגירק רעשידיי רעטְלַא ןַא יו ןָאטעננָא ,ײמרַא

 ךיילנ גנַאג ןייז טימ ןוא גנוטלַאה ןייז טימ רע טָאה ,ןטייצ עשילביב

 עניב רעד ףיוא ןַאד ןענייז עכלעוו ,ןרָאיטקַא עלַא טפושכרַאפ

 ןגָארטעגרעבירַא ךיילנ ךיז טָאה ףושכ רעקיזָאד רעד ןוא ,ןעוועג

 םעד טינ ןעזרעד ךיז רַאפ טָאה ןעמ .רעטַאעט ןיא םלוע ןצנַאג םוצ

 ןעמ .?דרעווש ןטרעװַאשזרַאפ ןטימ דלעה םענעריּפַאּפ ןכעלנייוועג
 -ולבכ ןייז ןיא ךיז טרוחב סָאװ ,לַארענעג ןטלַא ןַא ןעזרעד טָאה

 ןיוש זיא סע רעכלעוו ןופ גנוטלַאה רעשירעטילימ רעטסעפ רעטשרמ
 רענייא יו ןעזענ טָאה ןעמ .ןבילבענ שינכעדעג ַא יװ טינ רעמ

 טייצ רעד ןיא טסעפ ןענַאּפש וצ תוחוכ עֶלַא טימ ךיז טערַאטפ

 יו ןעזעג טָאה ןעמ ...םיא ייב רָאנ ךיז ןעלסיירט ינק יד ןעוו

 טייצ רעד ןיא ,למיה םוצ ,ךיוה רעד ןיא ּפָאק םעד טרַאּפש רענייא

 ענייא ןעוועג זיא סָאד .סעציילּפ יד ףיוא םיוק םיא טלַאה רע ןעוו

 רעד ףיוא ןעזענ זיא'ס ןעוו טָאה'מ סָאװ סענעצס ענעטלעז יד ןופ

 םלוע רעד .ט לי פ ר ע ד סָאד טָאה םלוע רעד ןוא .עניב רעשידיי

 -עג טָאה "טירטפיוא רעמוטש , סרעלסעק .טצעשענּפָא סָאד טָאה

 ןוא טנווֶא םענעי ןיא קורדנייא ןקדַאטש רעיוהענמוא ַאזַא טכַאמ

 לָאמ עבעלטע טָאה רע זַא ,טרידָאלּפַא קרַאטש ױזַא םיא טָאה ןעמ

 .םוקילבוּפ ןרַאפ ןניונ ךיז ןוא עניב רעד ףיוא ןײגסױרַא טזומעג

 ."ןָאטעג האנה קרַאטש סָאד טָאה ןיילַא םיא

 : טביירש ןירָאג .ב

 -עּפָארייא ענרעדָאמ ןוא עשיסַאלק יד וצ גנובערטש רעד ןיא,

 סע ןוא ,ןרָאיטקַא ערעסערג עלַא טקילײטַאב ךיז ןבָאה קרעוו עשיא

 ,ןעמַאזקע ןַא ףיוא יו טקוקעג ףיורעד ןבָאה ייז יו ןעזענסיוא טָאה

 ןביילב טעװ ,ןעמַאזקע םעד ןעמענ וצ ןלעפרַאפ טעוװ סע רעוו ןוא

 רענייא ןגָאיוצרעביא טכוזעג רעבירעד ןבָאה ייז .דנורגרעטניה ןיא

 ףיוא קרעוו עשיסַאלק רעמ ןבָאה טעװ סע רעוו ןוא ,ןטייווצ םעד

 .עניב רעד ףיוא ןָאןביא םעד ןעמענרַאפ טעװ ,גנונכער ןייז

 -רַאֿפ וצ גנובערטש יד ןעז טנַאקעג רָאנ ןעמ טָאה ביֹוהנֶא ןיא

 ךיז טָאה רעטעּפש רָאנ ,קרעוװו עטמיראב טימ עניב יד ןציילפ

 .רעטעג ערעדנוזַאב ענייז טָאה רָאיטקַא רעדעי זַא ,ןזיוענסױרַא

 טידערק רעייז וצ ןוא ,ןענַאמרערוז ןבילקעגסיוא טָאה רעלסעק ...

 םלועה תומוא יד ןופ קרעוו עסיורג יד םנח זַא ,ןנָאז ןעמ ףרַאד

 ןוא רעלדַא ןבָאה ,טכַארבעגניירַא טינ טלעג ןייק |ןבָאה} טָאה

 ןלעטשוצנדירפוצ יבַא ,רעזייח עקידייל רַאפ טליּפשעג טּפָא רעלסעק

 .עיציבמַא עשירעלטסניק רעייז

 -רעביא ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא יד ןוא ןעמונעג טינ גנַאל טָאה סע

 ןליוו םעד ךָאנ טינ טייג רעטַאעט ַא ןופ גנולסיװטנַא יד זַא ,טנייצ

 עכלעוו ,ןצעזעג עטסעפ עריא טָאה יז ןוא ,ןענָאזרעּפ ענלצנייא ןופ

 ,גנושיוטנַא ערעטיב ַא ןעוועג זיא סָאד .ןטערטרעבירַא טינ ןָאק ןעמ

 סָאװ ,סרעסַאפרַאפ יד וצ ךיז ןרעקקירוצ ןסייהעג טָאה סָאד לייוו

 רָאנ ,רעכוזַאב-רעטַאעט ןשידיי םעד ןעמונרַאפ טינ רעמ ןיוש ןבָאה

 -רעירפ רעייז ןעמונרַאפ טינ לָאמנייק רעמ ןיוש ןבָאה רעביירש יד

 ,רָאיטקַא רעד ןרָאװעג טציא זיא רעטַאעט ןיא רקיע רעד .ץַאלּפ ןקיד

 ןרָאװעג טניורקעג זיא סָאוװ ןוא ,םוקילבוּפ ַא ןענואוועג טָאה סָאוװ

 ערעדנַא יד ןוא רעסַאפרַאפ רעד ןוא ,(ןרעטש) רַאטס ןעמָאנ ןטימ

 םעטסיס יד זַא ,תמא זיא סע .,לפט רעד ןרָאװעג ןענייז ןרָאיטקַא

 -ענ לייוורעד ךָאנ זיא ןרָאטיוא עטריטנעטַאּפ עטלעטשעגנָא יד ןופ

 ,טַאהעג טינ העד ןייק רעמ ןיוש ןבָאה ייז רָאנ ,ןטלַא םייב ןבילב

 רָאנ ,ןביירש וצ סָאוװ רָאנ טינ טריטקיד ייז טָאה ןרעטש רעד ןוא
 .ןביירש וצ יו ךיוא

 ןענייז ,ןרעטש יד ,טנָאזעג רעקיטכיר רעדָא ,ןרָאיטקַא ערעסערג יד

 טליּפשעג טָאה ןעמ יו םעדכָאנ} ןרָאװעג רעקרַאטש רשפא ךאנ

 -נייא רעייז ןוא ,ןדלעפנעזָאר סירָאמ ןוא יקסנַאקרַאש ןופ ןסעיּפ
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 ןופ ןָאטיסטעל

 ןטפעשענ יד ביוא ןוא ,רעטַאעט ןיא רקיע רעד ןענייז ייז זַא ,קורד

 ןרירוקנָאק ייז סָאװ ,רַאפרעד סָאד זיא ,ענעביוהעג ןייק טינ ןענייז

 ןרעטש יד זַא ,ןעוועגנ זיא ןופרעד סולש רעשינָאל רעד .ךיז ןשיווצ

 ןפיול טעו םלוע רעד .ןעמַאזוצ ןליּפש ןוא ןריניבמַאק ךיז ןלָאז

 .ןסיו ןלעו טינ ערעדנַא ןופ טעװ ןוא רעטַאעט רעייז ןיא רָאנ

 זיא ןוא רעטַאעט םעניילק םענענייא ןייז ןופ סיורא זיא רעִלדַא

 ,יקסוװעשַאמָאט ןוא רעלסעק טימ ןעמַאזוצ רעטַאעט ַאילַאט ןיא ןיירַא

 ןעוועג קיטַיונ טינ וליפַא |ןענייז| זיא עיצַאניבמָאק ַאזַא ייב ןוא

 -רָאג רַאוטרעּפער ןופ ןעמונעגסיױרַא טָאה ןעמ .רעקיטש עיינ ןייק

 טלייטעגנייא ןוא "ָאירול רעדירבעג יד , קיטש עטליּפשענּפָא ןַא סניד

 ןומרעד זיא םלוע-רעטַאעט רעד רעבָא .ןרעטש יד ןשיוװצ ןלָאר יד

 טינ ךעלקנעב עקירעביא ןייק טָאה ןעמ ןוא ןרָאװעג ?עּפתנ טינ

 ַא זַא ,ןזיוועגסױרַא ךיז טָאה םעד ץוח ַא .ןלעטשניירַא טפרַאדעג

 ןוא ,ןרעטש עכעלטע רַאפ ןיילק וצ זיא רעטַאעט ןייא ןופ עניב
 ַא טליּפשענּפָא ךיז טָאה גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד ייב ןיוש

 .ןעוועג טינ עסעיּפ רעד ןיא זיא סָאװ ,ענעצס עשיטסירעטקַאראכ

 ןשיווצ ןוא ,ךַאז עכעלנייוועג ַא זיא ןרָאיטקַא יד ןשיוװצ האנק יד

 ןטייווצ םעד טָאה רעדעי .רעפרַאש ךָאנ יז זיא ןרָאיטקַא ערעסערג יד

 טיירנ ןעוועג זיא רעלסעק ביוא רָאנ .טנַאה רעד טימ טכַאמענקעוװַא

 ןפוא םושב רע טָאה ,ןרעלדַא טימ תוחוכ יד טימ ךיז ןטסעמ וצ

 ,רָאיטקַא ןטוג א רַאפ ןיקסוװעשַאמָאט ןענעקרענָא טלָאװעג טינ

 יירד עֶלַא ןוא ,ןביוהעגפיוא ךיז טָאה גנַאהרָאפ רעד יו ךינ ױזַא

 -בָאנ ןעמונעג רעלסעק טָאה ,עניב רעד ףיוא סיױרַא ןענייז ןרעטש

 טכַאמעג זעוורענ ןטצעל םעד טָאה סָאד .ןיקסװעשַאמָאט ןעמירק |

 ןוֿפ עלָאר יד טליּפשענ טָאה רע .םילכ יד ןופ סױרַא זיא רע ןוא

 ,רעלעט ַא ןכערבעצ טפרַאדעג ענעצס רעד ןיא ןוא ,"אירול הילדג ,

 טינ טָאה רעלסעק .רעלעט ייווצ ןכָארבעצ סעכ רַאפ ןיוש רע טָאה

 םלוע םעד .רעלעט יד וצ ןעמונעג ךיוא ךיז טָאה ןוא ןניוושעג

 ,ןסיוטשעגנָא ךיז טָאה רע תמחמ טינ ,ןרָאװעג ןלעפעגנ השעמ יד זיא

 ,ןיינ ,טמוסענ טָאה םיא יוװ ןליּפש רעמ טימ רבכמ םיא זיא ןעמ זַא

 ,רעלעט ןכערב ןופ טקַא רעד ןרָאװעג ןלעפעג טושַּפ זיא םיא רָאנ

 .טרידָאלּפַא םערָאװ טָאה רע ןוא

 עיצאניבמָאק יד ןוא ןָאזעס םעד טּפעלשעגכרוד םיוק ןבָאה ייז

 -ענ ןייטשלערע טימ ןעמַאזוצ טָאה רעלרַא .ןרָאװעג ןלַאפעצ זיא

 יד ןרָאװעג ןענייז ייז ןוא רעטַאעט-רָאזדניוװ ןסיורג םעד ןעמונ

 ןיירַא ךיוא ןענייז יקסװעשַאמָאט ןוא רעלסעק םגה ןוא ,ןרָאטקעריד

 ןלָאז רעמ זַא ,ןרָאװעג טכַאמענּפָא זיא ,רעטַאעט ןקיבלעז םעד ןיא

 ןענייז ייוצ עטצעל יד יו ױזַא ןוא ,ןליּפש טינ ןעמַאזוצ עלַא ייז

 זַא ,טפָאהעג ןעמ טָאה ,ןטָארטרַאפ ןעוועג טינ עיצקעריד רעד ןיא

 ןיוש רָאנ ,ןלָאר יד טימ ןלייטעצ זיא סע יװ ןיוש ךיז טעװ ןעמ

 ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה ןָאזעס םעיינ םעד ןופ קיטש ןטשרע םעד ייב

 ןרָאיטקַא עסיורנ עכעלטע דננ הנובת ןיאו הצע ןיא ,המכח ןיא זַא

 ןכָאוװ רַאַּפ עטשרע יד ךָאנ זיא רעלסעק ןוא ,רעטַאעט ןייא ןיא

 .אילַאט ןיא ןיירַא קירוצ ןוא רָאזדניוו ןופ סיױרַא

 ןוא ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ ַא ךרוד ןבילבעג סָאד זיא ױזַא ןוא

 ןיא רעטַאעט ןייא ןופ ןרָאיטקַא עטסערג יד ןופ שינעפרַאוװ יד

 זיא רעלסעק .טרעהענפיוא רעקינייוו רעדָא רעמ טָאה ןטייווצ םעד

 ןרָאי עגנַאל טָאה סע ןוא ,רעטַאעט ַאילַאט ןיא ןבילבעג גנַאל-ןרָאי

 .ןרָאטקעריד יד ןופ רענייא ןרָאװעג טרָאד זיא רע ןוא ןעמונעגנ טינ

 -ַאמָאט ףתוש ןייז ןוא רעלדַא יװ} טַָאהעג טינ טָאה רע יו ױזַא

 יד ןופ ןלָאר:טּפיוה יד ןפרַאװאוצפױרַא ןעמעוו ףיוא ןיקסוועש

 רעד ףיוא טָאה ןוא ,טליּפשענ ןיילַא ייז רע טָאה ,קיטש עשירַאנ

 "וצ .םוקילבוּפ םעד ןופ ןוא רעביירש יד ןופ טכַאמעג קזוח עניב
 טלָאמַאד זיא רעכלעוו ,ןַאמנייפ טליּפשעג טָאה םיא טימ ןעמַאז
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 רעטַאעט ןשידיי

 רעטצעל רעד םנה .ןרָאיטקַא ערעסערג יד ןשיווצ טנכעררַאפ ןעוועג

 וצ ןעוועג רעבָא רע זיא ,םיא טימ ןרָאי ענייא ןיא ןעוועג זיא

 ייז ןענייז טייצ רענעי ןיא ןוא ,ןלָאר עגנוי ןליּפש וצ קידכעלייק

 טכַאמעג ךעלגעמ טָאה סָאד ןוא | ןטסילָאר | ןלָאר-טּפיוה יד ןעוועג

 ןבירשעג ךיוא ןַאמנייפ טָאה םעד ץוחַא ,ןעמַאזוצ ןליּפש וצ ייז רַאפ

 ןבענוצכָאנ ןדירפוצ ןעוועג זיא רע ןוא ,רעמַאעט ןייז רַאפ רעקיטש

 לָאז רע יבא ,ןליּפש םוצ ןעוועג עגונ ןענייז סָאװ ,ןכַאז ןרעלסעק

 -עביא סנַאמנייפ טינ ןעוו .ןסעיּפ ענענייא ענייז ןריפפיוא ןענָאק

 ןליּפש וצ טבַאמעג ךעלנעממוא םיא טָאה סָאװ ,טייקידכעלייק עקיר

 טימ ןדנוברַאפ ךיז רעלסעק טייצ רעד טימ טלָאװ ,רעבָאהביל סלַא

 טראפ ןטלַא םעד ייב ןבילבעג טלָאװ ןַאמנייפ ןוא ןסעיּפ ערעסעב יד

 ןיא ןלָארטּפיוה יד טליּפשעג רעלסעק טָאה רעבָא ױזַא .רעקיטש

 ןוא רעמ ץְלַא ךיז רע טָאה רעטייוו סָאװ ןוא ,ןסעיּפ ןטרָאס עדייב

 ."עמַארד רערעפעב רעד טימ ןדנוברַאפ רעמ

 עקהמלש, עסעיּפ סנידרָאג בקעי ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא 1896 ןיא

 ; גייווצרעבליז ןמלז טביירש -- ןוא *ןַאטַאלרַאש

 ןיא דָאירעּפ רעיינ א ןביוהעגנָא ךיז טָאה עסעיּפ רעד טימ,

 -ענסיוא ךיז טלָאמַאד זיב טָאה רעכלעוו ,רעלסעק דוד ןופ ןבעל

 ןופ סעמַארדָאלעמ ןיא רעדָא ןטערעּפָא עשירָאטסיה יד ןיא טנכייצ

 יד טליּפשעג טָאה סָאוװ ,עּפורט רעד ןיא יוו ױזַא .טרָאס ןקיליב

 רענעי ןופ ןרָאיטקַא עטסערג עדייב טקילײטַאב ךיז ןבָאה ,עסעיּפ
 -ַאלרַאש עקהמלש , לָאר-לטיט יד זיא ,רעלסעס ןוא רעלדַא : טייצ
 רענייא ןעוו ןוא ,עדייב ןופ ןרָאװעג טרילבוד הליחתכל "ןַאט
 -עג רערעדנַא רעד טָאה ,"עקהמלש , ןופ לָאר יד טליּפשעג טָאה
 טָאה רעבָא דלַאב ."עשימ , רעבָאהביל םעד ןופ לָאר יד טליּפש

 רעד רַאֿפ קיסַאּפ רעמ ןעוועג זיא רעלסעק זַא ,טלעטשעגקעווַא ךיז
 ,לָאר רעד ייב ןבילברַאפ ןיוש זיא רע ןוא ,"עקהמלש , ןופ לָאר
 רעקידרעטייוו רעד ןיא לָאר עקיטכיוו ַא רָאנ טליּפשעג טָאה סָאד ןוא

 ןופ לָאר רעד טָא ןיא .ןרעלסעק ןופ ערעירַאק רעשיטסיטרַא

 טייהנגעלעג עטסעב יד ןעמוקַאב רעלסעק טָאה ןַאטַאלרַאש עקהמלש
 -כעלקריוו רעד ןיא .טנַאלַאט ןשיטסיטרַא ןסיורג ןייז ןזיײוצסױורַא

 שידיי טושּפ ןיא סָאװ ,ןַאטַאלרַאש ןייק טינ עסהמלש זיא טייק

 ןעמעוו ,ץל א ךַאפנייא זיא עקהמלש רָאנ ,ףרואווסיוא ןַא סע טניימ
 ןעמענ וצ ץְלַא ןייּפ ןוא טיונ ךרוד ןבירטעג טָאה ןבעל סָאד

 רעלסעק ?ייוו ןוא ,ץנוק א טימ ,סַאּפש ַא טימ ,ץיוו ַא טימ ,טבייל

 ,םיטש רעד טימ ןרילודָאמ ףיוא םידאמ רעסיורג ַא ןעוועג זיא

 -ומימ רערַאברעדנואוו ַא ןעוועג זיא רע ?ייוו ,ןסַאמירנ ןכַאמ ףיוא

 ,טסקעט ,עזָארּפ עקיטכיר ןייק טפרַאדעג טינ וליפַא טָאה ןוא ,רעק

 טימ טנעקעג טָאה רָאנ ,ןביירש םיא רַאפ} לָאז רעביירש ַא סָאװ
 ןייז ןופ קורדסיוא ןטימ ,ןעגנוגעוַאב ענייז טימ ,תויועה ענייז

 ,ןכירטש ענעדישרַאפ ןעגננערבסיורַא ,םירבא ח"מר ענייז ןופ ,םינּפ

 .ןוקית א ןעמוקַאב לָאר רעד טָא ןיא רע טָאה רעבירעד

 עקהמלש עכלעוו ןיא סענעצס ךס ַא ָאד ןענייז עסעיּפ רעד ןיא

 ,רַאבליּפש ױזַא ןרעוו ייז רעבָא ,ןיז ַא ןָא רעטרעוו רעביא טיירד

 ןעמ טסעגרַאפ ,טינרָאג ןעניימ ןוא טינרָאג ןטיידַאב ייז םנה זַא

 ."ליּפש-רעטרעו םעד ןיא ןניױצעגננײרַא טרעוו ןעמ ןוא ךיז

 : תונורכז ענייז ןיא טלייצרעד קנַאלב ןָאעל

 ןוא טליּפשעג טָאה רע סָאוװו ,עלָאר יד טנעקעג טינ טָאה רע ןעוו,

 טָאלג רע טָאה ,רעטנוא םיא טגָאז רָאלפוס רעד סָאװ טרעהרעד טינ

 טנעלפ ןעשטרוב סָאד רעבָא .זָאנ רעד רעטנוא ןעשטרוב ןעמונעג

 -שירעלטסניק ןוא ןייש יױזַא ,קיצנוק ױזַא ןעמוקסיורַא םיא ייב

 -נײרַא ןפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא סעּפע ךיז טָאה סע זַא ,ןעננולעג

 -סיוא עקיטרַאננייא ןַא יו ןוא ןליּפש םנופ לייט ַא יו טבעוועג
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 עניב רעד ףיוא טָאה רע סָאוו ,רעטקַארַאכ םעד ןופ גנולעטש

 "ןַאטַאלרַאש עקהמלש , זַא ,ארבס ַא רַאנָאז זיא סע ןוא .ןפַאשעג

 רעשירעלטסניק רעלענינירָא ַאזַא ןיא ןטָאנקעגסיױא םיא ייב ךיז טָאה

 ךיוא ןוא טנעקענ טינ עלָאר יד טָאה רע סָאװ םעד קנַאדַא רוניפ

 רעד .טגָאזעגרעטנוא םיא טָאה רעלפוס רעד סָאװ ,םעד קנַאדַא

 ןוא ,ןַאמרעגנוי טרָאו סָאד טגָאזעגרעטנוא םיא טָאה רעלפוס

 ןָאטעג עשטרוב ַא רע טָאה ,טרעהרעד טינ סָאד טָאה רעלפעק

 -רעננוי, טגָאזעגסױרַא ןוא טּפַאכרַאפ ךיז ,'ןאמרעננוי, רעכיז-טינ

 טָאה ױזַא ןוא ,'ןָאמעגנוי, ןָאטעג גָאז ַא ןוא טעוװעקיטוּפס ךיז ,'ןעמ

 רעטרעוו יד ןיא טרעטנָאלּפעג ךיז ןוא טעשטרובענ גנַאל ױזַא רע

 סע זיב ,רעגייטש ןקידוװעליּפש ןוא ןוואקישט-קידוונח ַאזַא ףיוא

 ןצנַאג םעד ןיוש טָאה רע ןוא עלָאר רעד ןופ ?ייט ַא ןרָאװעג זיא

 רענייטש ןבלעז םעד ףיוא טשטייטענסיוא ןוא טריפעג רעטקַארַאכ

 ַא ןעמוקענסיורַא זיא סע ןוא ,! עידַא ..דַא ...ַאידַא . .וידַא ---

 ןופ ךיוא ןוא ןעמעלַא ןופ ןוא ץלַא ןופ קזוח טכַאמ סָאװ ,ּפיט

 ."ןייֵלַא ךיז

 -רעטרעוו םעד טָא ןצונַאב סָאד ןוא לָאר יד ןליּפש ןייז ןגעוו

 :שטיװָארעשָא .מ טביירש ,ליּפש

 זיא סָאד -- עניב רעד ףיוא שרעדנא ןייז וצ גנַאלרַאפ רעד ,

 ןעק סָאװ ,רעליּפשיוש ַא ייב ןעננוניינ עשיפיצעּפס יד ןופ ענייא

 רעסיורג א ןיא טַאהעג רעלסעק דוד טָאה גנוניינ ַאזַא ןוא .,ןפַאש

 סנידרָאג בקעי ,"ןַאטַאלרַאש עק'המלש , ןופ לָאר רעד ןיא .סָאמ

 רעדנואוו םעד ןזיווַאב רעלסעק טָאה ,ןעמָאנ םעד טימ עסעיּפ ַא

 ַא ףיוא ןלעטשקעװא סע ןוא קיטש ןטָארעג;טינ ַא ןעמענ וצ

 יד טָאה רע .עניב רעשידיי רעד ןופ רַאוטרעּפער םניא לַאטסעדעּפ

 זיא ןַאטַאלרַאש עקהמלש שטנעמ רעד זַא ,ױזַא טסאפעגפיוא לָאר

 זיא ןעמ סָאװ םעד רעביא ,ןיילַא ךיז רַאפ קרעוו-טסנוק ַא ןרָאװעג

 נרַאב א ןגײלוצפיױרַא ץלא ףיוא טנהעוװענ לטלעוו רעזדנוא ןיא

 ןזיירק-רעטַאעט עשידיי יד ןיא ןעמ טָאה ,ךעלציוו ןוא ןציוו ןופ

 לָאר רעד ןופ גנוסַאפפיוא סרעלסעק זַא ,עטכישעג ַא טלייצרעד

 טָאה רע .לַאפוצ א ךרוד ןעמוקענ זיא "ןַאטַאלרַאש עק'המלש ,

 רַאפרעד ןוא -- טלייצרעד ןעמ טָאה -- לָאר יד טנעקעג טינ טושּפ

 ייז טָאה ןוא ,רעטרעוו יד ןיא ןרעטנָאלּפ ןעמונעג ךיז רע טָאה

 רעלפוס רעד .רעגייטש ןסיצנוק םענענייא ןייז ףיוא טיירדעגנרעביא

 טינ סָאד רע טָאה ,"ןַאמרעננוי , טרָאוװ ַא טגָאזעגרעטנוא םיא טָאה

 -רעגנוי , ןָאטעג גָאז ַא "ןַאמרעגנוי, טָאטשנָא ,רע טָאה ,טרעהרעד

 ןוא ,"ןעמרעגנוי , ךָאנרעד דלַאב ןוא ?ןימרעגנוי , ךָאנרעד ,"ןָאמ

 -וצ יד ןוא קידו'נח רעייז ןעמוקעגסױרַא םיא ייב זיא סָאד לייוו

 רעטייו ןיוש רע ןיא ,ןעמונעגפיוא טונ רעייז סָאד ןבָאה רעיוש

 ןביוהעגנָא לָאמ עֶַלַא ןוא ,נעװ ןבלעז םעד ףיוא ןעגנַאנעג ךיוא

 טרעטנָאלּפעג רעטרעוװ ענעגייא יד ןיא ךיז טלָאװ רע יו יױזַא ןדייר

 רעבָא ןיא סָאד ,"רַאואוערַא ,יעידַא ,ָאידַא ,עידַא ,עידַא , ---
 .קיטכיר טינ

 "ןַאטַאלרַאש עק'המלש , ןופ גנוסַאפפיוא יד זיא ןרעלסעק ייב

 זַא ,תמא וליפַא זיא סע ביוא ןוא .קילעפוצ טינ ןעמוקעגסיורַא

 רעטרעוו יד טנעקעג טינ ןעגנולעטשרָאפ עטשרע יד ייב טָאה רע

 ןופ רעטקַארַאכ םעד טנעקעג רעכיז רעבָא רע טָאה ,לָאר רעד ןופ

 רעד ?ייוו ןוא ,ןלעטשרָאפ טפרַאדענ טָאה רע סָאװ ,ןשטנעמ םעד

 שירעלטסניק םיא רַאפ זיא "ןַאטַאלרַאש עק'המלש , ןופ רעטקַארַאכ

 -סיױרַא זיא'ס זַא ,ױזַא טשטייטעגסיוא םיא רע טָאה ,רָאלק ןעוועג

 טימ רע טקוק טייקנלַאפעג ןייז ןיא וליפַא סָאוװ ,שטנעמ א ןעמוקעג

 ץרַאה סָאד תעב טכַאל סָאװ ,שטנעמ ַא : ערעדנַא ףיוא עינָאריא

 ןַאד זיולב רשפא טנייו סָאװ שטנעמ ַא ,טרעטיברַאפ םיא זיא
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 ןופ ןָאסיססעל

 ױזַא ןענייז ןשטנעמ זַא ,רעכיז זיא רע לייוו ,טינ טעז רענייק ןעוו
 לָאז ןעמ טינ טנידרַאפ ייז ןופ רענייק זַא ,ןברָאדרַאפ ןוא ןיימעג

 ןקוקוצניירַא טייהנגעלעג יד ןבעג םיא ןוא ךיז וצ טנעָאנ ןזָאלוצ םיא

 .המשנ רעד ןיא ףיט

 -סיורַא "ןַאטַאלרַאש עק'המלש , ןיא גנוסַאפפיוא סרעלסעק ןיא

 תורצוא טגָאמרַאפ רע זַא ,טסייוו רעכלעוו ,רערעדנַאװ רעד ןעמוקעג

 ןקערטשוצסיוא סיוא לָאמַא םיא טמוק סע שטָאכ ,המשנ ןייז ןיא

 דיירפ ןופ עקסַאמ רעד רעטנוא .ןשַארג ַא ןעלטעב ןוא טנַאה יד

 -רַאפ ןוא טעמוא ןפיט ַא ןעז טנעקעג ןעמ טָאה טייקידוועליּפש ןוא

 עניב רעד ףיוא טָאה ןעמ -- טש'רקיע רעד ןוא .טסנרע םענעסיב

 עשירעלטסניק יד סױרַא טסקַאו סע יו ןעזענ טייצ עצנַאנ יד

 ןטפַאשננייא עֶלַא ךיז ןיא טָאה רעכלעוו ,ןשטנעמ ַא ןופ טלַאטשעג

 ןוא טכעלש ןרָאװעג זיא רעכלעוו ןוא ךעלצינ ןוא טוג ןייז וצ

 רַאפרעד ,טעדווירקעג םיא טָאה ןבעל סָאד סָאװ רַאפרעד קירביא

 ןעוועג זיא סָאד .ןברָאדרַאפ ןוא ןיימעג ןענייז ןשטנעמ סָאװ

 .רעלסעק דוד ןופ גנוסַאפפיוא רעד ןיא "ןַאטַאלרַאש עק'המלש ,

 א רָאנ ,עקילעפוצ ןייק ןעוועג טינ רעכיז זיא גנוסַאפפיוא יד ןוא

 ."עטקָאטעגסױא שירעלטסניק ַא ,עטבַארטרַאפ שירעלטסניק

 ;טלייצרעד םיובלעטייט םהרבא

 רעד טנַאקַאב טוג ךָאד זיא טלעוו-רעטַאָעט רעשידיי רעד ןיא,

 עשיריי עטסואוואב יד ןופ רענייא ןעוו לַאפ רעשיטסירעטקַארַאכ

 ןיא רעדורב ןייז ןרעלסעק טימ ןליּפש טפרַאדַאב טָאה ןרָאיטקַא

 ,ןלעוּפ טנַאקעג טשינ ןפוא םושב טָאה רע ."ןַאטַאלרַאש עקהמלש ,

 סָאװ ןסיוו לָאז רע ידכ עבָארּפ ןכַאמ םיא טימ לָאז רעלסעק זַא

 -ָאפ עקהמלש ןעוו ענעצס רעטנַאקַאב רעד ייב ,ןָאט וצ טָאה רע

 קידנריטסעטָארּפ טנערפ ןוא ןובשחו ןיד רעדורב ןייז ןופ טרעד

 קידנסיוו טשינ ,רָאיטקַא רעד טָאה ,"? ןיב ךיא רעוװ ,וטסייוװ,

 זיא רעלסעק .קירעהעג יוװ טשינ קילּפער ןייז טרעפטנעעג ,שרעדנַא
 ןיא ענַארּפ עבלעז יד טרזחעגרעביא טָאה ןוא ןדנוצעגנָא ןרָאװעג

 טרעפטנעעג רעדיוו רעטלמוטעצ ַא טָאה רענעי .ןָאט ןרעכעה ַא
 רעדיוו ,ךיז קידנעמורק ןיוש טָאה רעלסעק ןעוו ןוא .רעירּפ יו
 ,?? ןיב ךיא רעוװ ,וטסייוו ,, :זַאטסקע ןטסכעה ןיא טנַאמעג לָאמַא

 ןוא ןטלַאהסיוא טנָאקעג טשינ רעגנעל ןיוש רָאיטקַא רענעי טָאה

 בָאה'כ ,וטזיב ףרואווסיוא ןַא ,וטזיב הלנע לעב ַא, : טרענודעגסיוא

 ןעמ ! ןעמענ ךיד לָאז חור רעד ,עבָארּפ ןכַאמ ןטעבעג ריד ייב ךיז
 ".'"רעלסעק .דמ ,עבָארּפ ןכַאמ ףראד

 רַאוטרעּפער ןקיטלָאמַאד םוצ רעביא רעדיוו .ק טייג רעבָא דלַאב

 ,"דלעה רעד סונגיטנא, עסעיּפ סרעדליב ןיא ךיז טקילײטַאב .ןוא

 . דָאזיּפע ןקידנגלָאפ יקסװעשַאמָאט יסעב טלייצרעד םעד ןגעו ןוא
 רעטַאעט-"רָאזדניװ , ןיא ןָאזיפ םעד ןעגנַאפעגנָא ןבָאה רימ,

 ענייז טליּפשעג ךיז טָאה "רַאטפ , רעדעי רעבָא .רַאוטרעּפער טימ

 טניז ךַאמּפָא רעד ןעוועג זיא ױזַא .סנָאשיײגיבמַָאק ענייקס ,סעפעסקוס

 ןיא ?אירול רעדירבעג יד , ןופ גנולעטשרָאפ ןָאשייניבמָאק יד

 ַא וצ זַא ,טכַאמענּפָא ןעוועג ךיוא זיא סע .,רעטַאעט-"אילַאט ,

 "ףרונ ןפרַאװ, רעדָא "ךעלּפינק ןעיצ , ןעמ לָאז עסעיּפ ןרןעיינ

 ןוא ,ןטערטוצפיוא רעטשרע רעד ןייז לָאז סרַאטס יירד יד ןופ רעוו

 ,.רעטשרע רעד ןייז לָאז רעלסעק זַא ,ןלַאפענ זיא סע

 רעטסימ םענייא ןופ עסעיּפ עטשידיירַאפ ַא ףיוא טריפ ןעמ

 יקסוװעשַאמָאט ,"דלעה רעד סונניטנַא , טסייה עסעיּפ יד .רעדליב

 -טימ ךיוא ןהבוט| ןלַאפעג ַא סלַא ןוא טריסישזער עסעיּפ יד טָאה

 רעייז בָאה ךיא .טקַא ןטצעל ןיא זיולב ,עֶלָאר עניילק ַא טליּפשעג

 ךיא .ןרעלסעק טימ ןליּפש לָאז יקסוװועשַאמָאט זַא ,טלָאװעג טינ

 ךיא ?ייוו ,לַאדנַאקס ַא וצ ןעמוק טינ לָאז סע ןקָארשעג ךיז בָאה
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 ןופ ןטלַאהנייא טינ ךיז ןָאק רעלסעק זַא ,טסואוועג טוג ךָאד בָאה

 געמ ,עניב רעד ףיוא קידנעייטש ,ןליּפש ןתעשב םענעי ןעמירקכָאנ

 רעלסעק ןכַאמ ךיז ןָאק ,ענעצס עשיטַאמַארד עטסקרַאטש יד ןייז

 ןוא ןרילרַאפ ךיז לָאז רָאיטקַא רעקידנליּפשטימ רעד זַא ,ץנוק ַא
 רעסָאװ ףיוא ןליפַא ןוא טליּפש רע עלָאר ַא רַאפ סָאװ ןסעגרַאפ

 ,זיא רע טלעוו

 ןבָאה ןרידוטש םייב דְלַאב ןוא עסעיּפ יד טרידוטש טָאה ןעמ |

 עבָארּפ טמיטשַאב טָאה רעסישזער רעד .ןעיײרעקנַאצ ןביוהעגנָא ךיז

 .סנייא ןעמוקעג עסעיּפ רעד ןופ רַאטס רעד זיא ,רעגייז ַא 10 ףיוא

 זיב ,יירד ןעמוקעג רע זיא ,ףלעווצ ףיוא טמיטשַאב ןעמ טָאה

 ,גנוריפפיוא יד ןעמוקעג זיא'ס

 עטשרע יד ןיא טָאה רע ."חוכ,, טימ ןַאד טליּפשענ טָאה רעלסעק

 רעטצעל רעד ןעמוקעג זיא'ס זַא ,"טעוװעדלַאװגעג , ױזַא ןטקַא יירד

 -ַאמָאט .טעּפירכעג ןוא קירעזייה טוג ןעוועג ןיוש רע זיא ,טקַא
 טליּפשעג רע טָאה ,רעטורעגסיוא ןַא ןעוועג זיא ,טרעקרַאפ ,יקסוועש

 ןייז טימ קורדנייא ןטוג ַא טכַאמעג טָאה ןוא ,טייקשירפ טימ

 רעד וצ טריפעג טָאה סָאד .טקַא ןטצעל ןיא עלָאר {רןעניילק

 ןוא ןטכוזרעפייא} ?יסָאלעשזד עשיטסיטרַא,  עיצרָאּפ רעקיטיונ
 קירוצ ןיירַא טייג ןוא ?רָאזדניוו, ןֹופ סיױרַא דלַאב טערט רעלסעק
 ,רעטאעט-"ַאילַאט , ןיא

 סעציוורוה *.פָארּפ, ןיא ןטָארטעגפיוא ךיוא .ק זיא 1897 ןיא

 -געמַאזוצ ןטסנרע ןַא וצ ןעמוקעג ןוא ,"קענ .סרמ ןוא ןרָאט/; עסעיּפ

 : רמרמ ןמלק טלייצרעד םעד ןגעוו .עסערּפ רעד טימ סיוטש

 טימ ןסיירנייא ךיז טלָאװעג טינ טָאה עסערּפ ערעסעב יד וליפַא,

 ןוא "סרַאטס , יד טימ ,ןרָאטקעריד-רעטַאעט עכיירסולפנייא יד

 ףיוא סעקַאלוק טימ ןרעפטנע ןנעלפ סָאװ ,ןטָאירטַאּפ ערעייז

 ןרָאװעג ןייֵלַא רעלסעק רוד ןיא 1897 רעבמעצעד ןיא .קיטירק

 -סננוטייצ א ?"ןקיטולבעצ , רַאֿפ "?סעטַארג רעטניה טרַאּפשרַאפ

 ןרָאט , עסעיּפ-דנוש ַא סעשטיוורוה טריקיטירק טָאה רעכלעוו ,ןַאמ
 עלָאר רעד וצ ןקירעדינרעד ךיז רַאפ ? ןרעלסעק ןוא ,"קענ .סרמ ןוא
  ,"עּפוזנעדליג קישטשרַאּפ ןופ

 -ץעגפיוא רעטַאעט-יַאילַאט ןיא טרעוו 1898 רעבמעווָאנ 24 םעד
 לָאר רעד ןיא .ק טימ יָאטעג דייס טסיא, סנירבָאק ןָאעל טריפ
 ןלייצרעד וצ ָאד ךיוא טָאה ןירבָאק ןָאעל .?קַאװטיל רעד םַארבייא;
 ןוא עסעיּפ רעד וצ גנואיצַאב ס'.ק ןגעוו דָאזיּפע ןקידריווקרעמ ַא
 : רעטקַארַאכ ןרעדנַא ץנַאג ַא ןופ רָאג רעבָא ,לָאר יד ןליּפש ןייז

 ןיוה ןיא ךיז וצ ןרעלסעק ןדַאלעגנייא טָאה ןיצּפיל םַאדַאמ
 ַא ןיא ןיירַא טמוק רע ... .עסעיּפ עיינ ןיימ ןרעהסיוא לָאז רע
 עלעקעטש ןיד ַא טימ ,ןדנַאר עטיירב טימ טוה ַא ןיא ,ענירעלעּפ
 ןיא רע טכַאמ -- ?? עקשטעבמָאב ַא סעּפע ,ונ, .טנעה יד ןיא

 ףיוא טקוק ןוא שיט םוצ ךיז קידנצעז ,רימ וצ םורַא עלייוו ַא
 -סיוא טלָאמַאד ךיז טָאה רימ יוו ,ןוא ןגיוא עסיורג עניַײז טימ רימ

 ןיימ טימ עסעיּפ יד ןזעל וצ ןָא ביוה ךיא .טָאּפש טיס יוװ ,ןזיוועג
 ַא ,ישוד, ךַאל ןקיטומטוג ַא טוט רע .ךַארּפשסױא רעשיווטיל
 ."דלודעג עלעסיב ַא בָאה ,רעלסעק , םיא טעב ןיצֿפיל - ."! ןעסָאל

 לָאז , :רעגייטש ןייז ףיוא ןיירַא ךיוא ךיז טשימ ץנימ ?קיימ ןוא

 ףיוא טסָאה וד ביוא ןרעוו טעגרהעג עלַא רימ ןלָאז ,ןקנערק ךיא

 קישטשַאווזיא ןייק טינ ייז ,רעלסעק .טַאהעג עלָאר ַאזַא ןבעל ןייד
 רעלסעק טכַאמ --- טקידלושטנַא ,ַאש ,אש ,ונ ,ונ, ."ןהלגע לעבו

 ,טזעל ...יױזַא רָאנ ?יס .טינרָאג ,וָאנ וי ,בָאה ךיא -- רימ וצ

 {טקַא ןטייווצ םעד ןענעייל טקידנעעג טָאה ןירבָאק} ."רעטייוו טזעל

 ןסעזעג רע זיא טייצ עצנַאנ יד .ןרעה טלָאװעגנ טינ רעלסעק טָאה רעמ

 ךיז טָאה ,טדערעג טָאה סָאװ ,םינּפ ןפיוא קורדסיוא ַאזַא טימ
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 רעטַאעט ןשידיי

 טָאה רע ."? קַאװטיל רעד ,טרָאד רע טעקוװַאה סָאװ, ; טכַאדעג

 רע טָאה ָאד ןוא טצענעגעג טָאה ,לוטש ןייז ףיוא טיירדעג ךיז

 זַא ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאה רימ ןוא ןניוא יד טכַאמענוצ-בלַאה רָאג

 ,טגָאזעג תמא םעד ...ןּפָארכ ַא ןרעהרעד ךיא לע דלַאב-דלַאב

 ךיז טָאה ,טקַא ןטייווצ ןכָאנ ןעוו טיירפרעד טעמכ ךיז ךיא בָאה
 .ּפָאק םער ןָאטעג ?קָאש א ןוא טרָא ןייז ןופ ןביוהעגפיוא רעלסעק

 רע טָאה -- ?? ןסָאל ַא רַאפ שאד זיא שָאוו . . . שָאד-סָאד-שָאד ,

 -נײרַא ךיז טָאה ץנימ לקיימ .טכַאלעצ קיטומטונ לָאמַא טימ ךיז

 ."רעלסעק ,ריד רַאפ עלָאר עטוג ַא, : טשימעג

 ךיז ןוא טרעפטנעעג רעלסעק טָאה -- קושרַאּפ ַא ,ריזח ַא --

 -עגסיוא טָאה רע) ןטעז ריא| ?יס וי -- רימ וצ ןָאטעג רעק ַא
 ,טנַאה א ?יס וי (רענניפ ףניפ עלַא טימ טנַאה ַא רימ וצ טלעטש

 ןבעג ךייא לעוו ךיא .םעד ףיוא טקוק ? יפ וי ,רענניפ ףניפ ? ַאה

 ,רענניפ ןייא זיא ?יס וי ,עסעיּפ ַא זיא טנַאה יד טָא ,ליּפשייב ַא

 רעניילק ַא ןיא (ןניוברַאפ םיא טָאה רע) לרזממ רעניילק רעד טָא

 םעד) טנוה ַא זיא רענניפ רעטייווצ רעד ! ?ריזח ַא ? יס וי ,לריזח

 ןא ,גנַאלש א ןיא רעטירד רעד ןוא ,(ןניוברַאפ ךיוא רע טָאה

 ,(ןגיוברַאפ ךיוא רע טָאה םעד) !ץלַא ,רעטָאנרעּפיּפ ַא ,שידקע

 ,ןניוברַאפ טינ רע טָאה אקוד םעד) ?יס וי ,רעטרעפ רעד רעבָא

 ,ךַארּפש טימ שטנעמ ַא ןייז ףרַאד רעד טָא (רימ וצ ןניוצעגסיוא רָאנ

 ,טכיל ןייז רעד ףרַאד ,ןטָאש ענעי יו ױזַא טָא ! טכיל טימ ? יס וי

 ,ריזח ,טנוה (רענניפ עֶלַא ענייז רעדיוו ןעגנאנעגכרוד זיא רע)
 ייב !ןטָאש ,טכיל ! טכיל ,ןטָאש ! ריזח ,טנוה ,שטנעמ ! שטנעמ

 ןייק ,ריזח ,ריזח ,ריזח ןצנַאגניא זיא עסעיּפ רעד ןיא רעבָא ךייא

 ! קורכ ,קורכ ,קורכ רָאנ ,אטשינ שטנעמ רעשיטייל ןייא

 -עג ַאזַא טימ ןוא ןרָאװעג טגָאזעג סָאד ןיא קיטרַאננייא ױזַא

 -ַאב וצ ןלַאפעגנייא טינ וליפַא זיא רימ זַא ,טייקיטומטונ רעטנוז

 טָאה רע סָאו ןייטשרַאפ טלָאװעג רָאנ ֿבָאה ךיא ךיז ןקידייל

 טייצ עגנַאל ַא ךָאנרעד רימ רע טָאה עגַארפ ןיימ ףיוא .טניימעג

 רעווש ךָאנ זיא סע םנה ןוא .טניימענ טָאה רע סָאװ טרעלקרעד

 ןפוא רעד רעבָא ןיא ,טלָאװענ טָאה רע סָאװ ןייגרעד וצ ןעוועג

 -ננייא ױזַא ,ךעלנייוועגמוא ױזַא ןעוועג ,טדערענ טָאה רע ױזַא יו

 טדערעג טָאה רע .טּפַאכרַאפ ןצנַאנניא ךימ טָאה רע זַא ,קיטרַא

 -קרעמ ןוא עטסטנַאסערעטניא יד ןוא ,ןעגנַאלק ןוא ןברַאפ טימ

 ןוא ןעקנַאדעג עטרעטנָאלּפעצ ענייז ןופ ןבָאה רעדליב עטסקידריוו

 ייז ןטלָאװ ץענ א ןופ יוו יוזַא ,טכױטענסיױרַא רימ רַאפ רעטרעוו

 .ןעועג טרעטנָאלּפרַאפ ןענייז ייז רעכלעוו ןיא ןסירעגסיױרַא ךיז
 סָאװראפ ןסיוטשעגנָא דייר ענייז ןופ ךיז ךיא בָאה ףוס םוצ ;. .

 ,םיריזח סיואכרוד ןענייז עסעיּפ ןייס ןיא זַא ,טניימעג טָאה רע

 .רעטעברַאזּפַאש עכעלנייוועג ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה טרָאד לייוו

 וצ ןעוועג טנהעוועג ןרָאיטקַא עשידיי יד ןענייז טייצ רענעי ןיא

 -טּפיוה עריא סָאװ ,עסעיּפ ַאזַא .ןימ רעדנַא ןַא ןופ ןדלעה ןליּפש

 -דנעה עניילק ,רעקיירטס ןוא רעטעברַא עשידיי ןעוועג ןענייז ןדלעה

 ךעלנע טינ ױזַא ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא ,םייח רעד ןופ רעל

 יד טימס עניב רעשידיי רעד ףיוא עסעיּפ רעכעלנייוועג רעד וצ

 ןענופענ טינ טרָאוװ רעדנַא ןייק טָאה רעלסעק זַא ,ןדלעה ענייש

 -- יוװ ,עסעיּפ ןיימ ןופ ןעניױשרַאּפ יד ןריזירעטקַארַאכ וצ ףיוא

 עסעיּפ עקיזָאד יד ןליּפש וצ ןעווענ טרעשַאב רעבָא זיא םיא .םיריזח

 -סעב יד ןופ ענייא "קַאווטיל רעד םַארביײא ,, ןיא ןבָאה וצ ןוא

 ."רַאוטרעּפער ןייז ןופ ןלָאר עט

 -שָאמ סירָאמ רעליּפשיױש רעד יו רבחמ רעד טלייצרעד רעטייוו

 -ַארד רעשטייד רעסיורג רעד זַא ,ן'יק טרעלקעגפיוא טָאה שטיוװָאק

 ןופ עסעיּפ ַא ןבירשעגנָא ךיוא טָאה ןַאמטּפוָאה דרַאהרעג גרוטַאמ
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 א טו אה
 2;2*{צ3כג?גכנידי ,3,ת.,,,,,,,,, טיי =

 עסעיּפ יד גלָאפרעד ַארַאפ סָאװ ןוא ,"רעבעוו יד ,, ,ןבעל-רעטעברַא

 ןירבָאק ןעוו ןוא ,חומ ןיא רעמ ןיוש ןײרַא ן'.ק זיא סָאד .ןעוועג זיא

 ןופ עּפורט רעד רַאפ טנעיילעגרָאפ לָאמ טייווצ ַא עסעיּפ יד טָאה

 ןוא ,ןעמונעגפיוא יז שרעדנַא רָאג .ק ןיוש טָאה ,רעטַאעט-"ַאילַאט,

 רבחמ רעד יוװַא טביירש ,ןרָאװעג טליּפשעג זיא עסעיּפ יד ןעוו

 : .ק ןופ ןליּפש סָאד ןגעוו
 ,לֹוק ןייז ,היועה עדעי ןייז ,גנַאנ ןייז .טינ םיא ןעקרעד ךיא,

 רעשידיי רעשיּפיט רעד זיא םיא ןיא גנידסלַא --- ךַארּפשסיױא ןייז

 טרָאס רענעי ,עטיל רעד ןופ ןעמוקעגרעהַא זיא סָאוװ ,רעטעברַא

 ,.רעלדנעה רעניילק ַא ןעוועג םייחרעד ןיא זיא רעכלעוו ,רעטעברַא

 סָאװ ,רָאיטקַא ןַא ןופ קורדנייא םעד טינ רע טכַאמ עגר ןייא ןייק

 טגירקעצ ךיז טָאה ןירענעוװש ןייז זַא ,ךיז טסיוורעד רע .טליּפש

 םעד תעשב .רעטכָאט ןייז רַאפ ןָא ךיז רע טמענ ,ןינע ןייז טימ

 רע ןעוו ,שממ טעז ןעמ זַא ,עביל ליפיוזַא סיורַא ריא רע טזייוו

 עקַאט סָאד .זיא ,ּפָאק םנופ גיוא סָאד םיא ייב זיא יז זַא ,טגָאז

 רע טָאה ,לדיימ ערעטלע סָאד ,רעבָא ןירענעווש ןייז ףיוא ,ױזַא

 ,ןקידריווקרעמ א ףיוא סיוא ךיוא רע טקירד סָאד ןוא ; תונמחר ךיוא

 ַא ןעוועג זיא םַארבייא-רעלסעק . . . .ןפוא ןשירעלטסניק ,ןכַאפנייא

 רע ןעוו ,ּפַאש םניא ענעצס יד .גנַאר ןטסכעה ןֹופ קרעוורעטסיימ

 ,ןטלַאהעג ױזַא טָאה רע ןכלעוו ןופ ,סָאב ןייז סָאװרַאפ ךיז טסיוורעד

 ןופ יירשעג רעטלמוטעצ רעד ;רעטכָאט ןייז תונתמ ןבעגעג טָאה

 זיוה ןיא ןעמוקניירַא ןייז ,ּפַאש םנופ ןפילסױרַא ןייז ,ןגיוא ענייז

 ,הרש-היח ? טעלעזנַארב רעד זיא ואוז, יירשענ ןטשימעצ םעד טימ

 םעד ןיא םיא ןפרַאװניירַא ןייז ןוא ?!רעהַא טעלעזנַָארב םעד

 ןייז רעביא ךָאנרעד ןכערבנעמַאזוצ ןייז ןוא ןוויוא ןקידנענערב

 : ןצכולש ןטלפייווצדַאפ ַא טימ ,ןנָאלש יז ליוו רע תעשב ,רעטכָאט

 ןעוועג זיא סָאד -- ?? ריד וצ טַאהעג הצור רעד טָאה סָאװ ,ינע ,

 ,טקַא ןטירד םעד ןיא ךיוא ױזַא . ..טסנוס עשירעליּפשיוש תמא

 -היח , יירשעג ןייז ןסענרַאפ ןעק רעוו .רוכיש ןעוועג זיא רע תעב
 ןטצעל םעד ןיא ןעוועג רע זיא ןטסעבמַא רָאנ ."! עלעזעלג ַא ,הרש

 ןעמ ןעמעוו רַאפ ,רעטכיר םעד רַאֿפ ןסעזעג זיא רע תעשב ,טקַא
 -רעד ןוא דנַאש ,רעצ ןליטש ?יפיוזַא .סָאב םעד טנָאלקעגנָא טָאה

 קורדסיוא רעד .היועה ערעי ןייז טקירדענסיוא טָאה טייקננַאלש

 -- טקנוּפ ןייא ןיא ןעוועג טדנעוועג ןענייז סָאװ ,ןגיוא ענייז ןופ

 .7? קורדסיוא ןקיזָאד םעד ןסעגרַאפ ןָאק רעוו --- רעטכיר םעד ףיוא

 קידנדייר ,"ןטפירש עשיטַאמַארד , סנירבָאק וצ ריפניירַא ןייז ןיא

 : ןליּפש ס',ג ןגעוו ןיטנע לאוי טביירש ,עסעיּפ רעד ןגעוו

 קנַאד ַא אמתסמ) טּפָא טינ רע טָאה רעירפ סָאװ ,רעלסעק דוד,
 -ילעטניא רעד וצ טרילעּפַא (רַאוטרעּפער סרענייטאלדץיוורוה ןייז

 םעד קידנליּפש ,"ָאטעג דייס טסיא רעד , ןיא טציא רעֶּבֶא זיא ,ץנענ

 -טע ןיא ,טכירעג ןיא ענעצס ַא ןיא ,ןַאמטלַא רעטָאפ ןכעלקילנמוא

 זַא ,ןייפ קידתמא ױזַא ןעווענ ,ללכב ןוא ,סענעצס-תורכיש עכעל

 יד ןיא ןרידנעמָאקערַאפ ןייפ ךיוא טזומענ טימרעד ךיז טָאה רע

 ."ןזיירק עטנעגילעטניא

 רעטַאעט-"*ַאילַאט,, ןיא טריפעגפיוא .ק טָאה 1898 טסוגױא 29 םעד

 קידנליּפש ,(ןיצּפיל ינעק טימ) "תרפא עלערימ, סנידרָאג בקעי
 .?עלעסָאי, לָאר יד

 ,גנוריפפיוא רעד ןגעוו ןעלקיטרַא 6 ןופ עירעס ַא ןיא ,ץטַאק .מ

 :(רמרמ ןמלק טיול) ןליּפש ס'.ק ןגעוו סיוא ױזַא ךיז טקירד

 ,ײרט-רוטַאנ ןוא םוג ןעוועג זיא עלעסָאי סלַא רעלסעק דוד,
 ןקיטומטּפנַאז ַא רַאפ קיטפערק וצ ןעוועג זיא רוניפ ןייז שטָאכ

 ."המשנ עשרעבייױװ א, -- עלעסָאי םענעכארקעצ-בלַאה ,ןטרַאצ

 רעמ ןוא סעשילַארטַאעט קינייװ ןעוועג זיא ןליּפש סרעלסעק ןיא
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 ןופ ןָאסיסקעל

 רָאנ ,רעטוג ,רעכעלרע רעד עלעסָאי ןעוועג זיא סָאד .סעלַאער

 ןיא דנצנעלנ סרעדנוזַאב ,ןַאמרעגנוי רעשיריבנ רענשטעטַאטס

 יד ןופ סױרַא טגנירּפש רע ןעוו טנעמָאמ םעד ןיא ןעוועג רעלסעק

 ,עלעדנייש ,בייוו טבילעג ןייז ןגָאלש וצ יוו ךיז טסעמרַאפ ןוא םילכ

 ."תרפא עלערימ ,עמַאמ עטְלַא ןייז טקידיילַאב יז ןעוו

 רעטַאעט-"ַאילַאט, ןיא טריפעגפיוא .ק טָאה ןָאזעס ןבלעז םעד

 ."הדוהי הנחמ לגד ,רעדָא ,לחר; סיקסנַאקרַאש .מ

 סנַאמנייפ ןיא רעטַאעט-"ַאילַאט, ןיא ףיוא .ק טערט 1899 ןיא

 -ליש ,עסעיּפ ַאזַא ןיא ןליּפש ןוא גנואיצַאב ןייז ןגעוו ןוא ,ןסעיּפ

 : .ק טימ ןסילוק יד רעטניה ענעצס ַאזַא ןירבָאק ןָאעל טרעד

 ןיא רֶאפ רע טלעטש רעטקַארַאכ ןימ ַא סָאװ םיא גערפ ךיא,

 .םירג ןקיזָאד םעד

 םענייפ ַא רָאנ ןיוש ךיא ליּפש וינעקרעוורעטסיימ םעד ןיא ---

 -רַאפ רעד זיא ןַאמנייפ דנומניז זַא ,טינ טסעגרַאפ ,רעטקַארַאכ

 ? טָאה רע ינק ַא רַאפ סָאװ ןעזענ ריא טָאה .רעסַאפ

 : רעדיוו ךיא גערפ

 ? םירג םעד ןיא רָאפ ריא טלעטש סָאװו ,ךָאד --

 : רע טרעפטנע

 שטעליוק ַא ךיא טכעלפ םירנ םעד ןיא ,רעטכעלפ-שטעליוק ַא --
 . . . ןצייג ןֹופ

 : רעכעה ךָאנ ךיז רע טכַאלעצ .ןָא םיא ךיא קוק

 ?טינ טייטשרַאפ ריא ?רימ ףיוא ױזַא ריא טקוק סָאװ ---

 -סיורַא טָאה ןַאמנייפ סָאװ ,ןצייג יד ןופ טָא .ןשטיווָאקשַאמ טנערפ

 .שטעליוק א רימ ןטכעלפ ,ינק ענייז ןופ ןניוצעג

 ףיֹוא ןײנפורַא דלַאב ףרַאד רע זַא ,ןָא םיא ןעמ טגָאז לייוורעד

 ךיז טוט ,טנעה יד ןיא גנוטייצ ַא טלַאה שטיווָאקשָאמ .עניב רעד

 : םיא וצ ּפַאכ ַא רעלסעק

 ! שטיווָאקשַאמ ,גנוטייצ יד רימ טיג ---

 ? רעלסעק ,גנוטייצ יד ריא טפרַאד סָאװ ---

 .ינעלָאר רעד ןיא ןָאטפיוא סעּפע לעוװ ךיא ןוא רעהַא טיג ---

 ,טנעה יד ןופ גנוטייצ יד ןשטיווָאקשָאמ ייב סױרַא טּפַאכ ןרע}

 .ןרעטש םוצ ייז טּפעלק ןוא ריא ןופ ךעלקיטש ּפָא טסייר

 : טכַאל ןוא שטיווָאקשָאמ םיא וצ טיירש

 ,לאדנאקס ַא ןייז רעדיוו טעוװ סע ,רעלסעק ,טינ ףרַאד ןעמ ---

 : רעלסעק טרעפטנע

 !ןָאט ץנַאט ַא עקנַאמנייפ לָאז ---

 ףיֹוא ןריפפיורַא ןעמ ףרַאד ,טליּפש רעלסעק סָאװ ,דלעה םעד

 וצ וצ ןעמוק .שינגנעפעג ַא ןופ טדימשעג ןטייק ןיא עניב רעד
 ןדימש םיא ןפרַאד ייז סָאװ ,ןטייק טימ רעטכעוו ייווצ ןרעלסעק |

 ; רעלסעק ייז וצ טכַאמ .טנעה יד

 ! םירזממ ,קעװַא ---

 ןרעטש ןצנַאג ןייז ןקעדַאב סָאװ ,ריּפַאּפ ךעלקיטש יד ןעזרעד ייז

 .ךיוא ךיז ןכַאלעצ ייז ןוא

 עטכַארטרַאפ טימ עניב רעד וצ רעלסעק ןייג ךיז טזָאל ןַאד

 ןטסואוַאב ןייז תעב טעלמַאה יו ,ךיז ןיא ןָאטרַאפ ןוא טירט

 א ךָאנ רע טלַאה טנעה יד ןיא ."ןייז טינ רעדָא ןייז , גָאלָאנָאמ
 .גנוטייצ רעד ןופ קיטש

 .ןסילוק יד רעטניה ןופ ךָאנ םיא ןקוק ךיא ןוא שטיוװָאקשַאמ

 : רעטכעלעג םעד ךיז ןיא קידנקיטש ,ליטש רימ טנָאז רע

 וצ ןָא טביוה רע ןעוו ,רעלסעק זיא סָאד טָא .ןָא םיא טקוק ---

 טעז ריא ןוא ,טינ טלעפענ םיא סָאװ ,עסעיּפ ַא ןגעק ןריטלאווער

 ןוא ּפָאק ןרַאפ טּפַאכעגנָא ךיז טָאה רעכלעוו ,ןטרָאד ןטלַא םעד

 רע יו טעז !ןאמנייפ זיא סָאד -- ?לבא ןַא יו ךיז טלקָאש
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 ןכַאמ טינ לָאז רע זַא ,ןושל-םוטש ףיוא ןרעלסעק ייב ךיז טעב

 ,םעקוטש ענייז

 ,ןָא ךיז ךיא סיוטש ,"עזָארּפ , ןייז טגָאז ןַאמנייפ יו עז ךיא

 ייב טרָאד טעב רעכלעוו ,רעטָאפ סרעלסעק רָאפ טלעטש רע זַא

 לייורעד טייטש ןיילַא רעלסעק .ןבעל סנוז ןייז רַאפ רעטכיר ַא

 {ר|ןםעד ןופ ךעלקיטש רעטייוו טסייר ,רעטכיר םעד וצ ןקור םעד טימ

 טיירד ,רעדליּפעג ַא טימ ןרעטש םוצ ייז טשיטַאּפ ,גנוטייצ קיטש

 שטַאּפ ןדעי ייב ןוא ,ןניוא יד טימ טצָאלנ ןוא גנוצ רעד טימ

 ףיֹוא טרעטיצ ,ןרעטש ןייז ףיוא ּפֶא טכליה סָאוו ,ןרעלסעק ןופ

 יד ,..טעקיוא ןוא ּפָאק םעד טלקַאש ,םוא ךיז טקוק ,ןַאמנייפ

 םענייא ןיא ,עניב רעד ףיוא סעסירעטקַא ןוא ןרָאיטקַא עקירביא

 ןעמ טפור ָאד ןוא .רעטכעלעג רַאפ ךיז ןקיטש ,רעטכיר ןטימ

 טסואוורעד רעטעּפש ךיז בָאה ךיא יוװ .רעטכיר םעד רַאפ ןרעלסעק

 עדער ַא ןטלאה טפרַאדעג ןַאד רעלסעק טָאה ,ןשטיווָאקשַאמ ןופ

 ,ןזייװסיורא טלָאזעג ךיז טָאה סע רעכלעוו ןופ ,רעטכיר םעד רַאפ

 רעכלעוו ,טנַאגירטניא רעד אקוד רָאנ ,רע טינ זיא רעקידלוש רעד זַא

 עדער רעקיזָאד רעד ךָאנ .לובלב ַא טכַארטענסיוא םיא ףיוא טָאה

 -סנריירפ ַא טימ זלַאה ןפיוא ןלַאפ טלָאזעג םיא רעטָאפ ןייז טָאה

 רעטרעוו יד טימ ,תועט ןייק טינ בָאה ךיא ביוא ןוא ,ןייוועג

 גנַאהרָאפ רעד ןוא ."קירוצ ןהָאז ןעלעדע ןיימ ךיא בָאה רעדיוװ ,

 .ןלַאפ טלָאזעג טָאה

 רָאנ ,טינ רע טייג ,רעטכיר םוצ ןרעלסעק ןעמ טפור ,רוציקה

 ףיֹוא ןטניה םעד טימ ,ןרעטש ןפיוא קורַאּפ םעד רעביא טיירד

 ױזַא קידנעיאו ןוא ,טנוה ַא יוװ ןעיִאוו וצ ןָא טביוה ןוא ,טנרָאפ

 עזָארּפ ענענייא ןייז םלוע םוצ רע טדער ,רענעט עטסכעה יד ףיוא

 רַאפ ךיז ןקיטש ,ןסילוק יד ןשיוװצ ןעייטש סָאװ ,רימ רעכלעוו ןופ

 .רעטכעלענ

 יד ןשיוו ייז ,רָאנ עז !?סיב ַא וינוקילבוּפ ַא, :טעיִאוו רע

 ארא'ס ,סעקרעשטשאי ארַא'ס ,יִא .וינעצנוק ַאזַא ןופ ךעלגיוא

 !וינעצנוק סָאד ןזייוו סָאד ףרַאד ןעמ ןעמעוו רַאפ ,סרעטָאנרעּפיּפ

 יז לָאז ןעמ זַא ,ליוו שטיווָאקשַאמ ןוא ,רימ וצ זיא ךָארב ַא ,יִא

 יד וצ לוק ןייז זָאל ַא רע טוט -- "רעבעוו , סנַאמטּפוָאה ןבעג

 .ןעייטש רימ ואוו וצ ןסילוק

 ַא יו טעּפָאס ןוא גנולפייווצרַאפ טימ םיא ףיוא טקוק ןַאמנייפ |

 טפלעה סע ,סיפ יד טימ טעּפוט ,סעּפע םיא וצ טדער רע .קיווָארַאּפ

 . ןדליו ַא טימ ןוא םיא וצ רעק ַא ךיז טוט רעלסעק זיב ,טינ

 :סמערָא ענייז םיא רַאפ קידנטײרּפשעצ ,סיוא דע טיירש ,ןעיֵאוװ

 ןקידנע ןיוש ףרַאד ןעמ ,וינעקרעוורעטסיימ םעד ןופ וינעטַאט,

 ןיימ ףיוא ,ןירַא דרע רעד ןיא ,לַאפ א ןיוש וט ,וינעטקַא םעד

 ןפרָאװעג ךיז ןוא ןפלעה טנעקעג טינ ךיז .טָאה .ןַאמנייפ ."! זדלַאה

 םוקילבוּפ סָאד ,ןלַאפעג זיא גנאהרָאפ רעד .,זדלַאה ןפיוא םיא
 ןעירשעצ ךיז טָאה ןַאמנייפ .טרידָאלּפַא גנורעטסייגַאב טימ טָאה

 רע טָאה ןַאד .טכַאלענ קיטומטוג טָאה רעלסעק .ןרעלסעק ףיוא

 רַאפ ןעמ ףרַאד ? ינוקילבוּפ ַא ןעזענ ריא טָאה , : ןפורעגנָא ךיז

 ןעמ ,טעקורכ ןעמ ,טעיָאװ ןעמ ?ןסעיּפ עשיטייל ןבָאה םעד

 ."! טרידָאלּפַא סע ןוא ,ןציינ ןופ שטעליוק ַא טכעלפ ןעמ ,טעקורב

 בקעי רעטַאעט-"ַאילַאט, ןיא טריפעגפיוא .ק טָאה רָאי ןבלעז ןיא

 לאלצב , לָאר יד קידנליּפש ,(ןיצּפיל ינעק טימ) *הטיחש יד; סנידרָאג

 | ,?טרָאּפָאּפַאר

 רעטַאשט-*ַאילַאט , ןיא טריפעגפיוא .ק טָאה 1899-1900 ןָאזעס ןיא

 לָאר יד קידנליּפש ,(שילַאק ַאטרעב טימ) *ָאּפַאס, סנידרָאג בקעי

 ."ןײשנענָאז ןָאלָאּפַא,
 -*ַאילַאט, ןיא טריפעגפיוא .ק טָאה 1900 רעבמעטּפעס 21 םעד
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןוא שטנעמ ,טָאג; סנידרָאג בקעי (שילַאק ַאטרעב טימ) רעטַאעט

 ."רענווָארבוד עלעשרעה, לָאר יד קידנליּפש ,"לווייט
 , : טביירש שטיוװָארעשַָא .מ

 ןרעלסעק זיא "ל?לווייט ןוא שטנעמ ,טָאנ , סנידרָאנ בקעי ןיא ,

 'עלעשרעה ןופ לָאר רעד וצ ןסַאּפוצוצ ךיז רעווש רעייז גננַאפנָא ןיא

 -נירַא טנעקעג טינ טייקיד'רמוח ןייז ןיא טָאה רע .,רענווָארבוד

 ,רפוס רענווָארבור ןעמֹורפ םעד ןופ טסייג םעד ךיז ןיא ןּפַאז

 רעדייא ,טקַא ןטשרע ןיא לעיצעּפס .תוינחור ולוכ זיא רעכלעוו

 -טסניק רעסיורג רעד .זיוה ןרעביא הטילש יד טמוקַאב קיזמ לאירוא

 רע ןוא ,ךיז ןיא עקיד'רמוח סָאד ןעמוקענייב ךָאד רעבָא זיא רעל

 .תוינחור טימ לָאר יד טלעזַאב --- טקַא ןטשרע ןיא וליפַא --- טָאה

 טָאה רעכלעוו ,רפוס רענווָארבוד רעד ,רע זַא ,ןסייהעג טָאה סע

 ןיא ,רעקנירַאד א ,רעקניניילק ַא ןייז טפרַאדעג רשפא ,?2ש' יּפ לע

 םנופ הטילש רעד רעטנוא ןיוש ךיז טניפעג רע ןעוו ,רענייטש

 ןזיוועג ךיז רעלסעק טָאה ןַאד ,טָאג וצ ךָאד ךיז טסייר ןוא ,לווייט

 ןיא שטנעמ רעד יװ ןעזעג טָאה ןעמ ןוא סיורנ רעלופ ןייז ןיא

 טָאג ןשיווצ --- ייווצ יד ןשיווצ ךיז קידנעלּפַאצ ןסירעצ טרעוו םיא

 ."לווייט ןוא

 סירָאמ טביירש ללכב ןסעיּפ סנידרָאג ןיא ןליּפש ןייז ןגעוו

 : ץרַאװש

 ,לָאר ןיורק ַא סרעלסעק ןעוועג זיא "רענווָארבוד עלעשרעה,

 ךיז רע טָאה ןתמא רעד ןיא .טביולגעג רע טָאה ױזַא ,טסייה'ס

 ןופ רפוס ןטכשוחרַאפ ,ןטרעגָאמעגסיוא םעד רַאפ טסַאּפעג טינ

 עקהמלש , ןופ עבמעג רעד טימ טדערעג טָאה רע .ענווָארבוד

 ."הטיחש , רעד ןופ ?טרָאּפאּפַאר לאלצכ , רעדָא "ןַאטַאלרַאש

 לאפר , ןיא ןרעלסעק ףיוא קוק ןטצעֶל ַא טּפַאכעג בָאה ךיא ,.}

 ְו

 ןוא יקסניפ דוד ןופ ידימש רעד לטגַאיא ,ץדרָאג בקעי ןופ יױואטַאלרַאש עקהמלש} :ןלָאר ןיורק ײרד טא רעלסעס דוד

 ."לויט טא שטנעמ ,טָאגג סגידרָאג בקעי ןיא "רענװַארבוד עלעשרעה}

 ךָארג םיא טָאה םלוע לש ונובר רעד סָאו םעד ןיא קידלוש טינ

 ףיורעד ייס יוװ ייס ךיז טקוק רע .ףונ ןטנוזעג ַא טימ טשטנעבעג

 ןופ ןָאטעג גָארט א ךיז טָאה טייקילייה ןופ טסייג ַא .םוא טינ

 ןיא ןוא ,"דודל רומזמ , ןעגנוזעג טָאה רעלסעק דוד ןעוו עניב רעד

 רעייגררעטַאעט עשידיי רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ןופ ןרעיוא יד

 רעלפעק ןעוו ןָאט םעד ןופ גנַאלקּפָא רעד טנייה ךָאנ ךיז טגָארט

 תומלצ איגב ךלא יכ םג , רעטרעוו יד ןעננוזעגסיױרַא ייוו טימ טָאה

 יד .ןעגניז סָאד רע טנעלפ ןניוא עטכַאמרַאפ טימ ."ער אריא אל

 -'רַאפ םינּפ סָאד ,טערומכעננָא ןעוועג םיא ייב ןענייז ןעמערב

 .ןוחטב טימ לופ ,ןביולג טימ לופ ןוא ,טע'קבד

 טרעוו רפוס רענווָארבוד רעד ןעוו ,ןטקַא עקידרעטייוו יד ןיא

 ןסיורג ַא ףיוא ןטפעשעג ןיוש טריפ רע ןעוו-,שטנעמ-טלעוו ַא ןיוש
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 -נואווַאב םיא בָאה ךיא .?ָאטַאנָאס רעציידק , ןיא "רעדנעלדירפ

 ןוא ,טַארקָאטסירַא ןשיסור ןצלָאטש םעד טליּפש רע ןייש יווװ טרעד

 ןוא "ןאטאלרַאש עקהמלש , ןופ רענעט עטנַאקַאב ךיא רעה ךָאד

 סָאד -- ןרָאיטקַא יד ףיוא ןעקוװַאה סָאד ךיוא .,ןלָאר ערעדנַא

 עלעשרעה , ןיא ןעז ןעגנַאנעג םיא ןגרָאמ ףיוא ןיב ךיא .ענעגייא

 ןשטנואוועג םיא ןצרַאה ןיא ןוא טרידָאלּפַא בָאה ןוא "רענווָארבוד

 ןייז רַאּפ ןוא ?דודל רומזמ, ןעגניז ןייז רַאפ ןבעל עקיבייא סָאד

 לאלצ ןופ רענעט יד טרעהעגנ רעדיוו רעבָא בָאה ךיא .ןליּפש

 טימ ךיז טוט סאו .ערעדנַא ןוא רעדנעלדירפ ?אפר ,טרָאּפַאּפַאר

 טינרָאג רעירפ ךיא בָאה .טנערפעגנ ןייֵלַא ךיז ךיא בָאה --- ?רימ

 טציא טשרע ןרעיוא ןוא ןניוא עניימ ךיז ןבָאה ? ןענַאטשרַאֿפ

 סע ןיא .רעטניוטשרעד ַא רעטַאעט ןופ קעװַא ןיב ךיא ?טנפעעג
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 טייצ עצנַאג יד טליּפש ,רעלסעק רעסיורנ רעד ,רעלסעק זַא ,ךעלגעמ

 רעדנַא ןַא ןיולב רע טָאה עסעיּפ רעדעי ןיא רָאנ ,עלָאר ןייא
 ."? םירג

 :סיוא ױזַא ךיז טקירד ןירבָאק ןָאעל גרוטַאמַארד רעד ןוא

 טָאה טרפב .ןלָאר-רעטקַארַאכ ןיא ןעוועג רע ןיא ןטסענמַא

 -סקלָאפ ןליּפש ןיא םיא וצ ןכיילנרַאפ טנַאקעג טינ רענייק ךיז
 רע ןיא ןלָאר עכלעזַא ןיא .עניב רעשידיי רעד ףיוא ןשטנעמ

 רעפיט ןוא רעכיירטסייג ַא ,גנַאר ןטסכעה ןופ טסיטרַא ןַא ןעוועג

 עניױזַא ןיא ,רעטקַארַאכ םעד ןופ ןוא טסקעט םעד ןופ רעשטייטרַאפ

 ןייז ,ןעזסיוא ןייז .טליפרעד קיטכיר טשרע ךיז רע טָאה ןלָאר

 -ַאב יו ןענייז תוהמ רעצנַאג ןייז ןוא טנעמַארעּפמעט ןייז ,ןַאגרָא

 עקרַאטש טימ "ןשטנעמ-סקלָאפ,, עטנוזעג ןליּפש וצ ןעוועג ןפַאש
 רעייז ,טעטיוויאַאנ רעייז ןקירדוצסיוא -- ןעננובעלרעביא עפיט ןוא

 טינ טָאה רענייק ... .טעטילַאטורב עדליוו ןוא טייקסטוג עטנוזעג

 -סקלָאֿפ םעד ןופ רעטכעלעג םעד ,רע יװ ,ןקירדסיוא ױזַא טנַאקעג

 טָאה ןייֵלַא םיא ןיא לייוו , . , דיירפ ןייז ןוא רערט ןייז ,ןשטנעמ

 זיא "העובש, רעד ןיא "שובייא , ןייז ...טבעלעג קרַאטש סָאד

 ןעמַאזוצ זיא "ןַאטַאלרַאש עקהמלש , ןייז .קרעוורעטסיימ ַא ןעוועג

 רָאנ טָאה עסעיּפ עטכעלש רעייז עקיזָאד יד .ןברָאטשעג םיא טימ

 טינ לָאמנייק רימ רע זיא רַאפרעד ... .טבעלעג ןבעל ןייז טימ

 ןוא שטנעמ ,טָאנ , ןופ רענווָארבוד עלעשרעה סלַא ןעוועג ןלעפעג

 וצ ,ןעװעג רע זיא רפוס רעקידלטעטשניילק קינייו וצ .,"לווייט

 ,"רמוח רעטנוזעג ליפוצ ,טקייוועגסיוא השודק ןיא קינייוו

 -יּפשיוש ַא יו טיול ,טליפעג ןיילַא סָאד טָאה .ק יװ טנַאסערעטניא

 : דָאזיּפע ןקידנגלָאפ טלייצרעד גייווצרעבליז ,ז וצ טָאה רעל

 -עגסיוא עסיוועג ַא ןעוועג זיא ןרעלסעק טימ עּפורט רעד ןיא

 טימ ןעוועג דיּפקמ טינ רעבָא טָאה עכלעוו ,ןירעליּפשיוש עטנכייצ

 -טינ ,עפרַאש רעייז ןצונַאב וצ ןבָאה ביל טגעלפ יז .ךַארּפש ריא
 טפָא רעייז יז טגעלפ ךַארּפש ַאזַא ןיא .ןקירדסיוא ,ערַאבקורד

 טָאה רע ןעוו רעבָא ,ןעמונרַאפ סע טָאה רע ןוא .ק וצ ןדייר ךיוא

 -בוד עלעשרעה, ןופ לָאר יד ,לָאמ ןטשרע םוצ ,ןליּפש טפרַאדעג

 טַאהעג רע טָאה ,דיי ןקיליײה ,ןעמורפ םעד ,רפוס םעד ,"רענווָאר

 עקיזָאד יד ןדיימסיוא טנװַא םענעי זומ רע זַא ליפעגרָאפ ַא

 ,ןָאטעג סע טָאה רע ןוא ןקירדסיוא ערַאגלואוו עריא טימ עסירעטקַא

 לָאז יז ,טנוװָא םענעי ןענעגעגַאב וצ ךיז ריא טימ ןטיהעג ךיז טושּפ

 רעטצעל רעד ןיא זיב ,ןעגנולעג םיא זיא סע ןוא ,ןייז אמטמ טינ םיא

 יו ,טקנוּפ יז זיא ,ןטערטפיוא טפרַאדעג טָאה רע רעדייא ,טונימ

 םיא קידנעעז ןוא ,םיא ןבענ ןסקַאװעגסיױא ,דרע רעד רעטניה ןופ

 ,שובלמ ןשידָאמטלַא םעד ןיא ןוא דרָאב רעמורפ רעד טימ טרימירג

 ,ק .קורדסיוא ןרַאגלואוו ןפרַאש רָאג ַא טימ טסירגַאב םיא יז טָאה

 רע טָאה ,בייל רעטעדנואוורַאפ ַא יװ ,ןוא ,ןרָאװעג דליוו שממ זיא

 ךימ טָאה יז ...ןרָאי עניימ וצ ךָארב ַא ,יס וי, :ןעמורב ןעמונעג

 יז ןעו דיי ןקילייה םעד ןליּפש טציא ךיא ןָאק יװ ...טעליוקעג

 ?טכַאמעג אמט ךימ טָאה

 ריא טָאה .ק זַא ,תונורכִז עריא ןיא טלייצרעד שילַאק ַאטרעב

 שטנעמ ,טָאג, ןיא ןטָארטעגפיוא זיא רע יוװ םעדכָאנ זַא ,טלייצרעד

 זיא רע ןוא ,טרַאװעגּפָא םיא ןטָאירטַאּפ ענייז ןבָאה ,"לווייט ןוא

 "ןַאמסקָאּפס; רעייז טָאה טרָאד .עפָאק ַא ןיא קעװַא ייז טימ

 לָאמ ַא ךָאנ טלָאז ריא זַא ,טינ ןליוו רימ, : טהנעטעג ןרעיײטשרָאפ}

 עסעיּפ ַא טינ זיא סָאד ."לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג, ןיא ןטערטפיוא

 רעבָא ,"םולשבא, ןוא "אבכוכ רב; ןעגניז טפרַאד ריא .,ךייא רַאפ

 רומזמא ןעגניז ןוא *סעיצַאטַארעטיל, עכלעזַא ןיא ןזָאלנײרַא ךיז

 ."טייז ריא יו רעלטסניק ןסיורג ַאזַא רַאפ דנַאש ַא זיא "דודל
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 ןופ ןָאקטיססעל
 א

 = הומאר

 ,םינלזג יװ ייז ייב ןטעבעג ךיז ןוא טחנעטעגנייא ייז טימ טָאה .ק

 זיא סע .עסעיפ יד ןליּפש וצ ןרעוורַאפ טשינ םיא ןלָאז ייז זַא

 טרָאס רעַײנ ַא ןליּפש טרָאס רעיינ ַא ,םרָאפ עיינ ַא ,ךַאז עיינ ַא

 סָאד ןזיילסינַא ךָאד ןעמ ןומ רעטעּפש רעדָא רעירפ ןוא ,עזָארּפ

 .ענִיַב עשידיי יד טשרעהַאב סָאװ ,דנוש םעד ןופ רעטַאעט

 יז .,ןעקנעדעג ןוא ןרעה טלָאװעג טינ ןבָאה *ןטָאירטַאּפ, יד

 רעלסעק ןוא ,עסעיּפ סנידרָאג ןליּפש ןזָאל וצ טינ ןסָאלשַאב ןבָאה

 הרירב ערעדנַא ןייק לייוו ,ןגלָאפ וצ ייז העדב טַאהעג ןיוש טָאה

 ,רעטַאעט ַא ןגָארטעצ ןענָאק ןטָאירטַאּפ יד .טַאהעג טשינ רע טָאה

 -פיוא טיִנ רעבָא טָאה .ק ?ןופרעד ןעמוקסורַא םיא טעװ סָאװ ןוא

 ?ןטָאירטַאּפ , יד טימ טהנעטעגנייא לָאמַא ךָאנ ןוא ,ףמַאק םעד ןבעגעג

 םיא ןבָאה ייז רעכלעוו טיול ,הרשּפ ַא יז טימ טכַאמעג ךעלדנע ןוא

 ןוא שטנעמ ,טָאג; ןופ ןעגנולעטשרָאפ 2 ןליּפש וצ טביולרעד

 זומ ,ןלעפעג טינ לָאמַא ךָאנ ייז טעו עסעיּפ יד ביוא ןוא ,"לווייט

 ...ףמַאק םעד ןבעגפיוא רע

 -*ַאילַאט, ןיא טריפעגפיוא .ק טָאה 1900 רעבמעווָאנ 29 םעד|

 ."שיבייא ,, לָאר יד קידנליּפש ,"העובש יד, סנידרָאג בקעי רעטַאעט

 ץעסעיּפ סרעטכיר השמ ןיא טקילײטַאב ךיוא .ק ךיז טָאה 1900 ןיא

 ."עלעבייט /

 ,ףלַא ןַא טימ אל, רעטַאעט -י*ַאילַאט , ןיא .ק ףיוא טריפ 1901 ןיא

 ,ץטַאק .מ ןופ "תורבדה תרשע יד ,רעדָא

 -רעד עסעיּפ רעקיזָאד רעד ןגעוו דָאזיּפע ןטנַאסערעטניא ןַא

 :קנַאלב ןָאעל טלייצ

 אל , עסעיּפ ַא |?} סרענײטַאל ןיא טליּפשעג לָאמנייא טָאה רע,

 ןביז ןענייװַאב טפרַאדעג רע טָאה ןטרָאד ןוא ,"ףלַא ןַא טימ
 -ַארט עצנַאג יד טָאה ןרעלסעס ... .לָאמ ןייא טימ רעדניק עטיוט
 טנעלפ רע... .טרירעג טינ רעדניק עטיוט ןביז יד טימ עידעג

 םיא ףיוא טָאה ןעמ סָאװרַאפ טינ טייטשרַאפ רע זַא ,ןהנעט ץלַא
 ענעצס רעד וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו ןוא .קילנמוא ַאזַא טקישעגנָא
 -ענ טָאה רע ןוא רעדניק עטיוט ןביז יד טנייוװַאב רע רעכלעוו ןיא

 רעד ןיא ךיא וט סָאװ, : ןוגינ ןקירעיורט ַא טימ ןעגניזסיוא טפרַאד

 ,רע טָאה ,"ָאד קילנמוא רעד זיא סיורג יו ןוא ,העש רעזייב
 -עיורט סָאד ןעגנוזעגסיוא ,דמערפ ָאד םיא זיא ץלַא זַא ,קידנליפ
 : יוזַא ?דיל עקיר

 ,העש רעזייב רעד ןיא ָאד ךיא וט סָאװ;,
 "? ָאד ...םעד ןיא ךימ ךיא יירד סָאװ ןוא

 רעטַאעט ןבלעז ןיא ףיוא .ק ךיוא טריפ ,1901 ,ןָאזעס ןבלעז ןיא
 ,ןַאיטרַאש-ןַאמרעקע ןופ "דיי רעשילױּפ רעד,} "סלעב יד;

 : םעד ןגעוװו טביירש ןירָאג .ב

 יד "טלעב יד, ןיא טגיל ,רעליּפשיוש יד ֹוצ טגנַאלעבנא סָאװ,
 יד .רעלסעק 'ה ייב ,ךעלמענ ,טנַאה ןייא ןיא טעברַא עצנאג
 עלָאר ןייז ןוא ,ןָאט וצ טינרָאג טעמכ ןבָאה ןענָאזרעּפ עקירביא
 ,"טוג רעייז ךרוד רעלסעק 'ה טריפ

 ַא| "רוממ רעד, .ק ףיוא טרָאד טריפ ,1901 ,ןָאזעס ןבלעז ןיא
 ָאגוה רָאטקיװ ןופ *ַאיזדרָאב ָאיצערקול, ןופ גנוטעברַאַאב עיירפ
 ; טביירש ןירָאג .ב סָאװ ןגעוו

 רעד ןעוועג זיא רע ןוא עלָאר עניילק ַא רָאנ טָאה רעלסעק 'ה,
 {םעד} רעד ןיא ןבעל לסיב ַא טכַארבעגניירַא טָאה סָאװ ,רעקיצנייא
 ."םי ןיא ןּפָארט ַא ןעוועג זיא סָאד רָאנ ,קיטש

 ; .ק ןופ לַאפנייא ןטנַאסערעטניא ןַא טלייצרעד שטיוװָארעשָא .מ
 םיא ןעמ טָאה "ענירג , עסעיּפ (סר"מש) סעשטיוועקייש ןיא;

 סָאװ ,קינשטָאטָאכַאשט א ,ןקנַארק ַא ןופ לָאר יד ןליּפש ןבענעג
 -לופ םעד רַאפ ,םיא רַאפ ןעוועג טינ זיא לָאר יד ,םורַא םיוק טיינ

26 



 רעטַאעט ןשידיי

 םיא לָאז ןעמ זַא ,ןטעבעג ץְלַא ךיז רע טָאה ,רעלטסניק ןקיטולב

 .ןעיירפַאב לָאר רעד ןופ

 רֶאַּפ ַא טעז --- טגָאזעג רע טָאה --- ןקַאב עניימ ףיוא טקוק ---
 רַאפ סָאװ ? ךיא ןיב קינשטָאטָאכַאשט ַא רַאפ סָאוװ ! סעגראוו

 ךָאד טעװ ,עניב רעד ףיוא ןייז לע ךיא ןעוו ? ריס טלעפ קנערק ַא

 .קנַארק ןיב ךיא זַא ,ןביולג טינ טָאידיא רעטסערג רעד וליפַא

 ץלַא טָאה רע ןוא ןלעפעג טינ עסעיּפ יד ךָאנ םיא זיא וצרעד

 רעדָא לָאר ַא ןעמענפױורַא ןטרָאד ןָאק ןעמ זַא ,טעיירבעגסיוא

 .-ענ טָאה רע ... סנייא ץלַא ןייז טעוו סע ןוא לָאר ַא ןלעטשניירַא

 ןעמ לייו לָאר יד ןליּפש ןופ ןעיירפַאב םיא לָאז ןעמ זַא ,ןטעב

 רעד ןופ טראפ רעבָא םיא טָאה ןעמ .םיא ןָא ןייגַאב ךיז ןָאק

 ןעמָאנ ןייז לייוו ,ןעיירפַאב טלָאװעג טינ רעדָא טנָאקעג טינ לָאר

 .םלוע ןַא ןניוצעגוצ ךָאד טָאה

 קנַאש רעד ןיא ןטלַאהַאב ךיז טקַא ןטצעל ןרַאפ לָאמַא .ק טָאה

 םעד טליּפשעגּפָא ןעמ טָאה הרירב ןיאב ןוא בָארעדרַאנ .ןייז ןופ

 ,עניב רעד ףיוא ףױרַא רעלסעק זיא ןַאד ןוא .םיא ןָא טקַא ןטצעל

 -עג רעירפ םיא ןבָאה עכלעוו ,ןרָאיטקַא יד וצ ךיז קידנדנעוו ןוא

 רעד ןיא ךיז ןעמ ןָאק לָאר ןייז ןָא ןוא םיא ןָא זַא ,ןזייוַאב טלָאװ

 ןוא ןָאט ןטַאװע'מת טשרמולכ ַא טימ ,רע טָאה ,ןייגַאב טינ עסעיּפ

 :טנערפעג ,ןּפיִל יד ףיוא לכיימש םענעגרָאברַאפ ַא טימ

 ? ַאה ,רימ ףיוא טגערפעג ָאד טָאה ,רעצימע ,ונ ---

 : רעטכעלעג ַא טימ ןוא

 ןברָאטשענ ךיא ןיב ,ונ ! ַאכ-ַאכדַאכ ! קינשטָאטָאכַאשט ַא ךיא ---

 ."טקעמענּפָא ,ויפ --- ןוא ,טקַא ןטצעל ןרָאפ

 ַארדנַאסקעלַא ,רעדָא ןהכ תב; טריפעגפיוא .ק טָאה 1902 ןיא

 טשינ .ק טָאה ןסעיּפ ּפיט םעד טָא ןיא .ץיוורוה .ּפָארּפ ןופ "הכלמה

 ףיוא טקירדעגסיא סע טָאה רע ןוא גנוקידירפַאב ןייק ןענופעג

 : תונורכז ענייז ןיא קנַאלב ןָאעל טלייצרעד סע יװ ,ןפוא ןקידנגלָאפ

 טעו רע זַא ,ןרעלסעק טדערעגנייא טָאה ץיוורוה רָאסעּפָארּפ ,

 טינ טספרַאד וד, .עסעיּפ עשירַארעטיל ַא ןביירשנָא םיא רַאפ
 ךיא -- טנָאזעג םיא "רָאסעּפָארּפ , רעד טָאה --- ןענידרָאג ןבָאה

 -נָא ןרעלסעק רַאפ טָאה רע ןוא ,"'רוטַארעטיל,.ןביירש ךיוא ןעק

 רעד טָאה עסעיּפ רעד ןיא ."ץראה םע רעד, עסעיּפ ַא ןבירשענ

 -ערּפ עשירַארעטיל ןזייוסיורַא טלָאװעג ,קיטנעק ,"רָאסעּפָארּפ ,

 ןוא ,ןדלעה יד ןופ ךַארּפש יד ןעלקיצ ןעמונעגנ רע טָאה ,סעיזנעט

 -רַאפ ףיוא ךיז ןבָאה ןזַארפ עקינייא זַא ,ױזַא ןעמוקענסיוא זיא סע

 טקַא ןייא ןיא .לָאמ עכעלטע טרזחענרעביא םינפוא יילרענעדיש

 רימ ךיז טָאה םולח ַא, :ױזַא ןנָאז טפרַאדעג רָאיטקַא ןַא טָאה

 רעטפַאהרעדיוש ַא . . . םולח ַא רימ ךיז טָאה טמולחעג . . .טמולחענ

 רָאיטקַא רעד טָאה טפרַאדענ ."םולח ַא ,ָאי .. ןעוועג סָאד זיא םולח

 טרעהרעד טָאה רעלפעק ןעוו זיא ,ןרעלסעק ֹוצ קידנדייר ,ןגָאז סָאד

 "עשירַארעטיל, עטלצניקעג "סרָאסעּפָארּפ, םעד טייק רענעי יו
 רעדיוו םולח םעד ןגעוו עטכישעג עבלעז יד קידנרזחרעביא ,ירבע

 ןיא יו ןעיירד ןעמונעג ךיז רע טָאה ,לָאמַא רעבָא ןוא לָאמַא
 קידנפיולוצ ,ןוא ,סעכ ןיא ןרָאװעג רע זיא ךָאנרעד ןוא ,ןטסגנַא

 -נרייר ,קיטש עשיטַאמַארד טעװַארּפעג טָאה רעכלעוו ,רָאיטקַא םוצ

 :טמורבעגסױרַא ןייצ יד ןשיווצ ןופ רע טָאה ,םולח םעד ןגעוו קיד

 ףיֹוא ,ּפָאק ןייד ףיוא םולח רערעטסניפ ַא ,רעטסיוו ַא ,רעזייב ַא,

 טמולחעצ ךיז ! יאייט ,ּפעק סנעמעלַא ערעייז ףיוא ןוא ּפָאק ןייז

 ."! ןרעוו רע לָאז טעגרהעג זַא ,לסיבַא

 בקעי (שילַאק ַאטרעב טימ) טריפעגפיוא .ק טָאה 1902 רַאונַאי ןיא

 -דירפ לאפר, לָאר יד קידנליּפש ,*ָאטַאנָאס רעציירק יד, סנידרָאג
 ."רעדנעל
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 סקילג סָאד, עטערעּפָא יד טריפעגפיוא ךיוא .ק טָאה 1902 ןיא

 ןליּפש םעד ןגעוו ןוא ,יקסװערַאטָאלַאז .י ןופ טעברַאַאב ,"דניק

 : ןירָאג .ב טביירש

 ַאילַאט ןופ רעליּפשיוש יד ןבָאה שילַאק ןוא רעלסעק רעפיוא,

 עינַאּפמָאק ַאזַא טימ ױזַא יו ןוא ,ןעמיטש ענייק טעמכ-רעטַאעט

 יד ,ןלעטשוצרָאפ טכייל ךיז זיא ,עטערעּפָא ןַא ןריפפיוא ןעמ ןָאק

 ךיז לָאז יז ןעוו ןעניוועג ךיוא טעװ עינַאּפמָאק רעטַאעט ַאילַאט
 ."ןעמענרַאפ טינ ןטערעּפָא טימ =

 טעברַאַאב ,"רמז ילכ רעד, ףיוא ךיוא .ק טריפ ןָאזעס ןבלעז ןיא

 :ןירָאג .ב טביירש םעד ןגעוו ןוא ,יקסװערַאטָאלָאז ןופ

 -עג קיטש םעד ןיא ןבָאה .סיוא טזייוו סע יו ,רעליּפשיוש יד,

 ךיז ןבָאה ןוא {ןליוו רעייז ןגעק} םתמח לעו םּפַא לע טליּפש

 ."עניב רעד ףיוא טכַאמענ קיטסול ?סיבַא

 .מ טביירש ,ןסעיּפ םינימ עכלעזַא וצ גנואיצַאב ס'.ק ןגעוו

 : שטיווָארעשָא

 ןופ עסעיּפ ַא ןענעייל טפרַאדעג לָאמנייא םיא רַאפ טָאה ןעמ,

 .טאהענ ביל טינ רעייז טָאה רע ןעמעוו רעביירשדדנוש ןסיוועג ַא

 טעוו ןעמ ןעוו זַא ,טסואוועג טָאה רעטַאעט םנופ רעטלַאװרַאפ רעד

 רע טעװ ,רעסַאפרַאפ םענעי ןופ עסעיּפ ַא טימ ןרעלסעק וצ ןעמוק
 יו יױזַא ןוא ,ןבײרטסיױרַא םיא רע טעוװ ,ןרעהסיוא ןלעוו טינ

 קרַאטש טעוװ קיטש סָאד זא ,רעכיז ןעווענ זיא רעטלַאװרַאפ רעד

 :האצמה ַאזַא ףיוא ןלַאפעג רע זיא ,םלוע ןטושּפ םייב ןעמענסיוא

 ןופ עסעיּפ ַא טָאה רע זַא ,השעמ ַא ןרעלסעק טלייצרעד טָאה רע

 רָאנ ןיא סע ןוא ,ןבעל ןשידיי ןופ עסעיּפ ַא ,יקֹרָאג םיסקַאמ
 זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רעטלַאװרַאפ דעד ....! סעכלעזַא ןֹוא סנױזַא

 עסעיּפ יד טעוװ רע ןוא ןגיוא יד ןדנעלברַאפ ןרעלסעק טעוװ סָאד

 ןופ טָאה רעלסעק ?ייוו ,טײקמַאזקרעמפיוא סיורג טימ ןרעהסיוא
 רעבָא ךיז טָאה ןזָאלעגסױא .ןטלַאהעג קרַאטש רעייז ןיקרָאג
 סע יו ךָאנ רעלסעק טָאה ךעלטעלב עכעלטע עטשרע יד .שרעדנַא
 טקריוועג ךָאד םיא ףיוא טָאה יקרָאנ ןעמָאנ רעד ,טרעהעגסיוא זיא
 דלַאב רעבָא .טנעמַארעּפמעט ןייז טמיוצעגנייא טָאה רע זַא ,ױזַא
 טסיופ ןטימ ּפַאלק א קידנבעג ןוא ,ןרָאלרַאפ דלודעג יד רע טָאה

 סָאד טָאה יקרָאג טינ ,םירזממ , : ןפורעגסיוא רע טָאה ,שיט ןרעביא

 ןליפַא . . . ?!טרימשעגנָא סָאד טָאה ןַאצַאּפַאל ַא . . . ! ןבירשעג
 -דנוש עקיליב ,עשירַאנ יד ןיא טליּפשעג טָאה רע ןעו ןַאד
 -ענ --- ןסירדסיוא ךיז טנעלפ רע יוװ --- ןענייז עכלעוו ,ןסעיּפ
 םעד ןעז טנַאקעג םיא ןעמ טָאה ,ינק רעד טימ ןרָאװעג ןבירש

 ,לָאר עכעלשטנעמ ַא טאהעגנ רָאנ טָאה רע יבַא .רעלטסניק ןסיורג

 -טסנוק ַא ןעמוקענסיױרַא זיא'ס זַא ,ױזַא טקָאטעגסיױא יז רע טָאה

 עקירעמַא ןיא ןרָאי עטשרע יד ןיא טָאה רע .ןיילַא ךיז רַאפ קרעוו
 טמיורטעג ץלַא טָאה רע רעבָא ,ןסעיּפ-דנוש עטכעלש נונעג טליּפשעג

 רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו ,רעטעּפש ןוא .ערעסעב ןגעוו

 לָאמַא טימ זיא רע .טבעלענפיוא רעלסעק טָאה ,דָאירעּפ רערעסעב

 ןכַאמּפָא טגעלפ רעלסעק ןעוו , .ןרָאװעג שטנעמ רערעדנַא ןַא רָאג

 עכלעוו ,ןסעיּפ ערעסעב ןליּפש ןענָאק טעוװ רע ואוו ,רעטַאעט ַא טימ

 ןטימ טָאה רעכלעוו ,ןַאמייה סיאול טלייצרעד -- ביל טָאה רע

 רע טנעלפ -- ןרָאי ךס א טליּפשענ רעלטסניק םענעברָאטשרַאֿפ

 רַאפ רימ טימ ןשוקעצ ךיז ןוא רעכעליירפ ַא ןפיול וצ ןעמוק

 רע ,ןלָאר עכעלשטנעמ ןליּפש ןענַאק טעוו רע סָאװ ,החמש סיורג

 ךיוא רעבָא ,יבר רעזייב ַא לָאמ טפָא .יבר רעסיורג ַא ןעוועג זיא

 עקיטסלָאמַאד יד ןעוועג ךיוא ןענייז סע ... ."יבר רעקיצרַאה ַא

 לָאז ןעמ ןזַא ,םעד ןיא ןפלָאהענסױרַא ןבָאה עכלעוו ןדנעטשמוא

 ןופ לָאצ יד ,ןָא גנַאפנָא עמַאס ןופ ןקרעמַאב טנַאלַאט סרעלסעק
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 ןעועג עניב רעשידיי רעד ףיוא זיא ןטנַאלַאט עדנטיידַאב תמא

 רעמ יד ראפ תוחוכ טלעפענסיוא ןבָאה סע ;ןיילק רעייז ךָאנ
 רעכלעוו ,םענייא ןענופענ טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,ןלָאר עדנטיידַאב

 טָאה ןוא טנַאלַאט טימ ןָאט ץנַאלג א טנָאקענ ןליּפש םייב טָאה

 ןבענעג םיא ןעמ טָאה ,ךיוא ןענניז םוצ םיטש ַא טַאהעג וצרעד ךָאנ

 סרעלסעק ןיא זיא טייצ עטשרע יד .ןזייוווצסיורַא ךיז ןטייהנגעלעג

 שילַארטַאעט ,לעטשנָא רעשירָאיטקַא ,עזָאּפ ךס ַא ןעוועגנ ןליּפש

 ןיא רענייטש רעד ןעוועג זיא סע יו ,סָאטַאּפ רענעבירטעגרעכיא

 ןעמ זַא ,ללכ םעד ןופ ןטלַאהענ ןבָאה ןרָאיטקַא ןעוו טייצ רענעי
 ןיוש רעבָא .סעצלָאטש ףיוא ןיינ ןוא ןעטָאנ ףיוא ןדייר ףרַאד

 ןקנעדעג עכלעוו רעליּפשיוש עטלַא יד ןלייצרעד סע יו -- ןַאד
 טקרעמענ ןליּפש סרעלסעק ןיא ךיז טָאה -- טייצ רענעי ןופ םיא

 -ריטַאנ וצ ןוא ןָאט ןכעלשטנעמ ַא וצ ננוניינ ַא ןופ בייהנא רעד

 | | ר .גנוטלַאה רעכעל

 ,טייצ רענעי ןופ ערעפסָאמטַא עלַארטַאעט יד ךיז ןיא קידנּפַאזנייא

 טימ ןעיײרפַאב וצ ךיז גנירג יױזַא ןעוועג טינ רעטעּפש םיא זיא

 טסייג רעד ;?עטשנָא ןשירָאיטקַא םעד ןופ ,עזָאּפ רעד ןופ לָאמַא

 עשירָאטסיה יד ןפורעגנָא טָאה רע יו --- "?וויטש ענעשעמ , יד ןופ

 ןייז ןנעק רשפא םיא וצ ךיז טָאה --- טייצ רענעי ןופ ןטערעּפָא
 רוטּפ טנָאקעג טינ טָאה רע זַא ,טּפעלקענוצ ױזַא ,ןליוו םענעגייא

 טָאה סָאװ ,שירעמשטייד ןדייר ךָאנ וצרעד .לָאמַא טימ ןופרעד ןרעוו

 .ןָאט ןכעלריטַאנמוא ןַא ףיוא טריפעגסיורַא ןוא גנוצ יד טעטנעּפעג

 טָאה סע ןעוו ,ןרָאי רעקיצניינ יד ןופ בייהנָא ןיא ,רעטעּפש טשרע

 ןיא רעטַאעט ןשידיי םניא עכָאּפע-ןידרָאג בקעי יד ןביוהעגָא ךיז

 רע טָאה ןַאד ןוא ,ןענופענ ןיילַא ךיז רעלסעק דוד טָאה ,עקירעמַא

 טדער ןעמ --- ןגָאז רע טנעלפ --- ןגינגרַאפ ַא זיא סע, .טבעלעגפיוא

 ףיוא ןדייר וצ טבערטשענ לָאמ עֶלַא טָאה רע ןוא ,"! שטנעמ ַא יוו
 ןעוו ןרָאי עטשרע רָאנ יד ןיא ךָאנ וליפַא ,שטנעמ ַא יו עניב רעד
 ףיוא ןדייר ןעמ םרַאד עניב רעד ףיוא זַא ,ןעמונעגנָא ןעוועג זיא'ס
 ."סעצלָאטש ףיוא ןיינ ןוא ןעטָאנ

 לָאמַא טָאה ןעמ ןעוו זַא ,טלייצרעד קנַאלב ןָאעל רעליּפשיױש רעד

 סעציוורוה ןיא לָאר סרעליװָאי ןמלק ןליּפש וצ ן'.ק טנַאּפשעגניײא

 -ַאב ,טקַא ןופ סולש םייב רע זיא ,"רודה ןב; עסעיּפ רעטמירַאב

 זַא ,דליוו ױזַא ןרָאװעג ,םלוע ןופ ןקילב ענרעבלעק יד קידנקרעמ

 ןופ רע טָאה ,'רודה ןב ץנירּפ רעד ןיב ךיא, ןעיירשוצסיוא טָאטשנָא

 לעװ ךיא !ּפָא ךימ טזָאל , : סעכ טימ ןעמורב ןעמונעג ןייצ יד ןשיוצ

 וצ ןעגנירּפשנײרַא לעװ ךיא .. .טייק רעד ןופ טנוה ַא יו ןסיײרּפָא ךיז

 ייז לעװ ךיא ,ןסייב ייז לעװ ךיא ,ןסייר ייז לעװ ךיא .(םלוע םוצ) יז

 -עג טָאה לָאר יד יװ ןָאט םעד ןיא טקידנעעג ןוא ,!ןעגנילשנייא

 .'רודה ןב ץנירּפ ןיב ךיא, : טרעדָאפ

 ;: טביירש ןירָאג .ב

 רעטסקיטכיוו עד ןרָאװעג רעלסעק זיא רעטַאעט ַאילַאט ןיא,
 ןליּפש ןייז קנַאד ַא .העד-טּפיוה יד ןגירקעג טָאה רע ןוא רָאטקעריד

 ,ןָא-ןביוא םוצ ןָאטעג קוד ַא ךיז רע טָאה ,ןסעיּפ ערעסעב יד ןיא
 -עטניא םעד דמערפ ןעוועג רע זיא טייצ רעקיבלעז רעד ןיא רָאנ
 -רעדוז ךיוא יוװ ןעמַארד עשיסַאלק יד .םוקילבוּפ ןשידיי ןטנעגיל

 םעד ןבָאה ,טריפעגפיוא טָאה רע סָאוו ,ןסעיּפ ענרעדָאמ סנַאמ
 יד ןוא ,טריסערעטניארַאפ טינ רעכוזַאב ןשידיי ןטנעגנילעטניא

 טלָאמַאד זיב טָאה רעקיטש עשידיי ערעסעב יד ףיוא עילָאּפָאנָאמ
 רעשלַאפ ַא ןיא ןענַאטשענ רעבירעד זיא רעלסעק .רעלדַא טָאהעג
 םעד רעביא טכַאמעג קיטסול ךיז רע טָאה טייז ןייא ןופ .עיציזָאּפ

 -ַאלַאב יד ןופ טקעלעג רעגניפ יד טָאה סָאװ ,םוקילבוּפ ןשירַאנ

 דמערפ ןעוועגנ רע זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,רעקיטש עקסנַאג
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ,ןיצּפיל ינעק ןליּפש ןָא טבייה טלָאמַאד| .םוקילבוּפ ןרעסעב םעד

 -ןעיורפ טּפיוה טימ ןסעיּפ סנידרָאג ץלַא ףיוא טריפ יז שטָאכ ןוא

 רעד זיא ,ן'העובש יד; ,,הטיחש יד, ,,תרפא עלערימ, יוװ ןלָאר

 -סעק ןעז וצ ןרָאװעג טשַארעביא םענעגנא םלוע רעטנעגילעטניא

 .ןסעיּפ עטנַאמרעד יד ןופ ערעטקַארַאכ ענעדישרַאפ יד ןיא ןרעל

 ןייז ןגעוו ןריטַאבעד ,ןדייר וצ ןביוהעגנָא ןרעלפעק ןנעוו טָאה ןעמ

 ןבָאה רָאנ ףרַאד רע זַא ,ןעזעג גנירג טָאה רעלסעק ןוא ,טנַאלַאט

 תוחוכ יד טימ ןטסעמרַאפ ךיז טעוו רע ןוא ןסעיּפ עקיטכיר יד

 טימ ןעמַאוצ .עניב רעד ףיוא ןםענייא ןדעיו ןעמעוו יבַא טימ

 יד . . . .שילַאק אטרעב טליּפשעג רעטַאעט ַאילַאט ןיא טָאה ןרעלסעק

 .ןסיב רערעייט א ןרעוו וצ ןביוהעגנָא טציא טָאה עמַארד ערעסעב

 ןעוועג עסעיּפ ַא רַאפ רַאלָאד טרעדנוה זיא קירוצ רָאי עכעלטע טימ

 זײרּפ םעד טָאה "תרפא עלערימ , רָאנ ,זיירּפ רעקידהשקטשינ ַא

 טלעטשַאב רעלסעק טָאה םעדכָאנ ןעוו ןוא ,ןָאטענ ביוה ַא דנטיידַאב

 ןפָארטַאב עמוס יד טָאה ,ןָאזעס ַא רַאפ ןסעיּפ יירד ןענידרָאנ ייב

 ןב , סעשטיוורוה ןופ גלָאפרעד רעד רעבָא} .רַאלָאד טרעדנוהנצכַא

 .ןרַאוטרעּפער ןטלַא םעד רעטייוו ליוו םלוע רעד זַא ,טזייװַאב "רודה

 ןענייז סרעטַאעט ערעדנַא יד ןופ ןרָאטקעריד יד ןופ רעצרעה יד

 ןרָאוװעג טציירעצ זיא ןעמעלַא ןופ רעמ ןוא טרעטיברַאפ ןרָאװעג

 ןעוועג ןָאזעס ןקיבלעז םעד ןיא זיא רעטַאעט ַאילַאט ןיא .רעלסעק

 ןידרָאנ .םוטעמוא יו רעגרע ,רעקיטש ףיוא הפנמ עתמא ןַא

 ךיוא טלַאפ סָאװ ,"עקירעמַא , עסעיּפ עלענַאיצַאסנעס ַא ןָא טביירש

 ןייז ןענעייל ןעמוקעג םעדכָאנ רלַאב זיא ןידרָאנ ןעוו ןוא ןךרוד

 ןוא ,עסעיּפ יד טריקַארברַאֿפ רעלסעק טָאה ,"ַאטַאנָאס רעציירק,

 ריא ףיוא טריפעגפיוא עסעיּפ עקיזָאד יד טָאה שילַאק ַאטרעב םנה

 ןסיורג ַא טאהעג טָאה ?ַאטַאנָאס רעציירק , ןוא ,ךמס םענעגייא

 -נעמוק ןפיוא ןוא ןדירפוצמוא ןבילבעג רעלסעק ןיוש זיא ,גלָאפרעד

 ַא ןייז ןופ הלודג עצנַאנ יד טזָאלעגרעביא רע טָאה ןָאזעס ןקיד

 ."רעטַאעט רָאזדניװ ןיא תוריכש ףיוא ןיירַא זיא ןוא רָאטקעריד

 עשידיי יד ,ַאניגער, טריפעגפיוא ןָאזעס ןבלעז ןיא .ק טָאה ךָאנרעד

 ןיא רע טָאה 1902 רעבָאטקָא 22 םעד ןוא ,רעט .י ןופ ?ןיפערג

 ".פָארּפ; ןופ "ושע ןוא בקעיג טריפעגפיוא רעטַאעט-"רָאזדניװ)

 ."ושש, לָאר יד קידנליּפש ,ץיוורוה

 : טביירש ןירָאג .ב

 יו טליּפשענ ייז ןבָאה ,רעליפשיוש יד וצ טגנַאלעבנָא סָאװ,

 ףיוא קיטסול טכאמעג ךיז ןבָאה ייז .ןסעיּפ עכלעזַא ןיא ךעלנייוועג

 עכלעזַא ֹוצ גנוטכַארַאפ רעייז ןזיוװענסױרַא ןפָא ןוא עניב רעד
 ."רעקיטש

 : טלייצרעד קנַאלב ןָאעל

 |טצעזרעביא} טריזיטַאמַארד טָאה טקידענעב ןויצ-ןב .רד ןעוו,

 ןפיוא ןעוועג רעלסעק זיא ,|בירקס ןופ 'ןידיי יד,| !ַאקוװָאדישז,

 .טליּפשעג עסעיּפ יד טָאה רע ןוא ?מיה ןטעביז

 ןעמ -- טנָאזעג רע טָאה --- שרעדנַא סעּפע רָאג זיא סָאד ,ייַא ---

 "! ןרייר וצ תויח ַא זיא סע .שטנעמ ַא יו טדער

 וצ ,רעטַאעט:-"רָאזדניװ; ןיא ףיוא רֶע טריפ 1903 רַאונַאי 8 םעד

 1903 רַאונַאי 23 םעד ,"טנייפ סקלָאפ רעד , סנעסביא ,טנוװָא-ןרע ןייז

 "ןחדב רעד, 1902 רַאורבעפ ןיא ןוא ,ןירבָאק ןָאעל ןופ "דלושמוא יד ,

 .יקסוװערַאטָאלָאז ןופ

 : ןַאמקינָאג .א טביירש ,עסעיּפ רעטצעל רעד ןגעוו

 רעטסימ טָאה {עסעיּפ) יעְלּפ רעד ןיא עלָאר עטסקיטכיוו יד,

 עקהמלש , ןופ עיּפָאק א ןיא עלָאר עזיד .ןָאזלעכימ סְלַא רעלסעק
 זַא ,ןגיילוצ ךָאנ געמ ןעמ .שיטַאּפמיס ױזַא טינ רָאנ ,"ןַאטַאלרַאש

 -סיה ףיוא רעדָא ,"ןעליוו , ןפור םייוג יד סָאװ סָאד זיא ןָאזלעכימ



 רעטַאעט ןשידיי

 טריפ רעלסעק רעטסימ ."טנַאנירטניא , ןושל ערעּפָא | ר |עשירָאט

 וצ ןבירטרעביא ןייז טינ טעו סע .ךעלפערטרָאפ ךרוד עלָאר יד

 -סיוא ױזַא ךיז לָאז רע עכלעוו ןיא ןלָאר קינייוװ טָאה רע זַא ,ןנָאז

 .ןָאזלעכימ סְלַא סָאד טוט רע יװ ןענעכייצ

 ןייא ןייק ָאטינ יעְלּפ רעד ןיא זיא סרעלסעק יוװ רעמ רעבָא

 סע ןוא ,טונ ןופ טנָאנ ןליפַא ןליּפש ןענָאק יז לָאז ןעמ סָאוװ ,עלָאר

 ."זייווקיצנייא ןענָאמרעד וצ רעליּפשיוש יד קיטיונ טינ םורַאד זיא

 רעטַאעט-"ַאילַאט , ןיא טריפעגפיוא .ק טָאה 1902 לירּפַא 17 םעד

 טײצכָאה ַא; רעדָא ,"םכח דימלת רעד ,|} *ןלטב רעד, סווָאקַאר .ג

 ,לָאר-לטיט יד קידנליּפש ,ן"סַאּפש ףיוא

 ,?טיײהרַאװ יד, סנידרָאג בקעי טריפעגפיוא ךיוא .ק טָאה 1902 ןיא

 ,"יליוו, לָאר יד קידנליּפש

 -ַאעט-*ַאילַאט; ןיא טריפעגפיוא .ק טָאה 1903 רעבָאטקָא 12 םעד

 ."רימידַאלװ, לָאר יד קידנליּפש ,"המותי יד, סנידרָאג בקעי רעט

 טריפעגפיוא רעטַאעט-"דנערג, ןיא זיא 1904 רעבמעוװָאנ ןיא

 לָאר רעד ןיא .ק טימ *טפַארק עתמא יד; סנידרָאג בקעי ןרָאװעג

 דלַאב .*ןאיּפמוּפ , סלַא רעלדַא .ּפ בקעי ןוא "רעזייוונעדלָאג רָאטקָאד ,

 אבהל טָאה רעלדַא ןוא "ןאיּפמוּפ, ןליּפש רעבירַא .ק זיא רעבָא

 ."רעזייוונעדלָאג .רד, טליּפשעג

 עסעיּפ רעד ןופ גנוריפפיוא רעד ןגעוו טלייצרעד רעלדַא ַארעס

 { גנולדנַאה ס'.ק ןוא

 טָאה ,עּפורט רעד וצ ןענַאטשעגוצ זיא רעלסעק יוװ דלַאב ...,

 ךיז טעוװ רע זַא ,ןסיוו טזָאלעג םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא זדנוא רע

 זיא רָאי עכעלטע ,ןלָאר עסיורג זיולב ןליּפש טימ ןענגונגַאב טינ

 טָאה רע זַא ,טניימענ טָאה סָאד ןוא "ראטס, א ןעוועגנ ןיוש רע

 טינ ןבָאה תונעט .רעסישזער רעד ןייז וצ טקיטכערַאב טליפענ ךיז

 .יירעפיטש טימ ןעמוקענּפָא ןעמ זיא גנַאּפנָא ןיא .... .ןפלָאהעג

 קינייוװנסיוא ףיוא ןלָאר יד טנעקענ ןיוש ןבָאה רעליּפשיוש יד ןעוו

 זיא ,טעברַא רעד וצ טסנרע ןָאטעג םענ א ךיז טָאה'מ ןעוו ןֹוא

 ןרעלדַא טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעלסעק ןוא ,ץעביק סיוא ןרָאװעג

 יד ױזַא יו טרעמיקעג סָאוװ קינייוו טָאה ןרעלסעק .ןסײרוצמורַא

 ךיז טָאה'ס ןמז ?לכ .ןײמעגלַא ןיא טרידוטשעגנייא טרעוו עסעיפ
 ןבעג ןוא טייז ַא ןיא ןציז רע טנעלפ ,ןליּפש טַאלג ןגעוו טלדנַאהעג

 זיא'ס יוו רעבָא לענש ױזַא .טנַאה עיירפ עקידנעטשלופ ַא ןרעלדַא

 -יוש ערעדנַא טימ ןליּפשנעמאזוצ ,סרעלסעק ,ןייז וצ ןעמוקעג

 ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד זיא'ס .םרוטש ַא ןכָארבעגסיױא זיא ,רעליּפש

 ןעזעגסיוא זדנוא ייב טָאה ןעיירעקנַאצ זיולב טימ עבָארַּפ ַא זַא

 ,ןדלַאװג וצ ןעמוקעג זיא ןטלעז טינרָאג .טָאג ןופ הנתמ ַא יוװ

 .שטעּפ ךיוא ןוא ןלאדנַאקס

 וצרעד .שטנעמ רעקרַאטש-ןזלעפ ַא ןעוועג טָאלנ טינ זיא רעלסעק

 ןייז טָאה רָאנ טינ .טנעמַארעּפמעט ןקידנעמַאלפ ַא טַָאהעג רע טָאה

 יד ןמז לכ .עבָארּפ ייב ךיוא רָאנ ,ןליּפש םייב טרעקַאלפעג המשנ

 טונ ןעוועג זיא ,ןעגנאנעגטימ םיא טימ ןענייז ןרָאיטקַא ערעדנַא

 ןלעפעג טינ עבָארּפ ייב סעּפע םיא זיא רעבָא םיוק .ליואוו ןוא

 בָאה ךיא זַא ,ןנערפיוא ױזַא ךיז רע טנעלפ ,גנוגעווַאב ַא ,טרָאװ ַא

 -רוטש עכלעזַא ןָאק ץרַאה ךעלשטנעמ ַא ױזַא יו טשורחעג ךיז

 נירק ַא טָאלג ןעו ןטנעמָאמ ןעוועג ןענייז סע .ןטלַאהסיוא ןעמ

 טָאה ןעמרוטש עכלעזַא ייב .טייקיניילק ַא ןייז וצ ןעזענסיוא טָאה

 -טנע רעלסעק טעװ דלַאב זַא ,קנַאדעג רעד ןקָארשעג רעמיא ךימ

 ןופ ןצַאלּפ טעוװ ץרַאה ןייז זַא רעדָא ןענעגרהרעד ןצעמע רעדעוו

 .רעטיוט ַא ןלַאפ ןעמעלַא זדנוא רַאפ טעוװ רע ןוא שינרעגרע

 ןָאטעג ךַאמ ַא רעלדַא טָאה ,ןלַאדנַאקס עכלעזַא ןופ םענייא ךָאנ

 טּפַאכ --- טגָאזעג רע טָאה --- ,ַאינָאס ,טסייוו וד, : טנַאה רעד טימ
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 סענעצס עכלעזַא .ןריסישזער רעלסעק לָאז ;רעכַאמ-עטַאו רעד סע

 םעד ןיא ?יוו ךיא ןוא ,קילנמוא ןַא וצ ןריפ לָאמַא ךָאנ ןלעוו

 ןופ רעסישזער רעד ןרָאװעג רעלסעק זיא .'טנַאה ןייק ןבָאה טינ

 ךיז טָאה עסעִיּפ עצנַאג יד יו ױזַא ןוא ,סענעצס ענעגייא ענייז

 קידנקוק טשינ זַא ,ןסייהעג סע טָאה ,עלָאר ןייז םורַא טיירדעג

 ןעמ רעבָא| .רעסישזער רעד ןעוועג שיטקַאפ רע זיא ,ךַאמּפָא ןפיוא

 "ןיטויַאכ , לָאר יד ןליּפש לָאז סע רעוו ןעמוקכרוד טנָאקעג טינ טָאה

 ַא ןיא טכַארבעגנײרַא ןוא ןעוועג רעצמ קרַאטש טָאה סָאד ןוא

 ,ןבָארּפ יד ףיוא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןידרָאג בקעי רבחמ םעד זנורב

 םענעי ןלָאר יד ןליּפש לָאז טכַאש זַא טמיטשענוצ טָאה ןעמ זיב

 ןייז זנורב סנידרָאג ןקָארשענּפָא קרַאטש ןרעלסעק רָאג טָאה גָאט

 ,םעד ףיוא ןעגנַאנעגנייא זיא רע .ןבעגעגרעטנוא ךיז טָאה רע ןוא

 ."רעסישזער רעד ןרעוו לָאמַא רעדיוו לָאז ןרעלדַא} רע זַא

 עסעיּפ סניביל .ז טריפעגפיוא .ק טָאה 1905 רעבמעווָאנ 26 םעד

 :שטיװַארעשַָא .מ טביירש םעד ןגעוו ןוא ,"עדליוו יד,

 ,"ערליוו יד  עסעיּפ ןייז טנעיילעג םיא רַאפ טָאה ןיביל .ז ןעוו

 ןטושּפ םעד ןופ לָאר יד .זָאנ רעד טימ טיירדעג רעלסעק טָאה

 טינ סעּפע ןוא ָאי סעּפע םיא וצ טָאה עסעיּפ רעד ןיא רעמרַאפ

 זיא'ס יצ ,טוג זיא'ס יצ טסואוועג טינ ןייֵלַא טָאה רע .טרילעּפַא

 יד רעבָא טָאה רע .ןעייקעצ טנָאקעג טינ סָאד טָאה רע .טוג טינ
 טריפענפיוא יז טָאה רע ןעוו ,רעטעּפש ןוא ,טפיוקעג ךָאד עסעיּפ

 ןליּפש ןייז טימ רע טָאה ,("רעטַאעט-ַאילאט , ןיא ,1909 רָאי םניא)

 ."םיא ןופ טדערעג םוטעמוא טָאה ןעמ זַא ,ןעמונענסיוא ױזַא

 :עסעיּפ רעד ןיא ןליּפש ןייז ןגעוו טביירש ןַאהַאק .בא סָאװ טָא

 ססעז זיולב לייטנָא ןעמענ "עדליוו יד , עסעיּפ עיינ סניביל ןיא;

 ךליב-רעטקַארַאכ ַא ןלעטשוצרָאפ ריא ןיא טָאה רעלסעק .ןָאזרעּפ

 ןוא ,יינ ןוא שירפ ױזַא ,רָאמוה-סנבעל ןוא ןבעל טימ לופ ױזַא

 טכַאמ רע זַא ,קיטפערק ןוא טפַאהבעל ױזַא רָאפ סָאד טלעטש רע

 .גנורעדנואווַאב ןוא ננורעטסיינַאב ןופ שער ַא ,רָארופ ַא טסָארּפ

 ןפיוא יוװ ןעגנַאגענמורַא גָאטנוז ןקירָאפ ןענייז "ןטָאירטַאּפ , ענייז

 ַא רַאפ םיא ןטלאה עכלעוו ,ןשטנעמ םתס רַאפ ןוא ,למיה ןטעביז

 -טנַא יו יוזַא ןעוװעג עלָאר רעזיד ןיא רע זיא ,רעליּפשיוש ןטוג

 ,ןלָאר עטסקידריוװקרעמ יד ןופ ענייא ?פייווצ ןָא זיא סָאד .גנוקעד

 טכַאמ סע ,קרָאי וינ ןיא טלעטשענרָאפ ןָאזעס ןזיד ןרעוו עכלעוו

 ."עניב רעד ףיוא טדערענ טרעוו סע ךַארּפש רעכלעוו ןיא סיוא טינ

 עשידיי ערעדנַא יד ןבירשעג ךיוא ןבָאה ןיז ןבלעז םעד ןיא
 .רעקיטירק:-רעטַאעט

 ,.סַאמ ,דלעפגנירּפס ןיא טריטויבעד .ק טָאה 1907 טסוגיױא 21 םעד

 רע ואו ,ןַאמפיש בָאקישזד ןופ *לעּפס יהט, ןיא ,שילגנע ןיא

 ןליּפש ןעמוקעג ףיורעד דלַאב זיא רע ןעוו רעבָא ,ןעמונעגסיוא טָאה

 ,טנווָא ןטשרע ןפיוא ןיוש ןלַאפעגכרוד רע זיא ,קרָאי-וינ ןיא

 : ןַאהַאק .בא טביירש םעד ןגעוו

 רעטַאעט רעקרָאי-װינ ןשילננע םעד ןיא טנווֶא ןטשרע ןייז ןיא;

 ךַארּפש עדמערפ יד ; ןקָארשעצ ,זעוורענ ןעוועג ָאזְלַא רעלסעק זיא

 טליפעג ךיז טָאה רע ןוא טרעטשעג רעמ דעבירעד ןַאד םיא טָאה

 ןליפעג ענייז ,רעדילג ענייז יו ױזַא ,דייש ַא ןיא טליהעגנייא יו

 -לקיוו ַא טימ ןדנובעג ןעוועג ןטלָאװ טפַארק-סננודליבנייא ןייז ןוא

 טליּפש רע ןוא רעבירָאפ ָאזלַא ןיוש ןענייז ןעגנורעטש עזיד .רונש

 לייו טעּפש וצ רשפא ןיוש זיא סע -- רעבָא ,רעסעב ליפ ןיוש

 עזיד ןבָאה ןעננוטייצ רעקרָאי-וינ יד ןופ רעקיטירק-רעטַאעט יד

 טלָאװ סע -- טינ ןענעקייל רימ . . . ,טעליוקעג ענייז גנולעטשראפ

 ןיא טנוװֶא ןטשרע םעד ןיא זַא -- ןענעקייל וצ ךעלרעכעל ןעוועג

 זומ ןעמ ; ןטָארעג ןעוועג טינ רעלסעק זיא רעטַאעט קיטסעשזדַאמו
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 ןופ ןָאטיסטעל

 עלַא עכלעוו ,רעטרעוו ייווצ יד רעטנוא ןביירשרעטנוא ךיוא ךיז

 ,טביורבעג ןבָאה (רענָאטסָאב יד וליפַא) רעקיטירק רענַאקירעמַא

 ןענייז רעטרעוו עזיד .ןליּפש ןשילגנע סרעלסעק ןגעוװ קידנדייר

 -מולעגמוא ,ןייש טינ) "הטוקנָא , ןוא (טרילַאּפ טינ ,יור) "דוירפ,
 ןעוועג טנווָא ןטשרע םעד זיא רעלסעק ,|תמא} לעװ ... .(טרעּפ

 רַאפ ריא טָאה ,ןעוועג זיא רע ןטָארעג טינ יו רעבָא ,ןטָארעג טינ

 עמערַאװ טימ ןוא טולב עמערַאװ טימ ןשטנעמ ַא טַאהעג טרָאפ ךיז
 עדמערפ יד יו ,ןעוועג טינ זיא רע זעוורענ יװ .ןליפעג עכעלשטנעמ
 ,ןליפעג יד טעטנעּפעג טינ טנווָא ןטשרע ןזיד ןיא םיא טָאה ךַארּפש

 -סיוא טלָאװעג ךיז טָאה סע ןעוו ןטנעמָאמ עליפ ןעוועג ךָאד ןענייז

 -מוא ,רעטלעבוהעגמוא ,רעטרעּפמולענמוא רעזיד רעסעב , : ןעיירש

 -ַאּפ יד ןופ |ר|עטרעדנוה רעדייא רָאיטקַא רעשידיי רעטעדליבעג

 ףיוא ןענישַאמ-|דייר}| גניקָאט רענַאקירעמַא "עטריניפַאר , עטריל

 .רעסעב ליפ ,ליפ רעלסעק טליּפש ,ָאזלַא ,טציא ... "םיפ ייווצ

 ןענייז ןעננולעטשרָאפ יד ;לָאמנייא רעבָא ןעמ טביירש ןקיטירק

 ןיוש זיא עטכישעג עצנַאנ יד ןוא ניוו ןטכעלש ַא ןיא טגיוורַאפ

 ."לַאפכרוד ַא

 :םעד ןגעוו טביירש ץרַאװש סירָאמ .ןוא

 ףיֹוא ןטָארטעגפיױוא רעלסעק דוד ךיוא זיא טייצ רענעי םורַא, !

 טָאה רעכלעוו} רעלדַא יו שרעדנַא רעבָא ,עניב רעשילגנע רעד

 {שילגנע טליּפשעג ןבָאה ערעדנַא יד תעב שידיי ןיא טליּפשעג ןיילַא

 טקנוּפ ;שילננע ףיוא טליּפשעג עלָאר ענעגנייא ןייז טָאה רעלסעק ...

 -ילננע רעד ףיוא טָאה רעלסעק ןוא ,רעליּפשיוש ערעדנַא עֶלַא יו

 ,ןסָארדרַאפ סרעדנוזַאב טָאה ךימ ... .ןעמונעגסיוא טינ עניב רעש

 ,פיעד ןעלע ,רעקיטירק-רעטַאעט רענַאקירעמַא רעטפואווַאב .ַא סָאװ

 וצ קירוצ ןרעלסעק טקישעג טָאה ,דיי ַא ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו

 -- ןבירשעג ליעד ןעלע טָאה -- טנעה עכלעזַא טימ, .ירעיוב רעד
 ַא ןייז וצ רעכינ ךיז טסַאּפ

 ,זָאנ רעד רעטנוא ןדייר ,ןעלקַאש ךיז ,ןפרַאװ ךיז ,ןעיירש טוג ןעק

 טעגרה רע ?ייוו ,טינ רע ןָאק שילגנע ףיוא רעטאעט ןליּפש רעבָא

 "'"ירעיוב רעד וצ קירוצ .ךַארּפש עשילגנע יד קעװַא

 ; טביירש ןירָאג

 ןליּפש וצ ךוזרַאפ ַא טכַאמענ רעטעּפש ךיוא טָאה רעלסעק דוד,
 זיא רע רעכלעוו ןיא עסעיּפ יד רָאנ ,עניב רענַאקירעמַא רעד ףיוא

 ףכית ךיז טָאה רע ןוא ןלַאפעגכרוד ךיילג זיא ,ןטָארטעגסױרַא
 ."רעטאעט ןשידיי םוצ טרעקעגקירוצ

 -"שילַאק; ןיא ןיצּפיל וצ ןײרַא קירוצ .ק זיא םעדכָאנ דלַאב

 ןוא ,רעטַאעט-יײַאילַאט, ןיא טליּפשעג ךיוא קיטייצכיילג ,רעטַאטט

 ןיא ןטָארטעגפיוא ,לָאמ ןטשרע םוצ ,רע זיא 1907 רעבָאטקָא 12 םעד

 ."המקנ ןופ טָאג, סשַא ןיא רעטַאעט-*ַאילַאט;

 :שטיװָארעשָא .מ טביירש ,*שטיװָאשּפַאש לקעי; ןליּפש ס'.ק ןגעוו

 ,ןגָאז ץלַא טגעלפ רע .ןטלַאהעג קרַאטש רע טָאה ׁשֵא םולש ןופ ,

  עלַא טינ ןָא ךיז טביירש "המקנ ןופ טָאנ, יו עסעיּפ ַאזַא זַא
 רעדעפ סשַא ןופ זַא ,טביולגעג טָאה רע .גָאטשרענָאד ןוא גָאטנָאמ

 טעוו סָאװ ,ַאזַא ,עסעיּפ ערעקרַאטש ַא ךָאנ ןטרַאװרעד ןעמ ןָאק
 ,טייקמַאזקרעמפיוא רעמ ךָאנ ןעיצ ןוא םשור ןרעסערג ַא ךָאנ ןכַאמ
 -טסעדנופ ןוא .עניב רעכעלטלעוו רעד ףיוא ייס ןוא ןדיי ןשיווצ ייס
 סָאד רע טָאה ,ןלעפעג טינ דָארג םיא זיא עסעיּפ ַא סשַא ןעוו ןגעוו
 עסעיּפ יד םיא רַאפ טָאה שֵא ןעוו ןַאד טקנוּפ .ןזיועגסױרַא ןפָא
 ךיז רע טָאה ךָאנרעד ןוא ,ןעלמערד ןביוהעגנָא רע טָאה ,טנעיילעג

 זיא עסעיּפ יד זַא ,ןפלעה ךיז ךיא ןָאק סָאװ, : ױזַא טקידלושטנַא
 ךיז ןעיצ סע יװ ךיא ליפרעד ,יז טנעייל ןעמ ןעוו זַא ,ַאזַא דָארג
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 רעלסעק .,ריקנַאב ַא רעדייא רעקעהדץלָאה

 סעּפע ךיז רַאפ עזרעד ךיא ןוא ןניוא יד רעביא ךעלטייה רעביא רימ

 '? ךעלעשטנעמ ענדָאמ עכלעזַא
 ןגעווטסעדנופ זיא ,סעירָאעט ןייק טָאהעג טינ טָאה רעלסעק שטָאכ

 טָאה רע ױזַא יו רעגייטש םעד ןיא טײקנטלַאהעגסיױא ןעוועג ךָאד
 רע טָאה "המקנ ןופ טָאנ, סשַא םולש ןיא .לָאר א טסַאפעגפיוא

 -ילק םייב זַא ,ױזַא טסַאפעגפיוא שטיווָאשּפַאש ?קנַאי ןופ לָאר יד

 ןעזרעד ןשטנעמ םענעכָארבעצ ,ןטשיוטנַא םעד ןיא ןעמ לָאז סקַאמ

 עֶּלַא טימ רעירפ טָאה ןייַלַא רע .סָאװ ,שטיװָאשּפַאש לקנַאי םעד
 סע תעב גנוטלַאה ןייז ןיא .?קניוו ַא ןיא טסוררַאפ ןטלאהעג תוחכ

 -ילעב עקידובכב ערעדנַא יד ןוא בר רעד זיוה ןיא םיא וצ ןעמוק

 טייקינעטרעטנוא יד ,הענכה יד ןעוועג טינ זיא ,טָאטש ןופ םיתב

 ןיילַא ךיז גנַאלרַאפ רעד רעכיג רָאנ ,ןשטנעמ םענעלַאפעג ַא ןופ

 -ַאבמוא ןייז .ןשטנעמ ןשיטייל ַא ןופ הנרדמ רעד וצ ןביוהרעד וצ

 רעלסעק דוד
 סלַא

 לטנַאיי
 ײשטיװָאשּפַאש

 ןיא

 סשַא םולש
 "המקג ןופ טָאג,

 עזָאּפ ַא ןיא ןייטש ןייז ,טייז ַא ןיא ךיז ןטלַאה ןייז ,טייקנפלָאה

 סרעלסעק ןיא טָאה ץלַא סָאד ,טנעמַאמ ןדעי "ןעניד וצ טיירג , ןופ

 ,ןדיי ערשכ יד רַאּפ ץרא ךרד סלקנַאי טקירדעגסיוא גנוסַאפפיוא
 ןייק טינ ןוא ,ץרא ךרד ,הרות עקילייה יד ןענרעל ןענעק עכלעוו

 ןעמ טָאה לָאר רענעי ןופ גנוסַאפפיוא סרעלסעק ןיא .טפַאשטכענק

 יײװצב ךיז ןעלּפַאצ סע ןעמעוו ןיא ןשטנעמ ןייא ןעזענ ךיז רַאפ

 ,םייה רעד ןיא ךיז ייב ,"ןביוא , שטיװָאשּפַאש לקנַאי רעד .תומשנ

 -ענּפָא ןצנַאנניא ךיז ןופ טלָאװ רע יוז ױזַא ןטלַאהעג ךיז טָאה

 ,"ןטנוא , טימ ןָא ךיז רעק סָאװ ,שטיװָאשּפַאש לקנַאי םעד טלסיירט

 ,שרעדנַא ןטלַאהעג ךיז רע טָאה ,?זייח ןיא ,"ןטנוא, ןוא ,?זייח ןטימ

 --- טָא ןוא ,טורב ןדליוו םעד ןעזעג םיא ןיא ןעמ טָאה טָא זַא ,ױזַא

 טנַאּפשעג לזייה ןיא רע טָאה טָא . . . עלעפעש עטעשזדנָאלברַאפ סָאד

 סָאװ ,תיבה-לעב רעננערטש רעד - -- טירט ערעביז ןוא עטסעפ טימ

 ןטרָאד רע ןיא טָא ןוא .ןעמעלַא ףיוא ארומ ַא ףױרַא טּפרַאװ

 רענעקַארשרעד ַא ךיז טנָאי סָאװ ,רענייא יו ,קענש ןּפָאלעגכרוד

 סָאװ ,ךַאז עקילייה ַא ךיז טימ קידנגָארט ,רעייפ ןעמַאלּפ ןשיווצ

 ...ןעװעטַאר זומ ןעמ

 עַלַא זַא ,ךיז טסיוורעד לקנַאי ןעוו ,טמוק ךָארב רעד ןעוו ןוא

 רעטכַאט עקיצנייא ןייז זַא ,טסיזמוא ןעוועג ןענייז ןעגנונפָאה ענייז

 יוזַא יז טָאה רע ןכלעוו ןופ ,ץומש ןיא ןיירַא ךָאד זיא עלהקבר

 ןייק טכַאמעג טינ טנעמָאמ םעד ןיא טָאה .רעלסעק ! טיהעגסיוא
 ַא .תולוק ענעמונַאב ןייק טימ ןגירשעג טינ טָאה רע .ןדלַאװג
 ,שטנעמ ַא ,רענעכָארבעצ ַא ,רעטלפייווצרַאפ ַא ,רענענָאלשרעדינ
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןעמעוו רַאפ שטנעמ  ַא ,ןרָאלרַאפ ןעננונפָאה עלַא ןיוש טָאה סָאװ

 ןא טימ ןענַאטשעג רע זיא ,ןשָאלעגסיױא לָאמַא טימ ךיז טָאה ןוז יד

 ןיא ךיז טדָאב סָאװ ,םיטש ַא טימ ,ליטש ןוא ,ּפָאק םענעגיובעגנָא

 סיוא, :טלמרומענ רע טָאה ,ןרערט ןיא ךיז טקיטש ןוא טולב

 ןיא ,לזייה ןיא ,ּפָארַא ץְלַא !רעטכָאט סיוא ,בוטש סיוא ,בייוו

 טייטש סָאװ ,ןשטנעמ א ןעזעג ךיז רַאפ טָאה ןעמ ןוא ."! לזייה

 רעד ןעמעוו ייב ןשטנעמ ַא .דנורנַּפָא ןפיט ַא ןופ לעווש רעד ייב

 ןופ ץענערג םייב ןיוש ךיז טניפענ רע זַא ,טשימעצ ױזַא זיא חומ

 ."דנַאטשרַאפ םעד ןרילרַאפ ןצנַאגניא

 ,"םָארטש ןטימ , סשַא םולש טליּפשעג .ק טָאה 1906 רעבָאטקָא ןיא

 "הלבנ לדנעמ, סלַא ןטָארטעגפיוא .ק זיא 1907 רעבמעווָאנ 3 םעד

 :ןיטנע לאוי טביירש םעד ןגעוו ."הלבנ יד, סנייבשריה ץרּפ ןיא

 עניב רעסיורג רעד ףיוא גנוריפפיוא סנייבשריה עטשירע יד ,

 ימיב ,1908 םורַא ,רעטַאעט ַאילַאט ןטלַא ןיא ךָאנ ןעוועג זיא

 יז טָאה ןעמ ."הלבנ יד, ןעוועג זיא עסעיּפ יד .רעלסעקו ןיצּפיל

 ןוא -- טכַאנייב ןוא גָאטייב תבש ןקידרעמוז ַא ןיא טליּפשעג

 .ןעזעג טינ גנולעטשרָאפ יד בָאה ךיא .עניב רעד ןופ טּפַאכענּפָארַא

 ,לַאפברוד רעסיורג ַא ןעוועג זיא עסעיּפ יד זַא ,ךיא בָאה טרעהעג

 -סיורַא זַא ,טלייצרעד רימ טָאה ןעמ .םלוע םייב יא ,ןליּפש ןיא י

 םלוע ןופ ןשטנעמ ןנעלפ ,גנַאהרָאפ ַא ךָאנ ןרעלסעק קידנפור

 ןשטנעמ יד קידנענעק . . . .'! סיורַא ןיוש םוק ,הלבנ, ןעיירש םיא וצ

 ץנימ לאבכימ : ױזַא ךַאז יד סיוא רימ ךיא לָאמ ,ןדנַאטשמוא ןוא

 עסעיּפ יד טָאה ("ָאירַאסערּפמיא , ריא ןוא ןַאמ סניצּפיל ינעק)

 םעד ךָאנ דלַאב ןעוועג ןיא סָאד לייו ,סנטשרע ,טריפענפיוא

 ןמ ,קידנפָאה ,ן"המקנ ןופ טָאג , סשַא ןופ) גלָאפרעד םענענושמ

 ןיא ,סנטייווצ .,ןסיירנא ןָאק עסעיּפ סנייבשריה ךיוא זַא ,םתסה

 ןיא טגנעעג ןעוועג דימת זיא סָאװ ,ןצנימ זַא ןסָאלשענסיױא טינ

 רעביירש ןטייוו םעד ףרַאד ןעמ סָאװ סָאד טקָאלענ ךיוא טָאה ,טלעג

 סערעטניא-טסנוק ןתמא ןייק ,וניבל וניב .ןלָאצ טינ רַארָאנָאה ןייק
 ןלעטשרָאֿפ ךיז רימ ןענָאק .טַאהעגנ טינ עסעיּפ רעד רַאפ רע טָאה

 -עננָא ץנַאג ןעוועג ןיא ץנימ ןעוו וליפַא סָאװ ,רעלסעק ױזַא יו

 רימ ןענָאק ,טלַאק ןעמענפיוא ןינע םעד טּפָא רע טגעלפ ,טמערַאװ

 עסעיּפ רעד טָא וצ ךיז טָאה רעלסעק ױזַא יו ,ןלעטשרָאפ ךיז

 ןעוועג זיא ןרעלסעק זַא ,ןעקנעדעג ףרַאד ןעמ) .ןגיוצַאב ףארט ףיוא

 רנַאשז םעיינ ַא סעּפע ןצרַאה ןיא ןקאהוצניירא גנירג ױזַא טינרָאנ

 עטשרע יד ןופ ןעוועג טינ טייוו זיא רע זַא ,רינַאמ רעיינ ַא ןופ

 ַא טָאה רעלסעק זַא ןֹוא ,(ןענידרָאנ טימ וליפַא ןכַאמ וצ םולש

 "יוורוה רָאסעּפָארּפ ןעוועג זיא סָאד יצ -- ןעווענ ?בוס טינ עסעיּפ

 עסעיּפ יד רע טָאה ,"טנייפ סקלָאפ , סנעסביא יצ ,קיטש ַא סעצ

 רעטרעוו יד טנרעלעגסיוא טכעלש ,טסייה סע .טענרהענקעווַא טושַּפ

 ".'טעזיימַאלַאשענּפָא , יז קידנליּפש ,ןוא ,עילָאר רעד ןופ

 טכַאמ יד , סנירבָאק ןָאעל טריפעגפיוא .ק טָאה 1908 רַאונַאי 5 םע

 .?דניקלַאז לארשי}, לָאר יד קידנליּפש ,"עביל ןופ

 ,רעטַאעט-יַאילַאט, ןיא ןליּפש רעדיוו רע טבורּפ 1908 לירּפַא ןיא

 ."לעּפס יהט, סנַאמפיש ,שילגנע ןיא

 -ײַאילַאט; ןייז ןיא טריפעגפיוא .ק טָאה 1908 רעבמעטּפעס 11 םעד

 ,לָאר-לטיט יד קידנליּפש ,"לווייט רעד, סרַאנלָאמ ץנַארפ רעטַאעט

 םעד ןפמעקַאב וצ טקערידמוא ןעמוקעגסיוא ן'.ק זיא'ס ױזַא יו -

 : ןירָאג .ב טביירש ,רַאוטרעּפער ןרעסעב

 רעד ןרעייפ וצ ןלַאפענסיוא זיא רעלסעק ןופ ?רונ ןפיוא,

 תעשב .עמַארד רערעסעב רעד רעביא דנוש ןופ גיז םעד רעטשרע

 עמַארד עטצעל סנידרָאג טליּפשעג רעטַאעט סלּפיּפ ןיא ןעמ טָאה
 ַאילַאט ןיא טריפענפיוא רעלסעק טָאה ,"ַאנַאקירעמַא ַאיטנעמעד ,
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 .י ןופ "ץרַאה עשידיי סָאד , ן1908 רעבָאטקָא 9 םעד} רעטַאעט

 קיטש עטצעל סָאד טָאה ןעגנוטראוורע עלַא ןנעק ןוא ,רענייטַאל

 טינ השעמ תעשב ךיז טָאה רענייק ... .,ןעמונענסיוא קרַאטש

 רערעסעב רעד ךָאנ שידק ןנבר ַא זיא סָאד זַא ,ןסיוטשנָא טנָאקעג
 ."עמארד

 ןליּפש ם םעד ןגעוו טביירש ,ןעגנורעניארעד ענייז ןיא ,ןירבָאק ןָאעל
 : עסעיּפ רעד ןיֹא

 לָאמַא רע זיא ,טייקכעלניילק זיב טפָא ,קיציײג-טלעג ןוא גרַאק ,

 -סיורַא רעבָא .עסעיּפ-דנוש ַא ןיא ןטָארטענסױרַא םעד בילוצ ךיוא

 טָאה רע יוװ דלַאב ,קידנעטש טעמכ רע טָאה ,ריא ןיא ןטָארטעג

 א ,תונובשח-טלעגנ יד ןסעגרַאפ ןצנַאגניא ,ךורעג ריא טקעמשרעד

 ,יווװ ,עניב רעד ףיוא ןטלַאהעג טנעה יד ןיא ןיוש רע טָאה לריר

 זיא ,"ץרַאה עשידיי סָאד , סרענייטַאל ןיא קירוצ ןרָאי טימ ,לשמל

 ןבָאה סָאוו ,ןרָאיטקַא ערעדנַא יד לייוו ,רַאפרעד רָאנ ןעוועג סָאד

 יד טָאה ױזַא .ןטלַאהרעד ןבעל םייב יז ןבָאה ,טליּפשענ םיא טימ

 וצ טאהעג גלָאפרע ריא רַאפ טלָאמַאד "ץרַאה עשידיי סָאד , עסעיּפ

 רעבָא ןעוו ... .?סיפ ןיילק סָאקסעלונָאמ ןצנַאנניא ןעקנַאדרַאפ

 טָאה ,תוחכ ענייז ףיוא ןטלַאהעג ןצנַאגניא ךיז טָאה עסעיּפ-דנוש ַא

 ,בנא ,רַאפרעד . .. .טכאמענ ףוס ןכינ ַא ריא ךעלנייוועג ,רעלסעק

 ,םיא טימ ןעווענ ןדנוברַאפ ןענייז סָאו ,סרעשזדענעמ יד ןבָאה

 ץוח ַא ,ערעדנַא עכלעוו ןיא ןסעיּפ עכלעזַא טכוזענ לָאמ עלַא טעמכ

 ,רע טָאה ןסעיּפ עכלעזַא ןיא .ןָאט וצ סָאװ ךבָאה ךיוא/ ןלָאז ;םיא !

 -עמלטימ א יו ,רעגרע ךס ַא ,טכעלש רעייז טליּפשעג ,ךעלנייוועג

 ַאזַא ןיא .ןליּפש טזומעג ריא ןיא טָאה רע ביוא ,רָאיטקַא רעקיס

 ,המשנ םוש ןָא ,ןקידמשוגמ ַא ןעזעג קידנעטש םיא ןעמ טָאה קיטש

 -עג טָאה רעכלעוו ,ןטציירעצ ַא ןוא ןזייב ַא --- רעטּפָא ךָאנ ןוא

 '...ןענַאטשרַאפ םיוק ייז טָאה ןעמ סָאװ ,רעטרעוו טעקורמ

 טניירפ ַא סָאװ ,טימרעד גנונעכייצרַאפ יד טקידנערַאפ ןירבָאק ןוא

 ןליּפש .ק ןעזעג לָאמ עטשרע סָאד טָאה רעכלעוו ,עּפָאריײא ןופ רענייז

 טלָאװ ,דנַאלסור ןיא זדנוא ייב, :טקרעמַאב טָאה ,עסעיּפ ַאזַא ןיא

 ."'עניב רעד ףיוא ץזָאלעגפױרַא טינ עקילַאק ַאזַא ןעמ

 .ק ןעוו זַא ,ןעגנורעניארעד עריא ןיא טלייצרעד שילַאק ַאטרעב

 ריא ,ונ, :טגָאזעג ריא רע טָאה ,עקירעמַא ןיא טנגעגַאב יז טָאה

 ןלָאז סָאװ ,רעביירש עקירעמַא ןיא זדנוא ייב ןלעפ סע ,ךָאד טסייוו

 ןעמענ ,ןבעג ןוא ןעמענ, לָאז סָאװ ,ךַאז ַא סעּפע ןבײרשנָא ןענָאק

 וצ סָאװטע טייהנגעלעג ַא רעליּפשיוש םעד ןבעג ןוא םלוע םעד

 רַאפרעד ןוא ,ןציּפש ןָא ןרעדעפ טימ ןביירש םירזממ יד .!ןָאט

 ,עיצַאוטיס ,עמַארד טָאטשנָא ,ןשקָאל טימ עבעביק סױרַא ייז ייב טמוק

 ."גנוריטַאש ןוא ןץעז ַאו שטנָאּפ

 י*ַאילַאט, ןיא טליּפשעג .ק טָאה 1909 רעבמעטּפעס 10 םעד

 -ַאס, סוװעשַאביצרַא (ַאקסנימַאק לחר רתסא טימ ןעמַאזוצ) רעטַאעט
 ,"ןינ

 רעטַאעט-*ַאילַאט, ןיא טריפעגפיוא .ק טָאה 1909 רעבָאטקָא יא }

 דוד .השמ; לָאר יד קידנליּפש ,"ןביולג ןָא ןשטנעמ, סניביל ,

 ."רָארכַאב

 .ק טָאה "סטרעוורָאפ , ןופ רעייטשרָאפ ַא טימ ךערּפשעג ַא ןיא

 :טרעלקרעד 1909 רעבמעצעד 25 םעד

 ןלָאר עטוג ןליּפש טלָאװעג רעייז ךיא טלָאװ רעליּפשיוש סלַא,

 ןליּפש ֹוצ סיוא טמוק רימ ןעוו .ןסעיּפ עשירַארעטיל עטוג ןוא
 -רָאטסַאק יוװ רעגרע רימ רַאפ סָאד זיא ,ןעננולעטשרָאפ עקיליב ןיא

 רימ טימ ןליֿפש סָאװ יד ןגערפ טנָאק ריא .,ןלטימ-ריפּפָא| ליוא

 ןלָאז ייז ףיז טעב ךיא זַא ,ןנָאז עַלַא ךייא ייז ןלעוו ,ןעמַאזוצ

 ןוא} .ןעייק וצ עשטָאלק ַאזַא רעדייא ןעקנירט וצ םס ןבעג רימ
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 טוה 2 א...

 רעסעב ַא ןפַאש הרַאד ץנעגילעטניא יד ַא ,ננוניימ יד קידנקירדסיוא

 ןשילַארָאמ ַא ןבָאה טעוו רעטַאעט ַאזַא |רעטייוו .ק טגָאז ,רעטַאעט

 ןעגנערב ייז טעוװ ןוא סרעטַאעט עקירעביא יד ףיוא ךיוא סולפנייא

 -דנוש טָאטשנָא ןסעיּפ עטונ ןריפפיוא רעטּפָא ןלָאז ייז זַא ,וצרעד

 ."קיטש

 רעטַאעט-*ַאילַאט; ןיא טריפעגפיוא .ק טָאה 1910 רעבמעצעד ןיא

 ףסויק לָאר יד טליּפשעג ןוא "דניז סרעטומ יד, סרעצינש .י .רד

 ."רעמייהנעּפָא

 | : טביירש שטיווװָארעשָא .מ

 ןעועג זיא ןבעל סרעלסעק ןיא טנעמָאמ רעטסכעלסילג רעד,

 -ַאעט סרעלסעק דוד, םעד טיובעגסיוא םיא רַאפ טָאה ןעמ ןעוו

 ןסַאנ עטייווצ ןוא וינעווע דנַאקעס} וינעווע דנָאקעס ףיוא "רעט

 ,טייצ רענעי ןופ רעטעלב יד ןיא טעז ןעמ סָאװ ,תועדומ יד ןופ

 תיבה תכונח םעד ןעווַארּפ וצ טיירגנעג ךיז טָאה ןעמ זַא ,רָאלק זיא

 ןָא ךיז ןבייה תועדומ עלַא .דַארַאּפ סיורנ טימ רעטַאעט םענעי ןופ

 -- תויתוא עסיורג טימ -- !דודל תיבה תכונח, רעטרעוו יד טימ

 -פיוא טעוו רעלטסניק רעסיורג רעד זַא ,טנָאזענ טרעוו ייברעד ןוא

 רעלסעק ,'רעביירש עשידיי עטסעב יד ןופ ןסעיּפ עטסעב יד, ןריפ

 רעטַאעט םענעגייא ןייז ןיא זַא ,רעכיז ןעוװעג ךיוא ןזיא ןייֵלַא

 -יירש עשידיי עטסעב יד ןופ ןסעיּפ עטסעב יד; ןריפפיוא רע טעוו

 סָאו ,טקַאפ רעד ןעניד ןָאק ףיורעד זייווַאב א סלַא ןוא ,'רעב

 ן19111 1915 טסוניוא 29 םעד ,ןָאזעפ םעד ןביוהעגנָא טָאה רע ןעוו

 ןעוועג טינ ךָאנ זיא רענעגייא ןייז ?ייוו ,רעטאעט רעדנַא ןַא ןיא ---

 רוד ,'המקנ ןופ טָאג סשא םולש טליּפשעג רע טָאה ,קיטרַאפ

 ןוא שטנעמ ,טָאג, סנידרָאנ בקעי ןוא 'דימש רעד ?קנַאי, סיקסניּפ

 רעטַאעט רעד ןעוו רעטעּפש .'ןַאטַאלרַאש עקהמלש , ןוא ווייט

 סנידרָאו בקעי טימ טנּפעעגנ םיא רע טָאה/ ,ןרָאװעג קיטראפ זיא

 .?שַא םולש ןופ עסעיּפ עיינ א קידנטיירנוצ ,רַאוטרעּפער |

 ,רעטַאעט קיריל ןיא ןליּפש לייוורעד ןָא טבייה .ק

 : ןעגנורעניארעד ענייז ןיא ץרַאװש סירָאמ טביירש םעד ןגעוו

 ןטכַארט טנַאקעג וליפַא טָאה רעלפעק רעסיורג רעד ױזַא יוװ

 -קַארַאכ ןטריסנַאלַאב-טינ ןייז ףיוא דָאלק טזייוו ,ןליּפש וצ ןטרָאד

 -ײלַאב ,ןעלדיז ,ןעיירש .טָאהעג טינ חעד ןייק ןיילַא טָאה רע .רעט

 רעד ףיֹוא ןוא ןבָארּפ ייב טולב סָאד ןּפַאצ ייז ,ןרָאיטקַא ןקיד

 טָאה רענייק .םידאמ א ןעוועג אקוד רע זיא םעד ףיוא -- עניב

 ןילַא טָאה רע .ףליה וצ ןעמוק טפרַאדעג טינ ןינע םעד ןיא םיא

 זַא טנָאקענ טינ טָאה רענייק לייוו ,ןייטשַאב לטעטש ןייז טנָאקעג

 ןלעיצעּפס ַא טַאהעג ןבָאה תוללק ענייז .רעלסעק יו ןטלעש קידוונח

 ןוא שיסור ,שידיי ; ןכַארּפש יירד ףיוא ןטלָאשענ טָאה רע .םעט

 -רַאֿפ .טייקיליווזייב תמחמ ןטלָאשעגנ טינ טָאה רעלסעק .שילגנע

 ןרָאװעג ןוא תוללק יד ןסענרַאפ רע טָאה רעטעּפש טונימ ַא ,טרעק

 .שינאכעמ ןרָאוװועג ןיוש זיא ןטלעש וצ עבט ןייז .רעדורב רעטונג ַא

 טָאה רָאיטקַא ןַא סָאװ ,ענעצס א ןלעפענ זיא םיא ןעוו ןליפַא

 םענעגייא ןייז ןופ קידנלעווק ,ןטלָאשענ ךיוא םיא רע טָאה ,טליּפשענ

 יד טליּפש רע ,רזממ רעד ,רע לָאז ןענערב, : ןטלעש וצ ןגינגרַאפ

 רעלסעק טָאה םינינע ערעדנַא עלַא ןיא .'טיא םעדַאנ ,טיירלַא ענעצס

 םיא לָאז'מ ןעוועג זיא סערעטניא רעטסערג ןייז .טשימעג טינ ךיז

 ,טינ רעדנואוו ןייק זיא ראפרעד .|תוריכש| יעּפ ןבעג גָאטנוז ןדעי
 רעטאעט ַאזַא ןיא ןליּפש וצ טריטסעטָארּפ טינ טָאה רעלסעק סָאוװ

 ."טירטס לעגיס ףיוא ,ןילקורב ןיא ,קיריל רעד יו

 רעטַאעט-"קיריל , ןיא טריפעגפיוא .ק טָאה 1911 לירּפַא 12 םעד

 .,"יתרפא לשנַא, לָאר יד קידנליּפש ,ייודו יד, סרעצינש .י .רד

 ןרָאװעג טנפעעג קרָאי-וינ ןיא זיא 1911 רעבמעטּפעס 14 ועד
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 ןופ ןָאטיסקעל
 יי, עי עא.

 וינעווע דנָאקעס סרעלסעק; (טירטס עטייווצ ןוא וינעווע עטייווצ ףיוא)
 "סרעשזדענעמ ןוא סרעסיל, סלַא רענליוו סקַאמ ןוא .ק טימ ,*רעטַאעט
 -רעד רעד וצ .רעשזדענעמ טנעטסיסַא סלַא גנָאי ןזעוב} דרַאנרעב ןוא
 ,"לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג, ןרָאװעג טליּפשעג זיא גנונעפע

 זיא'ס רעכלעוו ייב גנולעטשרָאפ |-סגנונעפערעד}| רעד ךָאנ,

 טָאטש רעד ןופ} רָאיעמ רעטמירַאב רעד ,טסאנ-ןרע רעד ןעוועג

 רעלסעק טָאה -- ץראווש סירָאמ טלייצרעד --- ראניעג |קרָאי וינ

 רע ױזַא יו טלייצרעד |השרד}| שטיּפפ ןשיריי-שילגנע ןייז ןיא

 ןעיוב לָאז רע ,ןָאסנַאשזד קינטייטסע ?עיר םעד ייב טלעוּפעג טָאה

 ןענַאסנַאשזד טעשַארטסעג בָאה ךיא, ,רעטַאעט שידיי ַא םיא רַאפ

 ,עניב רעשילגנע רעד וצ יינ ךיא זַא -- טנָאזעג רעלסעק טָאה ---

 ,יִאב יימ ,וויעד , ןָאטעג גָאז ַא ןוא ןקָארשרעד ןָאפנַאשזד ךיז טָאה

 טיובעגפיוא רימ טָאה רע ןוא ,"רעטַאעט ןשידיי םייב טסביילב וד

 טרידָאלּפַא ןבָאה ראניעג רָאיעמ ןוא םלוע רעד .!?ּפמעט םעד טָא

 ."שטיּפס ןייז

 :ץרַאװש טלייצרעד רעטייוו ןוא

 ןוא טציהעגנ ןדיי ךיז ןבָאה רעּפעש ,ןעעפַאק ,ןטפעשענ יד ןיא,

 רָאנ זַא ,סנ םעד ןזייווַאב טנָאקענ טָאה רעלסעק רָאנ זַא ,טכָאקעג

 -טייטסע לעיר םעד ןריסערעטניארַאפ טנָאקעג טָאה דוד רעסיורג רעד

 ןעיוב וצ ןָאסנָאשזד |רעזייה ןוא רעצעלּפ ןופ רעפיוקרַאפ} קינ

 רעד .וינעווע דנָאקעס ףיֹוא רעטַאעט ןשירייו .םענייש ,ןסיורג ַא !

 .רעלפעק ןעוועג ןיא ,קיאור ,טלַאק ןעוועג זיא סָאװ ,רעקיצנייא

 טליּפשענ ןוא ןרַאניצ ַאנַאװַאה ענייז טרעכיורעג ךיז טָאה רע
 יו טייקרעכיז רעקיבלעז רעד טימ ,בולק ןרָאיטקַא ןיא לקַאניּפ

 ןָאק לקַאניּפ ןיא ןוא "ןַאטַאלרַאש עקהמלש , ןיא זַא ,ןרָאי עלַא

 טכַארטעג טינ טָאה'מ ... |ןנייטשרעביא| ןטיב טינ רענייק םיא

 ,סעיצַארָאקעד ןטרָאס עיינ ,ןרָאיטקַא עיינ ,ןגרוטַאמַארד עיינ ןופ

 ,"ןפוא םענָאלבַאש ןוא ןטלמישרַאפ ,ןטלַא םייב ןבילבעגנ זיא ץלַא

 סשַא םולש טריפעגפיוא .ק ָאד טָאה 1911 רעבמעטּפעס 29 םעד

 ,לָאר-לטיט יד קידנליּפש ,"ןַאמסדנַאל רעד ,

 : טביירש ןיטנע לאוי

 .רומח תרובק ןרָאװעג ןבָארנַאב זיא 'ןַאמסדנַאל, םשַא םולש,
 זַא ,ןטישרַאפ וצ ליּפמ םעד שינעלייא ןימ ַאזַא ןעוועג זיא סע ןוא

 -וצ טּפַאכעג ךיז טָאה -- טניירפמוא ייס ,טניירפ ייס --- רערעדעי

 ןפיוא | ןזיווַאב} טעייּפסָאּפ טָאה ןעמ רעדייא ךָאנ .רבק םעד ןשטַאּפ

 טעכרוטשענּפָארַא ןיוש םיא ןעמ טָאה ,ןבעג וצ קילב ַא 'ןַאמסדנַאל;

 עטיוט סָאד רַאנָאז רעבָא .רעטַאעט סרעלסעק ןופ ענימ רעד ןופ

 ןָאטעג הלווע עפיורג ַא עסעיּפ סשַא םולש טָאה ןעמ זַא ,טזייוו לכיב

 טלָאװ ימ רעמ לסיב ַא טימ זַא ,טגייצרעביא ןיב ךיא ,ןטייז עלַא ןופ

 -עמ תוחּפה לכל ןייג טנָאקעג עידעמָאק עטנַאסערעטניא ץנַאג עזיד

 טָאה עסערּפ יד ,סלַאפנדעי .,ןכָאו עקינייא טינ ביוא ,לָאמ ערער

 ןדייר טנעמעג ,קרעוו ןשירַארעטיל ןייפ ,לייט ןטסערג םוצ ,ןזיד ןגעוו

 -דנַאה קינייוו ןַארַאפ זיא 'ןַאמסדנַאל, ןיא ,תמא .,רעמערַאװ ךס ַא

 וליפא סערעטניא ןָא טינ עסעיּפ יד זיא ךָאד ,עגירטניא קינייװ ,גנול

 ."טקנוּפדנַאטש ןשילַארטַאעט ןופ

 : ןירָאג .ב טביירש םעד ןגעוו

 סָאד ... .ׁשא םולש ןעמוקעג עקירעמַא ןיא זיא טייצ רעד ןיא;

 ןיא םיא סָאו ץְלַא ןוא ,"דיי עלעטניּפ , ןופ טייצ יד ןעווענ זיא -

 ַא ,"ןַאמסדנַאל , םעד ןרעלסעק ןפיוקרַאפ וצ ןעוועג זיא ןעגנולעג

 סשַא ךָאנ ןיוש ןרָאװעג טריפענפיוא זיא סָאװ ,עידעמָאק עקיליב

 רעד  .ךָאװ;עטשרע יד ןלאפענכרוד זיא סָאװו ןוא ,ןרָאפקעװַא

 ,רעטַאעט םעיינ םעד ןיא ןרָאװעג טריפענפיוא זיא "ןַאמסדנַאל

 רעלסעק , ןעמָאנ םעד ןנָארטעג ןוא ןרָאװעג קיטרַאפ טשרע זיא סָאוו
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 רעטַאעט ןשידיי

 רעד רַאפ ןרָאװעגנ טיובעג זיא רעטַאעט רעקיזָאד רעד ."רעטַאעט

 סאו ,רעטסערג רעד זיא ןוא ,סאנ רענייש ַא ףיוא עניב רעשידיי

 ,ןנָאמרַאפ ןדיי

 ןיא יו ערעסערג ַא ןעוועג עפש יד זיא רעטַאעט ןם|ןןעיינ םעד ןיא

 ןעוועג ןטרָאד זיא ןָאזעס רעטשרע רעד ןוא ,סרעטַאעט ערעדנַא יד

 -קעריד ןערעדנַא| יד טָאה סָאד ןוא ,םוטעמוא יוװ רעכעליירפ ךס ַא
 ואוו ,סַאג ענעפורַאפ עטלַא יד זַא ,קנַאדעג ַא ןבעגעגנייא ןרָאט

 ייז ןוא ,טליּפשעגסױא ןזיא ,ןענַאטשעג ןענייז סרעטַאעט ערעייז
 -עג ייז רַאפ ףיז טָאה סָאװ ;רעמענרעטנוא ןַא טכוזעגסיוא ןבָאה

 טימ תונכש ןיא טסנוק ןופ לּפמעט ןםןןעיינ ַא ןעיוב טלעטש

 י."רעטַאעט סרעלסעק ,

 : םעד ןגעוו טלייצרעד ןירבָאק ןָאעל

 טָאה עכלעוו ,ףיש עסיורג ַא יװ ןעוועג רע זיא רָאיטקַא סלַא,

 ייב טקידנעעג םיוק טָאה ןעמ יוװ םעדכָאנ זַא ,גנוניימ ס'.ק קידנרעה

 ,תילט ַא ןָאטעגנָא ךיז .ק טָאה ,טקַא ןטצעל םעד ערעימערּפ רעד

 -ניירא ,עניב רעדעי ףיוא ָאד זיא סָאװ ,"בורג, םעד ןענעפע ןסייהעג

 רעד ךָאנ םימחר אלמ לא ןַא טכַאמעג ןוא עסעיּפ יד טרָאד טגיילעג

 ,ןלױּפ זיא זיא עסעיּפ עבלעז יד| .טליּפשעג טינ רעמ יז ןוא ,עסעיּפ

 ייב רעטעּפש ןוא יקצָארעיס ןַאמרעה ןוא רעלדַא סוילוי ךרוד רעירפ

 . ן.גלָאפרעד ַא ןעוועג אקוד ,"עּפורט רענליוו; רעד
 -ָאטקָא 6 םעד ןיוש ןוא עניב רעד ןופ ּפָארַא דלַאב זיא עסעיּפ יד

 .צסעיּפ סנָאסבָאקיישזד בָאקיישזד טריפעגפיוא ָאד .ק טָאה 1911 רעב

 ,"ןפַאלקש עדנשרעה,

 ; טביירש ןיטנע .י

 'רעטַאעט סרעלסעק , ןיא ןעמ טָאה דנַאנַאכָאנ ןכָאװ ןעצ ערעסָאװ,

 רעזיד ןיא טָאה רעלסעק רעבָא ,'ןפַאלקש עדנעשרעה, טליּפשענּפָא

 . ..ןגעװַאב ךיז ןענָאק וצ ידכ ,ןרעסַאוװ עפיט ,עסיורג ןבָאה טזומעג

 .ןָאט ריד ַא טנַאקעג טינ ךיז רע טלָאװ ל?כייט ןיילק ַא ןיא

 -יועג ַא ןגעוו טלייצרעד לָאמַא רימ רע סָאװ ךיז ןָאמרעד ךיא

 אנ טָאה רע עכלעוו ,עסעיּפ רעשירַארעטיל רעס

 : רעטַאעט {?} ַאילַאט ןיא

 ?יס וי !ןכָארקעגניירַא .ךיא בורּפ ,טדערעגנייא ? יס וי,

 ןליפַא ! ּפָאט-שַאװ א ןיא ןעמיווש טזָאלעג ךיז טלָאוו ךיא יוװ ױזַא

 םעד וליפַא ! ןיירַא דרע'רד ןיא ,ןעננורּפשעגסיױרַא .ינק יד זיב טינ

 ."ןליּפש טלָאװעג טינ טקַא ןטירד
 ,"ןַאמסדנַאל , סשַא ןגעוו ךיז טלדנַאה'ס זַא ,טינ טנָאמרעד ןירבָאק

 ןבָאה ןרָאיטקַא סָאװ השעמ ַא טימ ןעמיטש וצ סיוא טעז סָאד רעבָא

 ,לבש ןפיוא ךיז טגייל סָאװ ןוא ,גייווצרעבליז .ז וצ טלייצרעד
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 טליּפשעג לָאמנייא ר

 -סעק . . . .טנייוועג ןוא ןעירשעג, טריזַאּפ רָאנ ,טליּפשעג טינ עסעיּפ

 ,ןשטנעמ ןייק ךיז רַאפ טַאהעג טינ ,טַאהעג טינ עלָאר ןייק טָאה רעל

 זיא ,ןשטנעמ ייב טבילַאב ץלַא ךָאנ טביילב רע ביוא ,רעבירעד ןוא

 -ַאי, ,,טרָאּפָאּפַאר לאלצ , ןופ תובא תוכז ןטלַא ןייז בילוצ ץלַא סע

 ,".וו .א .א ,,שיבייא, ,'עלעס

 סנוָארב רעטלָאװ טריפעגפיוא ָאד .ק טָאה 1911 רעבמעצעד 22 םעד

 ."דנאמינע לָאר יד קידנליּפש ,"יורפ עדעי,

 ;: טביירש ןיטנע .י

 ןעייזרַאפ ,ףיוא טריפ רעלסעק סָאװ יד יוו ,ןסעיּפ עכלעזַא ןלעוו ,

 ןזָאלרעביא ,עניב רעשידיי רעד ףיוא סעיצידַארט זיא סע עכלעוו

 ןקעוו ןוא ןדייר רעדניק יד וצ ןְלֶאָז עכלעוו ,סָאכע זיא סע עכלעוו

 -עטַאט ,סעשימייה סעּפע ךָאנ טפַאשקנעב עדנעלמערד רעייז ייז ןיא
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ךעלמיטנגייא סעּפע ןופ טפַארק רעד טימ ןעיצ ייז ןּוא ,סעשעמַאמ
 "? ןנירק טינ שרעדנַא ץעגרע ןענָאק ייז סָאװ ,סעשיריי

 יד, סרעצינש .י .רד ףיוא .ק ָאד טריפ 1912 לירּפַא 2 םעד

 ."רענילרַאק דוד, לָאר יד קידנליּפש ,*עבָארּפ עטצעל

 .ז טימ 1912 טסוגיױא 15 םעד .ק טנפע 1912713 ןָאזעס םעד

 -טוג דרַאוװדע .רד; לָאר יד קידנליּפש ,"ןעיורפ ןוא רענעמ, סניביל

 ."ךַאמ

 -ײטַאל ףעזָאי טריפעגפיוא ָאד .ק טָאה 1912 רעבמעטּפעס 25 םעד

 -עצס ןוא רעטעברַאַאב, סלַא ךיז קידנריסנָאנַא ,*יודו ריא, סרענ

 לָאר יד טליּפשעג טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עסעיּפ רעד ןופ *רערינ

 ."רענרעל דוד,

 ןיא ןטָארטעגנײרַא רעלדַא .ּפ בקעי זיא 1912 רעבָאטקָא 2 םעד

 ןעגנולעטשרָאפ עקינייא םיא טימ ןעמַאזוצ טליּפש .ק ןוא רעטַאעט

 .ןסעיּפ סנידרָאג בקעי ןופ

 טימ רעדעי; סיקסניּפ דוד ףיוא .ק טריפ 1912 רעבָאטקָא 11 םעד

 ."ןיקוויר השנמ, לָאר יד טליּפש ןוא ,*טָאג ןייז

 ץניוװָארּפ רעד רעביא עּפורט רעד טימ סױרַא .ק טרָאפ ךָאנרעד

 טריפ ןוא קירוצ דלַאב טמוק ןוא ,"ןעיורפ ןוא רענעמ,, סניביל טימ

 ןוא טפיוקעג; רעטַאעט ןייז ןיא 1912 רעבמעווָאנ 21 םעד ףיוא

 ,"ןַאמשטיר .רמ/ לָאר יד קידנליּפש ,"טלָאצַאב

 סרעליעוו דראיאב ףיוא ָאד .ק טריפ 1912 רעבמעצעד 13 םעד

 ."געוו ןכעלצעזעג ןפיוא , (טריװטסַאג ןופ טצעזרעביא)

 ,"ליטס, סרעמָאש םהרבא ףיוא רע טריפ 1913 רַאונַאי 10 םעד

 ."סורַאזַאל ןַאטיינ, לָאר יד קידנליּפש

 ןייז .עּפָאריײא ןייק ןרילָארטסַאג ןרָאפעג .ק זיא 1912 רעמוז ןיא

 עכלעוו ,ןרָאטקעריד יד ןוא ,רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג טרָאד זיא ןעמָאנ

 טעװ רע זַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז ,ןליּפש וצ ןדַאלעגנייא םיא ןבָאה

 ןביוהעגנָא .גלָאפרעד ןשילַארָאמ ןוא ןלעירעטַאמ ןקידלַאװג ַא ןבָאה

 ד"א "רעטַאעט סעסיורג; ןיא ,שזדָאל ןיא ,ק טָאה ןליּפשטסַאג ענייז

 ןיא ינוי 230 םעד ןטָארטעגפיױא רע זיא ָאד .גרעבדנַאז קחצי ןופ

 ןוא (לייטס) *עדָאמ יד, ןיא ילוי 20 םעד ,"ןַאטַאלרַאש עקהמלש,

 .*טלָאצַאב ןוא טפיוקעג/, ןיא

 -עגנָא ןענייז עכלעוו ,ןעגנורעניארעד ענייז ןיא ינודקומ .א .רד

 גנורעדליש ַאזַא טיג ,ןעגנולעטשרָאפ יד ךָאנ ןרָאי ןרָאװעג ןבירש

 :טכַאמעג טָאה .ק סָאװ קורדנייא םעד ןוא ןעגנולעטשרָאפ יד ןופ

 עכעלטע ףיוא רעלסעק דוד ןעמוקעג זיא ןיקסוװעשַאמָאט ךָאנ,

 ליפיוזא ךיז קידנענעיילנא ןוא קידנרעהנָא ,זדָאל ןייק ןלָארטסַאג

 רעצרוק ןיימ ןיא זַא ,ןייז הדומ ךיא זומ ,ןרעלסעק דוד ןגעוו
 .ןרעלסעק ןרעדנַא ןַא רָאג ןעזענ ךיא בָאה ,םיא טימ טפַאשטנַאקַאב

 ךיז רַאפ ןעזעג ךיא בָאה ,םיא טימ שינגעגַאב רעטשרע ןיימ ייב

 טינ ךייא ףיוא טקוק ןוא קינייוו טדער ,ןשטנעמ ןשירעב ַא סעּפע

 טימ ,קינייבטיירב .רעטרעוו רָאּפ א סױרַא ןיוש טדער רע ןעוו

 טינ קורדנייא ןייק רָאג רע טָאה ,טכיזעג ןקידמשונמ ַא ?סיב ַא
 טינ ןוא ןדנובעג טינ רע טָאה טדערעג .רָאיטקַא ןַא ןופ טכַאמעג

 ןלעפ סע ןכלעוו ,רענייא יוו ,ןצַאז עטקַאהענּפָא טימ סעּפע ,קיסילפ

 .ןעמאזוצ ןצַאז ייווצ ןדניבוצפיונוצ טניואוועג טינ זיא ןוא רעטרעוו

 .גנַאנמוא ןטַאוװירּפ ןיא טייקכעלגעווַאב ןוא טייקטכייל םוש ןייק

 םענעזָאלבעגנָא ןוא ןזנורב ַא ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג טָאה רע

 רערעגָאמ ץנַאג ַא ןיא ןעוועג זיא טירטפיוא רעטשרע ןייז .ןשטנעמ

 .("לייטס, ןעמָאנ ןשינַאקירעמַא ןטימ) "עדָאמ יד , עמַארדָאלעמ

 .טכעלש ךאפנייא עלָאר יד טליּפשעג טָאה רע

 עסעיּפ רעד ןיא ןעוועג זיא רענייז טירטפיוא רעטייווצ רעד

 םיא בָאה ךיא .,דנצנעלג ןעוועג רע זיא ָאד ."ןַאטַאלרַאש עקהמלש ,
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 םיא בָאה ךיא .עלָאר רעד ןיא ןעזעג דנַאנַאכָאנ ןטנוװַא ייווצ

 טליּפשעג עלָאר ירד טָאה רע .,רעליּפשיוש סלַא ןּפַאטנָא טלָאװעג

 בָאה ,טכוזעג בָאה ךיא סָאװ ,סָאד רעבָא ,ךעלרעדנואוו שירָאיטקַא

 -ענ ,טייקטריניפַאר טכוזעג בָאה ךיא .ןעניפעג טנַאקענ טינ ךיא

 ַא רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ךעלטנגייא ןיא סָאװ סָאד ,טייקנפילש

 ךיא .טריסערעטניארַאפ קרַאטש ךימ טָאה רע .רעלטסניק ןסיורנ

 ןיא רע רעבָא ,םיא טימ ןענעקַאב רעטנענ ךיז טלָאװעג בָאה

 לָאמנייא ,רעסעלש ןביז ףיוא ןסָאלשרַאפ ןוא טלנירַאפ סעּפע ןעוועג

 -ענּפָא ןענייז רימ .םייהַא רימ וצ טכַארבעג םיא נרעבדנַאז טָאה

 .םיא ןעלסיירטעצ וצ טימַאב ךיז בָאה ךיא .טנווָא ןצנַאג ַא ןסעז

 -ירעמַא ןופ עגַאל רעד ןנעװ ןרעה םיא ןופ טלָאװעג בָאה ךיא

 -ּפָאֹרַא וצ ןבענעגנייא טינ ךיז טָאה רימ רעבָא ,רעטַאעט ןשינַאק

 רעכלעוו רעטנוא ,טױה-עכַאּפערעשט עטרַאה יד םיא ןופ ןעלסיירט

 רָאֹּפ ַא ןעייז ,ןָאט םורב ַא טנעלפ רע .ןטלַאהַאב ךיז טָאה רע

 רעטסניפ ןוא רעווש ןסעזענ רעטייוו זיא ןוא רעטרעוו עטקַאהעגּפָא

 טינ ךיז טָאה רע זַא ,ןעוועג זיא קורדנייא ןיימ .טרָא ןייז ףיוא

 טָאה רע .הביבס רעטנַאקַאבמוא ןוא רעיינ ַא ןיא טונ ןליפ טנעקעג

 ,דמערפ רעד ןיא ןרָאלרַאפ טושּפ ךיז

 ךָאנ ןיא טרָאד םיא ןעזעג ןוא עשרַאוו ןיא ןעוועג ןיב ךיא

 עכעלטע ךָאנ םיא טימ טנגענַאב ךיז בָאה ךיא .ןטירטפיוא עכעלטע

 רעבָא ,רעשימייה ?לסיב ַא ןיוש ןעוועג רע זיא עשרַאװ ןיא ,לָאמ

 -וצ טנעקעג טינ םיא וצ טנעָאנ טָאה ןעמ זַא ,שירעב ױזַא ץלַא

 .קרָאידוינ ןיא טעטירַאלוּפָאּפ ןייז ןופ טסואוועג ןבָאה רימ .ןעמוק

 ךיוא טָאה ןוא םיא טימ טריסערעטניארַאפ ךיז טָאה ץֹרּפ לי

 םיא טימ ךיז ןענעקַאב וצ קנַאדעג םענופ ןנָאזּפָא ךיז טזומעגנ

 .טנעָאנ

 ןוא "דימש רעד ל?קנעי , סיקסניּפ רוד ןיא ןעזענ םיא בָאה ךיא

 עסעיּפ רעטשרע רעד ןיא ."המקנ ןופ טָאנ , סש8 םולש ןיא ךָאנרעד

 רעבָא ןיא עלָאר יד .ןטנעמָאמ עכעלרעדנואו טַָאהעגנ רע טָאה

 עצנַאנ ןייק ןעוועג טינ זיא ריא ןיא ןוא ,טלקערבעצ ,ןסירעצ ןעוועג

 ןעועג רע ןזיא שטיוװָאשבַאש לקנעי ןיא .עיניל עטכַארטענכרוד

 -ָאיטקַא ליפ יױזַא ,טנעמַארעּפמעט ליפ ױזַא ןעוועג זיא ָאד .קרַאטש

 יד רעביא ןענורעגרעבירַא רע טָאה זייוונטנעמָאמ זַא ,ןערב רעשיר
 גנוסַאפפיוא רעד ןיא טייקנייפ ןייק ןעוועג טינ רעבָא זיא סע .ןנערב

 םערוטש רעדליוו ןוא םערוטש ,םערוטש סעּפע ; עמַארד רעד ןופ

 רעכַאװש ַא ,סיוא טזייו סע יוװ ,ןעועג רע זיא בנַא .וצרעד

 ,טרעדנואווַאב רימ ןבָאה ןשטיװָאקשַאמ ןסירָאמ} ןיא .רעסישזער

 .רעסישזער ןקיאעפ םעד ךיוא ,רעליּפשיוש ןלערוטלוק םעד ץוחַא

 ןופ ןרָאיטקַא ענעזָאלענּפָא יד טעברַא רעד ןיא ןעמונעג טָאה רע

 רע .גנוריפפיוא עטונ ץנַאנ ַא טכַאמעג ייז טימ ןוא "םואעזילע ,

 יד ךיוא ,עלָאר רענענייא ןייז רעסיוא ,ןעניז ןיא טַאהעג טָאה

 יד טָאה רעלסעק דוד .רעליּפשטימ ענייז ןוא גנוריפפיוא עצנַאנ

 טליּפשענ טָאה רע ,טקנעשעג טינ טײקמַאזקרעמפיוא ןייק ןכַאז עלַא

 טליּפשענ טינ טָאה רענייק .ךשוח שממ ןעוועג זיא םיא םורַא ןוא

 ,טייקנדנובעג ןייק ,שיּפַאל-ּפַאכ ױזַא ןעוועג זיא גנוריפפיוא יד ןוא

 םענופ גנוסאפפיוא ןַא ףיוא זמר ןייק ןוא ליּפשנעמַאזוצ ?קערב ןייק

 .קיטש ןצנַאנ

 .טַאהעג טינ זדנוא ייב גלָאפרעד ןייק טעמכ טָאה רעלסעק דוד
 רעזנורב ַא ןרָאפענקעװַא רע זיא ,ןבענענרעביא רימ טָאה ןעמ יו

 -נייא רעד ןיא זַא ,ןרעוו טגָאזעג ףרַאד ללכב .רעטשיוטנַא ןַא ןוא

 רענַאקירעמַא רעטסרעלוּפָאּפ רעד סָאװ ,עמַאנפיוא רענעטלַאהעג

 עקיטסניגטינ יד קידלוש ןןעוועג| זיא ,ןגָארקעג טָאה רעליּפשיוש

 סָאד .רעטַאעט רַאפ ?לכב ןוא גנולייוורַאפ רַאפ ,דיירפ רַאפ טייצ
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןִא .סעצָארּפ- סילייב םוצ טנעָאנ ןענַאטשעג זיא םוטנדיי עשיסור

 עשידיי יד ףיוא ןנעלענ זיא ,ערעטסניפ ַא ןוא ערעווש ַא ,המיא

 טינ טָאה ןעמ .טּפַאכעגמורַא ןעמעלַא טָאה שואי רעפיט א ,ןסַאמ

 םעד ןיא דיירפ ןייק ןעזעג טינ טָאה ןעמ ,רעטכעלעג ןייק טרעהעג
 ."1919 ןופ רעמוז םעד ןיא ןבעל ןשידיי

 לַארטַאעט רעטנַאקַאב רעד זיא שיטירק רעמ ןוא רעפרַאש ךס ַא

 ס'יק ןריזירעטקַארַאכ םייב יקצולירּפ חנ רעשרָאפ-רָאלקלָאפ ןוא

 ךיוא זיא רע ואוו ,"םואעזילע, רעטַאעט ןיא ,עשרַאװ ןיא ןליּפש

 ןיא ןוא "דימש רעד לקנַאי, ,"המקנ ןופ טָאג, ןיא ןטָארטעגפיוא

 : ?אבכוכ רב;

 ןיא ןקורד טזָאלעג טָאה עיצקעריד יד סָאוװו ,ןסנָאנַא יד ןיא . , ,,

 -טלעוו רעד , יו שרעדנַא טשינ ןפודעג םיא יז טָאה ,ןעגנוטייצ יד

 ןעמָאנ רעקיטכיר רעד -- ! הזעה עשינַאקירעמַא-טכע ."רעלטסניק

 ַא ויא רעלסעק דוד ."טלעוו רענעי ןופ טסַאנ ַא, ןעוועג טלָאװ

 זיא סָאװ ,עכָאּפע יד ... .רעטַאעט סנדַאפדלָאג ןופ דניק שיּפיט

 טנידרַאפ יז ,ביל זדנוא זיא ,ןעמָאנ סנדַאפדלָאג טימ ןדנוברַאפ

 ,טײהנעגנַאגרַאפ סלַא רָאנ רעבָא ,ןרעוו וצ טשרָאפעג ןוא טצעשעג

 .ןטכעג ַא זיולב ןיוש יז זיא ןייזטסואווַאב רעזדנוא ןיא תוחּפה לכל

 טשינ זדנוא רַאפ ןעוועג רעבירעד ןענייז ןלָארטסַאג סרעלסעק ...
 -רוטלוק רעשידיי רעד ןופ סורג רענייש ַא טשינ ,טייקיינ םענעגנא ןַא

 ןענָאמרעד ערקירּפ ַא רָאנ ,רעטנעצ ןשידיי ןסיורג ,םעיינ ןיא גנופַאש

 -סיױרַא טשינ סע ןטפערק עלַא טימ ךיז ןעימַאב רימ סָאװ ,סעּפע

 ןיא ץובק רעשידיי רעקיטכעמ רעד ... .וויכרַא ןופ רעמ ןזָאלוצ

 -רוטלוק ןייז ןופ רעטערטרַאפ ַא טקישענוצ זדנוא טָאה עקירעמַא

 -סיורַא ךיז טָאה ,טפַאשטנַאקַאב רעטשרע רעד ייב ךיילג ןוא ,ןבעל

 יד סָאװ ,ןקיבלעזמעד ןופ שינרזחרעביא טלּפירקרַאפ ַא :; ןזיוועג

 קירוצ רָאי 20 טימ ןבָאה סעילַאװכ-עיצַארנימע עשידיי עטשרע

 .םייה-תולג רעטְלַא רעד סיוא ךיז טימ ןעמונעגטימ

 -רעטַאעט רעקרָאידוינ רעד טָאה סנידרָאג בקעי סעסעיּפ עלַא ןופ

 -ראש עקהמלש , -- עטסכַאװש יד אקוד ןבילקעגסיוא רָאטקעריד

 ןופ המשנ יד ןיא סָאװ ,קימַאניד יד ָאד טלעפ'ס . . . "ןַאטַאל

 ,םעדָאפ ןשיטַאמַארד םעד ןופ גנולקיוופיוא ןייק ָאטשינ .עמארד

 ןוא הדירי רעד ןופ ןעלּפַאטש יד טשינ זדנוא טזייוו רבחמ רעד

 -ירעמַא םעד ןיא עשז סָאװ ... ,ננודנירנַאב עכעלרעניא רעייז

 ריא ןיא אקוד זַא ,עלָאר רעד ןיא ןלעפעג ױזַא רעליּפשיוש רענַאק

 ןיא ןריטויבעד וצ קיטיינ רַאפ ,ךעלנעמ רַאפ ןטלאהעג רע טָאה

 ריא דָארג :ןעגנילק טשינ לָאז סָאד ךעלרעכעל יוװ ? עשרַאו

 -וצנייא ימ יד ןבעג ךיז סָאװ וצ .טייקשיזַאירוק עכעלרעסיוא

 זַא ,עלָאר עשיטַאמַארד-םוקלופ ַא ,עכייר ַא ,ערעווש ַא ןרידוטש

 טקַא ןטשרע ןיא : ןטקעפע עלעוולָאװ טימ זיולב ןייז אצוי ןָאק'מ

 רעסייוו א -- ענעצס רעד ףיוא טנַארפ רעקסנַאװַאדלָאמ ַא --

 ,רעלטעב רערוכש ַא -- ןטייווצ ןיא .סעװעלָאכ עגנַאל ,גוצנָא

 ןבילבעג ןוא ןזעוועגסיוא ץלַא ,ףרוטמ בלַאה ,ןריורפעג בלַאה
 ,ןוָאלק ןשילעיצניוװָארּפ ַא ןופ ןצניק ןוא ןציוו ,ןרעינַאמ יד ייב

 ןייז ךָאנ ןָאק !עניב רעד ףיוא ּפָאק ןפיוא ןייג ,"?טבו רבוע, ןַא

 ַא ןופ סרעקיטכערּפ סעּפע ,סרעפיט סעּפע ,סרענעביוהרעד סעּפע

 ןזייוו וצ ךיז "רעלטסניק-טלעוו , ַא טייקכעלגעמ יד טיג סָאוו ,עלָאר

 סיפ יד טימ ,עזָאּפ רעכעלטנעדרַארעסיוא ַאזַא ןיא םוקילבוּפ םעד

 טסנרע סיורג טימ טעברַא ?קיטש ןייז טוט רעלסעק 'ה ןוא ! ףורַא

 שטנעמ ַא .גנורעפּפָאטסבלעז טימ רַאנָאז ,טייהנבעגרעביא ןוא

 ןרָאי יד ןיא :טייקיניילק ַא ,ןבעֶל סָאד ןייא שממ ךיז טלעטש

 ןוא .סֹופ ןייא ףיוא ןעננירּפשמורַא ןוא ּפָאק ןפיוא ןלעטש ךיז

 רענעי ןופ "ראטס, רעד טגנַאלרַאפ "ךיז ןייז בירקמ , ַאזַא רַאפ
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 ןטייווצ ןיא .עקילעפוצ ,עכַאלפ ַא זיא עלָאר יד .תובחר -- םי טייז

 'ה .טונימפ 2-2 יו רעמ ןעמענרַאפ טשינ עקהמלש רָאט טקַא

 רע טוט , ,רעטַאעט ַא ןופ תיבהדלעב ַא קרָאי וינ ןיא זיא רעלסעק
 ןיא ןעטַאט ןייז ייב יוז ענעצס רעד ףיוא ךיז טניילעצ ,"ליואוו ךיז

 עּפַאנק א ףיוא טירטפיוא ןשיטסירָאמוה םעד טיצעצ ,ןטרָאגנייװ

 טלַאפ ,לָאמ עכעלטע וצ רעביא ץנוק עדעי טרזח ,העש עבלַאה

 רעטַאעט ןיא ,טזיב וד ואוו וטסעגרַאפ ףוסל ןוא ,שזרַאש ןיא ןיירַא

 -עגסיוא ןייז ןעמ ןָאק לכעלַאר ןטסנעלק םעד ןיא ? קריצ ןיא יצ

 ,קַאמשעג ןוא דנַאטשרַאפ טימ םעד וצ ךיז טיצַאב'מ ןעוו טנכייצ

 ליפעג טציזַאב'מ ןעוו ,ןייז וצ ףרַאד'ס יו סע טרעלקַאב'מ ןעוו
 ."םרָאפ רעד ןופ סינמייהעג סָאד , טפור'מ סָאװ ,סָאד ןוא ,סָאמ ןופ

 -שיטנענילעטניא יד טשינ ,טשינרָאג טדניב רעלסעק רעה םעד ...

 יד טשינ ,ןברעוורעד וצ ןזיווַאב טשינ ךיז טָאה רע עכלעוו ,טייק

 ךָאנ ירמגל ,קיטנעק ,עקירעמַא ןיא זיא עכלעוו ,רוטלוק עשיטסיטרַא

 ,םיא טייג עכלעוו ,טסנוק רעד וצ גנוטכַא יד טשינ ,אצמנב טשינ

 עכלעוו ,סעיצַאריּפסַא עשיטסיטרַא עכיוה יד טשינ ,ןָא ּפַאנק ,רעדייל

 ןטייווצ ןיא ּפֶא ךיז טליּפש סע ןוא ,טַאהעגנ טשינ לָאמנייק טָאה רע

 -קַאמשעג ןופ עיִגרֶא עתמַא ןַא "ןַאטַאלרַאש עקהמלש , ןופ טקַא
 .םזינַאטָאבַאק ןוא טייקזָאל

 ויטקַא רעשירעליּפשיוש סרעלסעק דוד .סָאװ ,זיא ןורפח רעדי

 ,"ןַאגרָא , רעקרַאטש ַא ,טפַארק עשיזיפ ענעטלעז ַא :ךייר טשינ זיא

 -עג ךעלנעוואב-נונעג ַא ,ןָאנרַאשז-רעטַאעט ןפיוא סָאד טפור'מ יו

 ךיז טנער רענַאקירעמַא רעד .טיײקויסלוּפמיא עסיוועג ןוא טכיז

 טכַאל ,טכייל טנייוו ,טונימ רעד ףיוא ,גנַאלרַאפ ןפיוא ,ףיוא לענש

 א יו טשינ רעמ ,ָאזלַא ,גנירג ךיז טרעזייב ,ךיז טיירפ ,טכייל

 ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןעלטימ עשינבעט ןיולב ,סקעלּפמַאק רעשינָאלבַאש

 :םיִּטרַא עכעלקירדסיוא יד ,רעדייל ,רעבָא טלעפ סע עכלעוו רעטניה

 טלעפ סע .ןרישזיריד ייז טימ לָאז סָאו ,טייקכעלגעזרעּפ עשיט

 רעד ןופ רעלטסניק ןרָאװ א רַאפ םענייא טשרע טכַאמ סָאװ ,סָאד

 ךָאד ןענייז ןייֵלַא ןעלטימ עכעלרעסיוא םורָאו .טלעפ רוטַאג .עניב

 ,קימימ ,עמיטש עקיטפערק ַא ,רעּפרעק רעטנוזעג ַא ,טשינרָאג ךָאנ

 ןענייז ןייֵלַא ייז טשינ .יירעלַאמ ןיא ןברַאּפ יוו ןענייז סָאד ,ןטסעשז

 -ובמַאק'מ יוװ ,רעוו ןוא ייז טנייל'מ יוװ ,זיא ךות רעד ,רקיע רעד

 טקילב סָאװ ,עצנַאנ סָאד .סיױרַא טמוק ןופרעד סָאװ ןוא ,ייז טרינ

 טסײג רעד ,לעמענ םעד ןופ המשג יד -- עינָאמרַאה רעייז סיוא

 .רעלָאמ ןופ

 סרעכעה סעּפע ןְליּפש וצ טשינ םיא טביולרעד "ךיא , סרעלסעק

 -סגנופאש ןייז רעבָא ,ןּפיט עוויטימירּפ ,עקידמשונמ ,עטסָארּפ יו

 -טשינ יד טימ וליפַא זַא ,ןיילק ?יפיוזַא ףיוא זיא טייקיאעפ

 םרעטקַארַאכ ענעטָאנקעג-קיכַאפנייא ,עטלקיװרַאפ-טשינ ,ערעווש
 וצ קיטכעממוא זיא רע .ןבעג טשינ הצע ןייק ךיוא ךיז רע ןָאק

 ןענָאק לָאז ןעמ סָאװ ףיוא סנױזַא ,סָאג ןייא ןופ רוגיפ ַא ןבעג

 רָאנ עניב רעד ףיוא ןעמ טעז רדסכ ;טלַאטשעג ַא זיא'ס : ןגָאז
 ,ןַאטַאלרַאש עקהמלש ַא רַאפ ָאד ,ךיז טלעטשרַאּפ סָאװ ,רעלסעס דוד
 רעד --- דימש רעד לקעי ַא רַאפ ָאד ,שטיװָאשּפַאש לקעי ַא רַאפ ָאד
 סאוו ,ןענָאזרעּפ יד ןופ ןליײטּפָא טשינ ןפוא םושב ךיז ןָאק רָאיטקַא

 ןייא ןיא ךיז טלַאה גנופַאש רעד ןופ םָארטש רעד .,רָאפ-טלעטש רע

 רעתמא ןא ,ןטכַאדסיוא ךייא ךיז ןָאק זייוונטוניס .ןקַאהרעביא

 ענעסירענּפָא עקיזָאד יד ןוא ,! דימש רעקיטכיר ַא !שטיוװָאשּפַאש

 ,טכַאמ רעשירעליּפשיוש סרעלסעק ןופ טינעז רעד ןענייז ןטנעמַאמ

 ךיז דנאטשמיא זיא גנובַאנַאב ןייז ןכלעוו וצ טקנוּפ רעטסכעה רעד

 טסָאה .טיירטשעצ זיא עיזוליא יד ןוא --- עגר ַא רָאנ .ןבייהרעד וצ
 ,עוטַאטס ַא טצינש רע זַא ,טניימ סָאװ ,רָאיטקַא ןַא רָאנ ריד רַאפ
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 -מיא רעשיטסיטרַא רענעגייא ןייז ןיא ךיז טרעטנָאלּפ רע ןעוו ןַאד
 ,טייקכעלגעמ ַא לָאמַא ןיא ןעוועג :רָאלק זיא ריד ןוא ,ץנעטָאּפ

 .ןרָאװעג טריזילַאער טשינ זיא יז רָאנ

 -וצּפָא תלוכיב טשינ ,רַאנָאז ,זיא רעלָארטסַאנ רעקרָאידוינ רעד

 לקעי סלַא .ןטייווצ ןופ רַאוטרעּפער ןייז סיוא דלעה ןייא ןרעדנוז

 עלָאר רעד ןיא יו ױזַא טקנוּפ טריזירעטקַארַאכ רע זיא דימש רעד

 רענעגייא רעד ,לדרעב עקיבלעז סָאד ;שטיװָאשּפַאש לקעי ןופ

 ענעצס רעד ןיא ,עידעמָאק סיקסניּפ ןופ טקַא ןטירד ןיא .,קָאר

 לקעי טרעדיולּפ ,עינזוק רעד ןיא ךיז ןרוכשנֶא סתירב לעב ןופ

 -- ?ץיוו , אזַא טימ סױרַא ךיז טּפַאכ ןוא ,ןטייקשירַאנ ענעדישראפ

 סיוא "המכח , ַא זיא סָאד ."לטוי ַא ,לטיי א ,לטַאי ַא בָאה ךיא,

 -רעב טדער רעכַאמנצניק רעטלַא רעד ואוו ,"ןַאטַאלרַאש עקהמלש ,

 ,קיכַאפיירד טרָאו סעדעי טעשטעלַאק ןוא שירעמשטייד רעוועשטיד

 רעשיטאמארד רעד ןיא ,"דרָאפ ַא ,דרַאפ ַא ,דרעפ ַא, ?שמל יו

 "טעלַאמב , ןוא טליּפש רע סָאװ ןיױשרַאּפ רעד טסעגרַאפ ענעצס

 ןיא "ךיז ןייז העוט, אזא !עלָאר רעדנַא ןַא ןופ קוירט ַא ןיירַא

 -יוש םעד קידנטַאררַאפ תונמחר ןָא ,שיטסירעטקַארַאכ רעיוהעגמוא

 טנַאמרַאפ שטנעמ רעד .טײקנפלָאהַאבמוא ןוא טייקכַאלפ סרעליּפש

 עטעװעצלָאמשרַאפ לטניב ַא ,ץנימ ןבירענּפָא עלעטייב ַא סננייא ןייז

 -ַאבעג-טלַא לרינש ַא ,סעיצַאערק עטקידנערַאפ-טשינ ןופ ךעלקיטש

 -עלטסניק טלעוו , ןעמ טכַאמ טימרעד ןוא ןטקעפע ענלצנייא ענעק

 ואוו טשינ לָאמטּפָא טקנעדעג'מ זַא ,רעדנואוו ַא .ערעירַאק "עשיר

 יירד ןשיווצ , ךיז טעשזדנַאלברַאפ'מ זַא ,טלעוו רעד ןיא זיא'מ

 ןיא ןוא "המקנ ןופ טָאנ, ןיא םיפ יד טלעטש'מ זַא ,"סענסָאס

 ןיא יו ,שרעדנַא טינ רָאה ַא ףיוא ,יױזַא טַאדוקַא "דימש רעד לקעי,

 לוויטש רָאֹּפ ןייא זַא ,"ןַאטַאלרַאש עקהמלש , ןופ טקַא ןטשרע

 ןוא ,ייווצ עטצעל יד רַאפ םירג ןייא ,סעסעיּפ יירד עלַא רַאפ טניד

 ! רַאוטרעּפער ןצנַאג ןרָאפ ןענייוו ןוא ךיז ןנערפיוא ,ןדייר טרַא ןייא

 ַאי ךיז ,קיטנעק ,רעלסעק 'ה טָאה ןָאטוצניױא סעּפע ,ימ ל?סיב ַא

 רעשיטירק קינייו ייב ןוא ,עסעיפ סשַא ןיא ןבענעג זיא-טינדיוו

 ,/ןלעפעג  טנעקעג ןליפַא ָאד רע טָאה ,ךַאז רעד וצ גנואיצַאב

 ןבעג וצ ןעוועג חכב טשינ רע זיא "המקנ ןופ טָאנ, ןיא ךיוא רעבָא

 עצנַאג סָאד ךרוד ןיינכרודַא סָאד ,עיצַאערק ענעטלַאהענסיױא ןַא

 ,ןטצעל םוצ זיב טירטפיוא ןטשרע םעד ןופ ,ןָאזרעּפ ץיא סלַא קיטש

 -ענ םעד ןופ ןעגנובעלרעביא יד ,ןָאט ןקידנכערּפשטנַא םעד ןיא

 .ןכירטש עטּפַאטעננַא-קיטכיר ןיא קידנבענסױרַא "דלעה , ןטליּפש

 ַא ןופ טקַא ןכעלטיא ףיוא-טסַאפ "רַאטס , רענַאקירעמַא רעד

 םוש ןָא רָאנ ,קרעוװו שירַארעטיל קידנעטשטסבלעז ַא סלַא עסעיּפ

 טפיירגַאב רע .קיטש םעד ןופ ןלייט עקירעביא יד טימ גנַאהנעמַאזוצ

 ןיא ןָאזרעּפ ַא ןופ גנולדנַאה ןוא גנוטלַאה ,גנומיטש יד זַא ,טשינ

 ןופרעד ,ןעגנעהּפָא ןומ ,ּפָא טננעה טקַא ןטירד ןיא רעדָא ןטייווצ

 ןייז .ייוצ עטשרע יד ןיא רעדָא ןטשרע ןיא רָאֿפ טמוק סע סָאװ

 טשינ ןָאק ןוא ,שיראטנעמנַארּפ ,ןסירענּפָא ,רעבירעד זיא ליּפש

 ,טייקצנַאנ רעשירעלטסניק ַא ןופ טרעוו יד ןבָאה

 רעמ --- רעלָארטסַאנ רעד טָאה קיטש סשַא ןופ טקַא ןטשרע ןיא

 ַא ןיא טּפַאכעג ,ןגָאז ןעמ ןָאק --- קיניזטסואווַאב יוװ קילעפוצ

 -כרודַא ןטסקירעהעגמַא זיא'ס ןכלעוו ןיא ןָאט םעד סָאמ רעסיוועג

 טָאה ןטירד ןיא רעבָא ,שטיװָאשּפַאש לקעי ןופ עלָאר יד ןריפוצ

 רעדנַא ןַא ףיוא ןעגנורּפשעגרעבירַא ,םעדָאֿפ םעד ןרָאלרַאפ רע

 .ןביוהעגנָא סָאװ טימ טימרעד טשינרַאנ טזָאלעגסיױא ןוא עיניק

 רעטקַארַאכ טרַא םעד ןענַאטשרַאפ טלָאװ סָאװ ,רעליּפשיוש רעד .- .

 טפרַאדַאב טקַא ןטירד ןיא טלָאװ ,טלַאהניא ןכעלקריוו ןייז ןוא

 ,סָארדרַאפ ןשיטָאּפסעד ,ןדנילב ןופ רעטיוועג דליוו ַא ןרעדליש
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 ןופ ןָאקיסקעל

 -עטסַאל רעטרעּפמולענמוא ,רעוויאַאנ ןוא ןרָאצ ןרוכש ,ןשהמהב

 -רַאפ-ךעלברעטש  ַא ,ךּפיהל ,ןזיוועג זדנוא טָאה רעלסעק 'ה .גנור

 טייג סָאװ ,שטנעמ םענעכַָארבעצ רעיוהעגמוא-קיטסיינ ,ןטעדנואוו

 טשינ ןיטולח? ךיז טסַאּפ דליב סָאד ןוא ,ןרערט ןוא ןייּפ ןופ סיוא

 ,"המקנ ןופ טָאג , ןיא

 ,ןרעױדַאב םוצ ,זיא רע --- טשינ ליוו "רעלטסניק-טלעוו , רעד , .,

 יו ףָאטש ןטַאקילעד ַאזַא טימ ןבענוצּפָא ךיז --- קיאעפ טשינ ךיוא

 ,ּפיט ןופ ןָאט ,קרעוו ןופ יידיא עכעלנעמ רעדָא עכעלקריוו יד

 יו ןעמענ וצ ךַאז יד טניואוועג זיא רע .גנוריפפיוא ןופ ?יטס

 גנוטכא קינייוו רעייז ,רעבירעד ,טנייל רע .ןטסכעלכעלפרעביואמא

 ןעמ ןָאק ,ךיז טנכער ןוא ,ןלָאר יד ןופ טייז רעכעלרעניא רעד ףיוא

 סָאד ןענייז סָאװ ,ןעלטימ עכעלרעניא יד טימ טשינרָאנ ,ןגָאז

 ,קידנכיורבסימ ,טסנוק רעשיטַאמַארד רעד ןיא עטסנעש ןוא עטספיט |

 .עכעלרעסיוא יד טימ ןפוא ןטסשירַאברַאב םעד ףיוא ,ןנעקַאד

 ַא ,ָאזלַא ,ןוז ַא סהלגע לעב ַא ,דימש רעד לקעי סיקסניּפ . . .
 ףיוא ןֹוא ןדייר םעד ןנעוו טרעה'מ .דַארג ןטפָארּפ ןופ שטנעמ

 -ַאבמוא ,עליטש טימ ןזייו וצ גנירג רעייז סָאד זיא עניב רעד

 -רַאֹפ ַא סעּפע ןירַא טמוק ןרעלסעק ייב .ןעלטימ עשירַאבקרעמ

 םענייש ַא רַאפ טמש ןַאושז ןָאד רעקידלטעטשניילק רעד םנה ,שינעעז

 ,ןשיטנַאמָאר םעד תעב ןוא ,עלירָאנ ַא יו סיפ יד טלעטש ,גנוי
 ןרע}1 טלַאה ,לריימ ןשיתבה-לעב םעד טימ ךערּפשעג ןקידנדײשטנַא

 ,רעטכעלעג רַאפ טכייק עקרָאילַאנ יד .ןזיוה יד ןעיצפיורַא ןייא ןיא

 ןכעלסעה ,ןשירַאנ םעד רעביא טרזח ,בילוצ ריא ,"רַאטס , רעד ןוא

 ןייֵלַא זיא רעליּפשיוש רעשינַאקירעמַא רעד .לָאמ עכעלטע "טקעפע ,

 ,םוקילבוּפ ןפיוא טכַאמ רע סָאו ,קורדנייא םעד ןיא רעכיז טשינ

 -רעטנוא ןכעלרעהפיואמוא םעד טימ סיױרַא רדסכ ךיז רע טפלעה

 ."ןביירטש

 רעכלעוו ,גנָאי זעוב רעליּפשיוש רעד ּפָא ךיז טפור רעבָא רעמערַאװ

 :ןלױּפ ןיא ןעוועג טלָאמַאד זיא

 -ּפַאש , ןופ לָאר רעד ןיא רעלסעק טלָאמַאד זיא ןטָארטעגפיוא,

 ַא טַאהעג טָאה רע ."המקנ ןופ טָאנ , סשַא םולש ןיא "שטיווָאש

 רימ בָאה ךיא סָאוו ,םזַאיזוטנע םעד ןָא רעבָא ,עמַאנפיוא ענייפ רָאג

 "רימש רעד לקנַאי ןעוועג זיא עסעיּפ עטייווצ יד .טלעטשעגרָאפ

 .רענעלק ךס ַא ןעוועג זיא גלָאפרעד סרעלסעק ןוא ,יקסניּפ דוד ןופ

 ןייז זַא ,ךיז טלָאהרעדיױוװ רע זַא ,ןבירשעג ןבָאה ןעגנוטייצ יד

 ַא טכַאמעג טָאה'מ ."ןשטיװָאשּפַאש , ןיא טנָאמרעד ??קנַאי,

 -ָארייא ןטסעב ןקילָאמַא םעד טימ "לקנַאי , סרעלסעק ןופ ךיילגרַאפ

 ,"ןַאטַאלרַאש עקהמלש ,, ןיא . , . טרעביל בקעי רעליּפשיוש ןשיאעּפ
 רע טָאה ,ן"לָאר-ןיורק ,} ?קָאינַאק, סרעלסעק ןעוועג ןיא סָאװ

 טימ .םזַאיזוטנע רעקרָאידוינ םעד ןָא ךיוא רעבָא ,גלָאפרעד טָאהעג

 ,ןליּפש וצ ןרעלסעק טבַאמעג טלָאמַאד בָאה ךיא סָאװ ,"אבכוכ רב

 טשַארעביא טינ רע טָאה ,עמיטש ןייז ןרעה ךיוא לָאז ןעמ ידכ

 .(קירעזייה ?סיבַא ןעוועג זיא רע)

 ייב לַאפייב ןשימרוטש ַא טַאהעג רעלסעק טָאה רעבָא רַאפרעד

 טצעזעגרעביא זיא סָאװ ,עסעיּפ ַא ןיא אקוד ןוא ,ןדיי רעשזדָאל יד

 טָאה רעלסעק סָאװ ,"טלָאצַאב ןוא טפיוקעג , ,שילגנע ןופ ןרָאװעג

 רעשזדָאל יד .רעטַאעט וינעווע דנַאקעס ןיא טריפעגפיוא טַאהעג

 ןוא ,רעוועשראוו יד רַאפ ךיוא טקנַאדַאב ןרעלסעק דוד ןבָאה ןריי

 ןבָאה ,שזדָאל ןיא ןענופעג טלָאמַאד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא יד
 ."ךס ַא רעייז זיא סָאד ןוא .טרעטעגרַאפ ןרעלסעק

 עקיטרָאד יד וצ ןעגנואיצַאב ס'.ק ןגעוו דָאזיּפע ןטנַאסערעטניא ןַא
 +:שטיװָארעשָא .מ רעפַארגָאיב ןייז רעביא טיג רעליּפשיוש

 ןיא ןרילָארטסַאג ןרָאפעגסיױרַא 1919 רָאי ןיא זיא רע ןעוו
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןרָאיטקַא טימ ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא טרָאד םיא זיא'ס ןוא עּפָארייא

 רע טָאה ,ןזירּפַאק ענייז טנעקענ טינ ןבָאה עכלעוו ,סעסירעטקַא ןוא

 זיא ייז טימ עבָארּפ עדעי לייוו ,טענרהעצ ייז ןופ ךס ַא טימ ךיז

 רעסיוועג ַא ןיא רע טָאה ןליוּפ ןיא .שינעמוקּפָא ןַא ןעוועג םיא רַאפ

 ,עסירעטקַא ערעטלע ןַא טימ סיוטשנעמַאוצ ַא טַאהעג טָאטש
 סָאװ ןָאט רעד ןרָאװעג ןלעפעג טינ םיא זיא עבָארּפ רעד ייב לייוו

 ,זייב ןייז טפרַאדעג טָאה יז ואוו ענעצס ַא ןיא טלעטשעג טָאה יז

 ! ױזַא טינ --- ןגירשעג ץלַא רע טָאה -- שלַאפ זיא סע --

 ךיז ןעמונענ ןוא דלודעג יד ןרָאלרַאפ ןצנַאנניא טָאה רע זיב

 -קרַאמ ַא ,ריא טנעז עכעדעס ַא ?ריא טנעז עסירעטקַא ןַא --

 !ץלָאה קיטש ַא ,עקרעקילפ-ןרעדעפ ַא ,ןירעציז

 טָאה יז ןֹוא ןגָארטרעבירַא טנַאקעג טינ עסירעטקַא יד טָאה סָאד

 ,סעכ ןתמא טימ עקַאט ,רענעט עטסכעה יד ףיוא ןנירשעצ ךיז

 .רעטרעוו עטסגרע יד טימ ןרעלסעק קידנעלריז

 -ַאב טימ ךיז רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה רעלסעק ןעוו ןוא

 :ּפַאכ ַא ןבענעג גנורעטסייג

 ! ןָאט רעקיטכיר רעד זיא סָאד ..! טניימענ ךיא בָאה סָאד ,ָא --

 .םיא טלדיז יז זַא ,םעד ןָא ןסעגרַאפ ןצנַאנניא רָאנ טָאה רע ןוא

 ןעוועג זיא סע --- רקיע רעד .קיטכיוו טינ ןעוועג םיא ייב זיא סָאד

 ."ןָאט רעקיטכיר רעד

 ,ןָאדנָאל ןייק ןרָאפעג ,רענעדירפוצמוא ןַא ,.ק זיא ןלױּפ ןופ

 םעד טביײירשַאב רעיימ סירָאמ לַארטַאעט רעד יװ טָא ןוא ,דנַאלגנע

  ןָאדנָאל ןיא ןליּפש ס'.ק ןופ קורדנייא

 רע ןעו 1015 ינוי ןיא ןליּפש ןעזעג ךיא בָאה ןרעלסעק דוד,

 רעלטסניק עשידיי ערעדנַא ןעזענ בָאה ךיא .ןָאדנָאל טכוזַאב טָאה

 ןוא ןרעלדַא ןבענ ץַאלּפןרע רעד טמוק םיא רעבָא ,םיא רַאפ

 עטסעב סָאד ןופ שלושמה טוח רעד ןעוועג ןענייז ייז .ןָאקסעלונָאמ

 טָאה טניירפ עמיטניא ןופ זיירק ַא ןיא ,רעטַאעט ןשידיי ןטלַא ןיא

 בקעי ,רעכעה ךיא ?עטש רעלטסניק ןכלעוו טגערפעג ךימ ןעמ
 -הנושמ ןענישרעד רימ זיא ענַארפ יד ? רעלסעק רוד רעדָא רעלדַא

 זיא'ס .רנַאשז ןייז ןיא רעדעי --- סיורג עדייב ייז ןכער ךיא ,קיד

 -יטסילַאער סלַא . . . .ךיילנראפ ןייק ןכַאמ וצ טינ עדייב ייז ןשיווצ

 -ידיי רעד ףיוא ןפָארטרעביאמוא רעלסעק דוד זיא רעלטסניק רעשי

 -נואוו זיא ּפיט ןשיטַאמַארד ַא ןריזירעטקַארַאכ ןייז .עניב רעש

 עדעי .רעטקַארַאכ ןופ ךירטש ןדעי סיױרַא טגנערב רע .רַאברעד

 יד ןעמוקלופ סיוא טקירד רע ןוא ,טלוב סורַא טמוק ערעינַאמ

 המשנ רעד ןיא שינעלגנַאר עדעי ,ץרַאה ןייז ןגעװַאב סָאװ ןליפעג

 ,רָאפ טלעטש רע סָאװ ,רעטקַארַאכ םעד ןופ

 רעשיטַאמַארד ַא סָאװ ןטנעמעלע עלַא ןסעזַאב טָאה רעלסעק דוד

 רָאנ ,קיטרַאנגייא ןעוועג זיא עיצקיד ןייז .ןבָאה ףרַאד רעליּפשיושי

 ןרייר טנעקעג טָאה רע .ןטיבעג ךיז טָאה ךַארּפש ןייז ,דנערילידנוא

 ןקרעמַאב טנָאקענ ןטסעבמַא ןעמ טָאה סָאד .טלָאװעג טָאה רע יוו

 ןופ ןעגנַאלק טימ ןכַאל ןייז .ןַאטַאלרַאש עקהמלש ןליּפש ןייז ןיא

 ןעוועג ןענייז ,רעטכעלעג ןופ ןעגנַאלק טימ ןענייוו ןייז ןוא ןרערט

 רעשידיי רעד ףיוא ןטלעז טרעה ןעמ סָאװ ,ןעננונעוואב ךַארּפש

 וצ טייקיאעפ עסיורג יד .קיברַאפליפ ױזַא ןעוועג זיא סע .עניב

 ןטַאװירּפ ַא ןיא טקרעמַאב ךיוא ךיא בָאה ךַארּפש ןייז ןרילעדָאמ

 סָאװ סעּפע טלייצרעד רימ טָאה רע .רעלסעק דוד טימ ךערּפשעג

 -כָאנ קידנעטשלופ טָאה רע ןוא טנָאזעג םיא טָאה ןייבשריה ץרַּפ

 | .ןדייר סנייבשריח ץרּפ טכַאמענ

 טָאה רע רעבָא ,קימימ ליפ ןסעזַאב ךיוא טָאה רעלסעק דוד

 ךירטש ןייק .טמירקעגנ טינ ךיז טָאה רע .ןסאמירנ ןייק טכַאמענ טינ
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 האקט מאסע עג ,,:5:555555 ארטור

 ןעוועג ןיא םינּפ ןייז ,טמירקרַאפ ןעמוקעגסיורַא טינ םיא ייב זיא

 ןוא ןטלַאהעגנייא ןטסעשז ענייז ... םוידוטש רעשיגָאלָאכיסּפ ַא

 םעד חכ ןוא טנעמַארעּפמעט ליפ ןסעזַאב טָאה רע .ךעלריטאנ רעייז

 רעד ןיא ,ןליּפש ןכעלריטַאנ ןייז ןיא .ןטלאהוצנייא טנעמַארעּפמעט

 ,טכיזעג ןייז ףיוא עקירדסיוא יד ןיא ,עמיטש ןייז ןופ גנורילעדָאמ

 טנעמַארעּפמעט ןרילָארטנָאק ןייז ןיא ןוא טסעשז םענייש ןייז ןיא

 רעד ףיוא וליּפַא .רעלסעק דוד .ןופ טייקסיורג יד ןענַאטשַאב זיא
 .םיא ןופ ערעכעה קינייוו רָאנ ָאד ןענייז עניב רעשידיי-טינ

 ױזַא טליּפשעג טָאה רע סָאװ ,ןַאטַאלרַאש עקהמלש ץיוח ַא

 רעסיורג ַא ןעוועג זיא'ס זַא ,ןסנַאוינ טימ לופ ןוא שיטסירעטקַארַאכ

 לקעי סלַא טליּפשעג ךיוא רעלסעק דוד טָאה ,ןעז וצ םיא ןנינגרַאפ

 ןוא ּפיט םעד טלעטשעגרָאפ קידנעטשלופ טָאה רע .שטיוװָאשּפַאש

 -כָאט ןייז זַא ארומ יד --- םזיגַארט ןייז טכַארבעגסױרַא ףיט טָאה

 ןבעגעג טָאה רע ."טפעשעגנ , ןייז ןופ ןרעוו טסולפנייאַאב ןָאק רעט

 ןייז וצ ,רעטקַארַאכ םעד ןופ טייקבָארג רעד וצ קורדסיוא ןלופ

 .דניק ןייז וצ טייקכעלטרעצ ןייז וצ סרעדנוזַאב ןוא ,טעטיזָאינילער

 ןוא יורפ יד לזייה ןיא ּפָארַא טביירט רע ןעוו גנוזיורבפיוא יד

 -ריטַאנ ןוא קרַאטש םיא ייב ןעמוקעגסיױורַא רָאנ טינ זיא ,רעטכָאט

 -עלַא ןוא ץלַא ןגעק ןדנַאטשפיוא| ןָאילעבעד ַא ןעוועג זיא'ס .ךעל

 קורדנייא םעד רעטנוא קרַאטש ױזַא ןבילבענ ךיא ןיב ןטלעז .ןעמ

 לַאפ רעד ןעוועג זיא'ס יו עלָאר ַא ןליּפש סרעליּפשיוש ַא ןֹופ

 ,"המקנ ןופ טָאנ , סשַא םולש ןיא רעלסעק דוד ןעזעג בָאה ךיא ןעוו

 ."ןעמוקעג טינ זדנוא וצ רע זיא רעמ סָאװ דָאש ַא

 "ױש רעד סיוא ךיז טקירד ןינע ןבלעז ןגעו רעשיטירק ךס ַא

 : םיובלעטייט םהרבא לַארטַאעט ןוא רעליּפש

 זיא רע ןעוו ןרעלסעק טימ ןליּפש וצ ןעמוקענסיוא זיא רימ ,

 ןיא .טייקסיורג ןייז ןופ ךיוה רעטסכעה רעד ףיוא ןעוועג ךָאנ

 ןרָאפ וצ טמוק רעלסעק דוד זַא ,העידי יד .1913 ןיא ןָאדנָאל

 "רעטערכ , יד ףיוא ןייטש וצ היכז יד ןבָאה לעוו ךיא זַא ןוא

 ןיא טָאה ,עניבכ רעשידיי רעד ןופ רעלטסניק ןטסערג ןטימ ןעמַאזוצ

 .טעטיזעוורעגנ ןוא דיירפ עכעלביירשַאכמוא ןַא ןפורעגסיורַא רימ

 זיא םוקילבוּפ םייב ייס ןוא עּפורט רעד ייב ייס ןעננוטרַאוװרעד יד

 ןעוועג זיא סיורג יוז רעבָא .טײקטנַאּפשעג זיב ןעגנַאנרעד ןןענייז)

 ןייז ןופ ןוא ךיז ןטלַאה ןייז ןופ גנושיוטנַא סנעמעלא רעזדנוא

 טימ ןטעברַאטימ ןייז ןוא ןליּפש ןנייא ןייז וצ גנואיצַאב רעצנַאג

 .עּפורט רעד

 -רַאש עקהמלש : ןלָאר סגנילביל ענייז ןיא ןטָארטעגפיױא זיא רע
 רעבָא .ערעדנַא ןוא רעדנעלדירפ לאפר ,שטיוװַאשּפַאש בקעי ,ןַאטַאל

 ןעמוק לָאז רע ןלעוּפ טנָאקעג טינ םיא ייב ןעמ טָאה לַאפ ןייק ףיוא

 עטלייצעג יד ,לבמַאסנַא ןדמערפ םעד טימ ןבָארּפ עקיטיונ יד ןכַאמ

 ןדעי ןָא ןוא שיטָאַאכ ןרָאװעג טריפעג ןענייז ןבָארּפ ענעטעבעגסיוא

 טנָאקעג טָאה ןעמ יוװ ,ןענייז ןעגנולעטשרָאפ יד ןוא ,סערעטניא

 .לַאפכרוד רעשירעלטסניק ,רעכעלרעדיוש ַא ןעוועג ,ןטרַאװרעד

 טרעטנָאלּפעג ןליּפש ןתעשב ךיז ןבָאה ןטסיטרַא ענעקָארשעצ יד

 בילוצ עזָארּפ רעד טימ טרעטנָאלּפענ רעמ ךָאנ ןוא ,סיפ יד רעטנוא

 ןוא ןעגנוקרעמַאב עקי'לוק ןפיוא ענייז ןוא ןדעי ןבײרטמורַא ןייז

 ןָא ןליּפש ןעמוקעגפיורַא לָאמ עכעלטע רע זיא ןייֵלַא .ןעיירעקעזוח

 ןוא םינּפ ןטרימירג-טשינ ןליוה ןייז טימ ,ןקורַאּפ ןָא ןוא דרעב

 ןיוש זיא גנולעטשרָאפ רעטצעל רעד וצ .רעדיילק-ןסָאג ענענייא יד

 עכלעוו טימ עביל ןוא טקעּפסער םעד ןופ ןעוועג טשינ ןמיס ןייק
 טליּפשעג זיא קיטש סָאד .טנגעגַאב טאהעג רעירפ םיא טָאה ןעמ

 ןכלעו טימ "!ונ !ונ, ןפורסיוא עניײמענלַא יד רעטנוא ןרָאװעג

 םענייז קילּפער ןדעי טיילגַאב ןבָאה עּפורט ןרעדו| ןופ ןטסיטרַא עלַא
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 רעד ףיוא ךיז ןריפפיוא ןוא ןעלדנַאה ןייז ןגעק טסעטָארּפ סלַא

 .עניב

 ךיז טנַאקעג טשינ ךיא בָאה טיזיוו ןייז ךָאנ טייצ עגנַאל א

 ןגעֹוװ תוקפס ערעטיב ןוא ןעקנַאדענ ערעווש יד ןופ ןעיירפַאב

 רעטסערג רעד סָאװ רעלטסניק ןוא טסנוק סניױזַא זיא סָאװ םעד

 ."ןפורעגסיורַא רימ טָאה טסיטרַא רעשידיי

 ףיוא .ק טריפ ,עּפָארײא רעביא ןלָארטסַאג ענייז ןופ ןעמוקעגקירוצ

 ."שטנעמ רעקירביא רעד, סניּביל :ז 1912 רעבמעטּפעס 5 םעד
 ,"טכַאנ ןוא גָאט; סניביל ףיוא .ק טריפ 1913 רעבָאטקָא ןיא

 ."ןַאמפלעה םוחנ; לָאר יד קידנליּפש

 ןופ טצעזרעביא) סעירב .ע ףיוא .ק טריפ 1914 רַאונַאי 9 םעד

 ."רָאטקָאד, ןופ לָאר יד קידנליּפש ,"סדוג שזדעמעד , (טריװטסַאג

 ןופ ןָאקיסקעל

 ןב, לָאר יד קידנליּפש ,"?ןלייצרעד יורפ ַא ףרַאד , סצטַאק .ונ

 ."יחרזמ ןויצ

 סניביל .ז טריפעגפיוא ָאד .ק טָאה 1914 רעבמעווָאנ 26 םעד

 לָאר יד קידנליּפש ,"יורפ ןייד ביולג, רעדָא ,"טכוזרעפייא עדנילב ;,

 ."ןַאמלימ בָאקיישזד

 ןייז; סניביל .ז טריפעגפיוא .ק טָאה 1915 רַאורבעפ 26 םעד

 ,?סקעלַא, לָאר יד קידנליּפש ,"הלכ עטשרע

 -סנבעל סניביל .ז טריפעגפיוא .ק טָאה 1915 רעבמעטּפעס 29 םעד

 דניז ,עביל, ,לעזדירפ ןוא ידיורב ןופ קיזומ ,ןטקַא 4 ןיא דליב

 .ןיוועל טרעבלַאק לָאר יד קידנליּפש ,"דלושמוא ןוא

 עידעמָאק סרָאש לעשנַא ףיוא .ק טריפ 1915 רעבָאטקָא 8 םעד

 ."ןַאמשיפ ןימַאשזדנעב, לָאר יד קידנליּפש ,*ךעלעדיימ ,ךייא טיה,

 ישטנעמ רעסירביא רעד, סגיביל .ז יא רעלסעט דוד

 רעד, סנײטשנרַא קרַאמ ףיוא .ק טריפ 1914 רַאורבעפ 6 םעד

 ."יבצ יתבש/ לָאר יד קידנליּפש ,"חישמ רעטצעל

 -ןליַּפש ,"לּפירק רעד , סניביל .ז ףיוא .ק טריפ 1914 ץרעמ 6 םעד

 | ,לָאר-לטיט יד קיד

 :יקסווָאנַאי .ש טביירש ןליּפש ןייז ןגעוו

 .טוג םיא טליּפש רע ןֹוא ,רעלסעק רעה טליּפש לּפירק םעד,

 טאהעג טינ טָאה רעלסעק ?לייוו ,רַאפרעד זיא סע זַא ,ןביולג רימ

 רעטעוועצינעגרעביא ןא ךעלטננייא זיא סָאד .ןרידוטש וצ ליפ

 -ּפִא ךעלרעסיוא ןיא סָאװ ,שטנעמ ַא :ןַאטַאלרַאש עקהמלש

 ."שטנעמ-טבכַארּפ ַא ךעלרעניא רַאפרעד רעבָא ,דנסיוטש

 רעד, סרעצינש .י .רד ףיוא .ק טריפ 1914 לירּפַא 11 םעד
 ."סוָארטש ינדיס רָאסעּפָארּפ , לָאר יד קידנליּפש ,"טרעצנָאק רעטצעל

 רעטַאעט ןייז ןיא טריפעגפיוא .ק טָאה 1914 רעבמעווָאנ 13 םעד
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 "ןבעל ןופ לגיּפש רעד , .ק ףיוא ָאד טריפ 1915 רעבמעווָאנ 5 םעד

 ."ןַאמדייל סירָאמ , לָאר יד קידנליּפש ,ווָאקַאר ןוא שטיווָאנַאמלַאק ןופ

 -רעד ַא טקורדעגּפָא טרעוו (1916 רַאונַאי 29) ?סטרעוורָאפ, ןיא

 | :טגָאזעג טרעוו'ס רעכלעוו ןיא גנורעלק

 ןטכענ זיא ,רָאיטקַא רעשידיי רעטמירַאב רעד ,רעלפעק דיווייד ,

 טדערענסיױרַא טָאה ןוא "סטרעוורַאפ , ןופ ןָאיצקַאדער ןיא ןעמוקעג

 -סעק .רמ ,רענליוו סקַאמ רעשזדענעמ ןייז ןגעק גנורעטיברַאפ ןייז

 סלַא ןענעקרענָא טינרָאג םיא ?ליוו רענליוו סָאד טלייצרעד טָאה רעל
 ןופ רע טרעדָאפ טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא רעטַאעט ןופ רענטרַאּפ

 .רעטַאעט ןופ תובוח עֶלַא ןלָאצַאב לָאז רע ,ןרעלסעק ןופ ,םיא

 ףיוא טינ רענליוו רעבָא ,תובוח יד ןלָאצ ליוו רע זַא ,טנָאז רעלסעק
 ךיז ןבעננָא טזומעג רע טָאה רעבירעד ןוא ,טינ טלענ ןייק םעד

 עלַא ןוא ףוס ַא ןכַאמ לָאז ןטכירעג סָאד} טרוָאק יד ידכ ,טָארקנַאב
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 רעטַאעט ןשידיי

 טקידלושַאב רעלסעק .רמ .ןרעוו {טרילונער| טלטעסענ ןלָאז תובוח

 ,ןדייב וצ ןעגנַאלַאב סָאװ ,רַאלָאד טנזיוט 84 טָאה רע סָאד ןרענליוו

 .ןדלוש עלַא ןלָאצַאב ןעמ ןָאק טלעג ןזיד ןופ ןוא ,ךיוא ןרעלסעק וצ

 .ןבענ טינ טלעגנ םעד ןופ רעבָא ליוו רענליוו

 טלָאװעג טָאה רע ןעוו סָאד טגָאלקַאב ךיוא ךיז טָאה רעלסעק

 ןַא ,טרעלקרע םיא ןעמ טָאה ,רעטַאעט ןיא ןעמוקניירַא לָאמנייא

 -לעטשעגנָא ןַא ןיולב זיא רע ; ןָאט וצ סָאװ טינרָאג ָאד טָאה רע

 .ךרד םעד ןעמענ ךיז רע ןָאק טצעי ןוא ןרָאיטקַא עלַא יו רעט

 רימ טָאה ,רעלסעק טגָאז ,ןעגנוקידלושַאב עכעלנע ןוא עכלעזַא

 םענעגייא ןיימ ןיא ןליּפש ןרעהפיוא וצ ןעגנואווצענ {ךימ ןבָאהְ|

 .רעטַאעט

 ןַא ןוא ,ןרענליוו ףיוא ןעננונידלושַאב עקראטש טכַאמ רעלסעק

 לעיירט ַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ,ףוס ַא ןעמענ לָאז עטכישעג יד

 .ןענעריואוושעג} ירושזד ַא ןופ ןסעצָארּפ}

 ךיז ןבָאה ןשטנעמ ענעגייא .ןָא טייג גירק יד זַא ,טייצ רָאי ייווצ

 .ןעמוקעג טינ זיא קלָאט ןייק וצ ןוא טשימעגניירַא לָאמ עליפ

 ןוא טכערעג זיא סע רעוו ןדײשטנַא ןזומ טרוָאק יד טעוװ טצעי

 -בעפ ןט-/ םעד ןעמוקרָאפ טעװ לעיירט רעד .ב"עב זיא סע רע

 שזדָאשזד רָאפעב טרוָאק טקירטסיד סטיעטס דעטיינוי ןיא ,רַאור
 ."רעיימ ןרעטכירו

 טביירש ,עּפורט רעד ןיא טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,ץרַאוװש סירָאמ

 עסעיּפ ַא רַאפ סָאװ ,רַאוטרעּפער םעד ןסילשַאב וצ העד יד,

 טליּפשעג טָאה רעלסעק .,רענליוו סקַאמ טָאהעג טָאה ,ןליּפש לָאז ןעמ

 ,טפיוקעג טָאה רענליוו עכלעוו עסעיּפ עדעי טעמכ רעטכעלעג טימ

 רעלסעק טָאה ,טנירקעצ ךיז ןבָאה רענליוו ןוא רעלסעק ןעוו

 טַאהענ ביל רעייז ןרעלסעק בָאה ךיא .רעטַאעט םעד טזָאלרַאפ

 ןליּפש וצ טגָאזענּפָא ךיז ךיא בָאה ,םיא טימ טריזיטַאּפמיס ןוא

 .ןליּפש וצ טרעדָאפענפיוא ךימ טָאה רענליוו עכלעוו ,ןלָאר ענייז

 ןעמוקעג זיא ,ןרעלסעק טימ ןעמַאזוצ "ןקיירטס , טלָאװעג בָאה ךיא

 ןוא |עינוי-ןרָאיטקַא רעד ןופ רעטלַאװרַאפ} גרעברעקוצ (לשרעה |

 עּפורט עצנַאג יד .ןליּפש טזומ ריא, : ןקעטש ןטימ ןָאטענ ּפַאלק ַא

 ןוא . .. .'ןליּפש טינ טעוו ריא ביוא סעשזדייוו ןייק ןנירק טינ טעוו

 ןופ טייצ רעד ןיא ןלָאר עֶלַא סרעלסעק ןליּפש טזומעג בָאה ךיא

 ."ןרענליוו טימ ףפמַאק ןייז

 ַא טימ ךערּפשעג ַא ןיא טָאה .ק יו טלייצרעד שטיװָארעשָא .ונ

 סָאװ םעד ףיוא טגָאלקַאב ךיז גנוטייצ רעשידיי ַא ןופ רעטערטרַאפ

 -רָאפ רעיינ ַא וצ וצ גונעג טינ ךיז ןעמ טיירג רעטַאעט ןשידיי ןיא

 ןייק טינ טָאה ןעמ זַא ,עכלעזַא ןענייז ןדנעטשמוא יד זַא ןוא גנולעטש

 ,רעגייטש ּפָאל-ּפַאכ ַא ףיוא ןליּפש ץלַא זומ ןעמ ןוא הרירב ערעדנַא

 ,טפָאהעג ץלַא רע טָאה רעבירעד

 םיא רַאפ לעיצעּפס טָאה ןעמ סָאװ ,רעטַאעט םעיינ םעד ןיא זַא;

 -מוא יד ןעמוקוצייב ןטייקכעלגעמ רעמ ןבָאה רע טעוו ,טיובעגסיוא

 סלַא טייקיטעט עשירעלטסניק ןייז ןרעטיירברַאפ רעמ ןוא ןדנעטש

 יו ױזַא ןצנַאנניא טינ ןזָאלענסיוא רעבָא ךיז טָאה סע .רעליּפשיוש

 טינ ךיוא רעטַאעט םעיינ םעד ןיא טָאה רע .טקנעדענ טָאה רע

 ןטרָאד טָאה רע שטָאכ ןוא ,ןדנעטשמוא יד ןעמוקייב טנַאקעג

 ,ןסעיּפ עדנטיידַאב ןוא עטוג לָאצ עשביה ץנַאג ַא טריפעגפיוא

 עטכעלש ?לסיב שביה ַא טריפעגפיוא ךיוא ןטרָאד רעבָא ךֶע טָאה
 .ןסעיּפ עקיטשינ ןוא

 ןוא ,רעלטסניק סלַא ןטילענ קרַאטש םעד רעביא טָאה רעלסעק

 ןיא לייוו ,ןעוועג זיא רע יו ,רעזייב ךָאנ טכַאמענ םיא טָאה סָאד

 ַא ןעו רעטלע יד טכיירנרעד טַָאהעג ןיוש רע טָאה טייצ רענעי
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 סָאװ ,געוו םעד ףיוא רעטייוו טינ טיינ רע ביוא זַא ,טליפ שטנעמ

 ףיוא ןייטש רָאנ טינ רע טביילב ,טנכייצעגנָא ךיז רַאפ טָאה רע
 -וצ ךָאנ ןענייז וצרעד . ...קירוצ ןייג ןָא טביוה רע רָאנ ,טרָא ןייא

 -רַאפ יד ,אפונ רעטַאעט ןיא ןעיירעסייר עטסקינייוועניא ןעמוקעג

 ןיא ..םיא ןגעק טרינירטניא קרַאטש טָאה רעטַאעט ןופ גנוטלַאװ

 ַא ,ןטערומכעגנָא ןַא ןעזעג קידנעטש םיא ןעמ טָאה טייצ רענעי

 -ניא ךיז טָאה טייקיטומטוג יד .ןט'חרוחש-הרמ'רַאפ ַא ןוא ןזייב

 טנשריעג טָאה רע סָאוװ ,טייקזייב יד ןוא םיא ןופ ןָאטעגּפָא ןצנַאג

 רעפרַאש ךָאנ ןזייװוצסױרַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,רעטָאפ ןייז ןופ
 ַאזַא ןזיװעגסיורַא רע טָאה ןטייהננעלעג עקינייַא ייב ,רעירפ יו
 ךיז ןבָאה םיא םורַא ןשטנעמ ענעגייא יד זַא ,טעטיזעוורעג עדליוו

 טָאה ןעגנולעטשרָאפ יד ייב ךיוא ןוא עבָארּפ ייב .ןקָארשרעד טושּפ

 סעּפע ןעוו ןּפיל יד ןוא ןטסיופ יד ןסיבעג רעירפ יו רעמ ךָאנ רע

 ןרערט ןעזעג םִיא.ייב ןעמ טָאה לָאמטּפָא ןוא ,ןלעפעג טינ םיא זיא
 יי יי .ןגיוא יד ןיא

 סיוא לָאמַא ךיז ןדייר עכלעוו ,ןשטנעמ יד ןופ ןעוועג רע טלָאװ

 ןענופעג רשפא טציא ןעמ טלָאו ,טניירפ עטוג רַאפ ץרַאה סָאד

 םעד ןגעוו ךס ַא ןלייצרעד טנָאקעג ןטלָאװ עכלעוו ,ןשטנעמ ךס ַא

 ןיא ךיז ייב טבעלענרעביא טייצ רענעי ןיא טָאה רעלסעק סָאװ

 ןופ ןעוװעג רעבָא רעלסעק זיא .,רעטַאעט ןיא ךיוא ןוא םייה רעד

 וצרעד .ךיז ןיא ןסָאלשרַאפ סלייטנטסרעמ ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ יד

 טנָאקעג טינ רעטרעוו ןייק טימ גָאטייװ םענעגייא ןייז ךָאנ רע טָאה

 ,רעוש ױזַא ןעוועג ןצרַאה ןפיוא םיא זיא'ס ןעוו ןוא ןקירדסיוא

 זיולב רע טָאה ,ןנָארטרעבירַא טנַאקעג טינ ןיוש סָאד טָאה רע זַא

 ןזיא טנעמָאמ ַאזַא ןיא רָארג ןעו ןוא ,ןייצ יד טימ טצירקעג

 רעד ףיוא טיײקיזָאלטנַאלַאט ןָא ןסיוטשוצנָא ךיז ןעמוקענסיוא םיא

 ןלָאז םיא םורַא עלַא זַא ,שטיווק ַאזַא ןבעג טנָאקעג רע טָאה ,עניב
 -ענמורַא לָאמ טפָא טייצ רענעי ןיא זיא רע . .. .ןקערשרעד ךיז
 ַא רַאפ סָאװ ףיוא טסואווענ טינ ןוא רעטשימעצ ַא יװ ןעגנַאג
 -סיורַא עקַאט טייקטשימעצ יד רע טָאה לָאמנייא ןוא .זיא רע טלעוו

 ןבָאה םיא םורַא ןשטנעמ עטנעָאנ יד זַא ,רעגייטש אזַא ףיוא ןזיוועג
 קַאמשעג ץנַאנ ייברעד ןבָאה ייז שטָאכ ,ןקָארשרעד קינייװ טינ ךיז
 טינ ןיא רעלסעק ןעוו עבָארּפ ַא ךָאנ ןעוועג זיא סָאד .טכַאלעג
 .ןָאטעג ןבָאה ןרָאיטקַא יד סָאוו ,ךַאז ןייק ןופ ןדירפוצ ןעוועג
 ,"יױזַא טינ , ןעיירש ןייא ןיא ןטלַאהעג עניב רעד ףיוא טָאה רע
 ןעגנַאגעגסיױרַא זיא רע ןעוו ןוא .ןייצ יד טימ טצירקעגנ ץלַא ןוא
 רעטלַא ןא .רעטַאעט םייב היול ַא ןעזרעד רע טָאה ,ןסיורד ןיא

 ןיא ןענַאטשעג רעטרעקיוהעגנייא ןַא זיא דרָאב רעיורג ַא טימ דיי

 טימ רע טָאה ,טנַאה רעד ןיא עקשוּפ ַא קידנטלַאה ןוא ,סַאג ןטימ

 עבלעז סָאד ןוא עבלעז סָאד ץלַא טלָאהרעדיװ םיטש רעכַאװש ַא

 ףיוא רעלסעק טָאה ."תוממ ליצת הקדצו, ,"תוממ ליצת הקדצו,

 ּפַאכ ַא קידנבעג ןוא רעטלמוטעצ ַא קוק ַא ןבענעג ןדיי ןטלַא םעד

 ,ןייצ יד טימ קידנצירק ,רע טָאה ,טנעה יד ןופ עקשוּפ יד םיא ייב

 ןפיוא ןעיירש ןביוהעגנָא ןיילַא ןוא ,"ױזַא טינ, :ןָאטעג םורב ַא

 ","תוממ ליצת הקדצו, ,"תוממ ליצת הקדצו, : לוק

 טריפ רע ואוו ,רעטַאעט רענוּפס ןיא ךָאנרעד טרילָארטסַאג .ק
 ןַאטײנ .רד ןופ "דניז ןופ זיײרּפ יד, 1916 רַאורבעפ 18 םעד ףיוא
 ."דוד, לָאר יד קידנליּפש ,ןיטשנרָאה

 -וינ ןיא רַאוטרעּפער ןטלַא ןייז טימ רע טרילָארטסַאג םעדכָאנ

 ,ץגיװָארּפ רענַאקירעמַא רעד ףיוא ןוא רעטַאעט-"יטרעביל, רעקרָאי

 -וינ ןיא ןליּפש ןייז ןגעוו ןעגנולדנַאהרעטנוא ןָא ךיז ןבייה רעדיוו

 . .קֶרָאי

 זיא רע ןעוו ןוא ,עדַאנַאק ןיא טרילָארטסַאג לייוורעד טָאה .ק
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 ןיא ןטָארטעגפױא 1916 לירּפַא 14 םעד רע זיא ,ןעמוקעגקירוצ

 ןיא *יקספָאקַאס ןמלז, סלַא רעטַאעט-*סלּפיּפ , סיקסוװעשַאמָאט יסעב

 .(לַאטנעזָאר סקַאמ --- ישזער) "טכורפ ענעטָאברַאפ , סווָאקַאר .נ

 סיקסװעשַאמָאט סירָאב ןיא טרילָארטסַאג .ק טָאה 1916 יַאמ ןיא

 ָאד ןוא ,ןיקסוװעשַאמָאט טימ ןעמַאזוצ טליּפשעג ,רעטַאעט-"*לַאנַאשענ;

 ,לדיימ עקילייה סָאד, סשַא םולש 1916 יַאמ 19 םעד טריפעגפיוא

 ,"ךלמ, לָאר יד קידנליּפש ,"לרעּפ לרינש .ַא ,רעדָא

 סרעלסעק דוד , ןיא ןטָארטעגפיוא .ק זיא 1916 רעבָאטקָא 11 םעד

 . "לעיירט ןָאפ סנייטשנעציר ןיא "דנעלקירטס טרעבָאר, סלַא-"רעטַאעט

 .(ןיקוויר .ב ןופ טצעזרעביא)

 : ןַאהַאק .בא טביירש ,ןליּפש םעד ןגעוו

 טליּפש רע .טנכייצעגסיוא זיא עלָארטּפוה רעד ןיא רעלסעק ,

 ,ןטלאהענקירוצ ,ןעיירשעג ןָא .טרָאװ ןופ ןעניז ןרעסעב ןיא טונ

 ַא ןיא ,ןעננונעװַאב עכעלריטאנ טימ ,רענעט עכעלריטאנ טימ

 ןענייז עכלעוו ,ןטנעמָאמ טעברַאעגסיױא ןרעוו סע .טסייג ןכעלריטַאנ

 ַא סיואכרוד זיא ךיז רַאפ ןוא ןַא עלָאר יד םגנה ,ןבעל טימ ?ופ

 | ."עווָאנישַאמ

 רעדיוו רָאנ ,טנגונגַאב טינ .ק ךיז טָאה ,ןיילַא ןליּפש ןטימ רעבָא
 :עדער ַאזַא ןטלַאהעג ן"סטרעוורָאפ, ןטיול}

 ,וָאנ וי .ןעמלעטנעשזד ןוא סידייל .םוקילבוּפ סעטצעשענכַאה,

 .רעטַאעט םענרעדָאמ ָאד ןליּפש רימ .עסעיּפ ענרעדָאמ ַא זיא'ס

 ןוא טרעדנוה עטצעל יד רַאפ טליּפשענ טרעוו רעטַאעט סענרעדָאמ

 טַאהעג ךיז רַאפ טָאה ,ןַאמרעננוי א ,רעפַאפדַאפ רעד .רָאי קיצפנופ

 ןקירד סָאוו עסינטלעהרַאפ עשימָאנַאקע יד .טעשזוס ַא ,טַאלּפ ַא

 רעד טיול טקַארטסבַא זיא ,ןצרַאה סנשטנעמ םעד ןיא קינייוװעניא

 עשילננע יד ןיוש ןענייז ױזַא טֶא ןוא .טפַאשנסיו רעניײמענלַא
 וינ ןופ סיױרַא ןרָאפ רימ ןוא ןעמענ רימ ,ליּפשייב םוצ .ןסעיּפ

 עצנאנ יד .עינָאלָאכיסּפ עטקַארטסבַא ןיוש זיא סָאד ןוא קרָאי

 -סבא ןשינָאלַאכיסּפ אזַא ףיוא ךיז טיירד רעטַאעט ןופ יירענישַאמ

 ןעמענ רימ ןעוו ןוא .רַאלָאד טנזיוט ןעצ טסָאק סָאד ןוא טקַארט

 עצנַאנ יד טעז ןעמ ןוא ענרעדָאמ ןיוש סע זיא ,עסעיפ ַאזַא
 ַא ,טניירפ א רעניימ .עימָאנָאקע רעניימענלַא רעד ןופ עיזַאטנַאפ

 ןַאמ רעד םורָאװ טגערפענ ךימ טָאה ,רעטַאעט ןופ לַאנָאשעּפָארּפ

 ןייק רעבירעד זיא סע .עניב רעד ףיוא קידעבעל רעדיוו טרעוו

 רעטַאעט סענרעדָאמ ןליּפש רימ .ןנערפ טלָאז ריא זַא ,טינ רעדנואוו

 ."וי קנעהט ,ךייא ךיא קנַאד טצעי ןוא

 סנירבָאק ןָאעל טריפעגפיוא .ק טָאה 1916 רעבמעווָאנ 29 םעד

 לָאר-לטיט יד קידנליּפש ,"רעדניק רוטַאנ, רעדָא ,"עליוב לקנַאי;
 ."פליוב לקנַאי;

 : ףָאגָאר ללה טביירש ,ןליּפש םעד ןגעוו

 רעד סָאװ סָאד .ןטסָאמעגנָא יו זיא עליוב ?קנַאי סלַא רעלסעק,

 םיא טימ טָאה רע סָאװ ,עגַאל ןייז ןיא ןיירַא קיטכיר טינ זיא םלוע

 ץנַאג םיא טָאה ,ןטנעמָאמ עשיגַארט יד ןיא טריזיטַאּפמיס טינ

 ךיוא .עלָאר ןייז ןופ גנוריפכרוד |רעד} יד ןיא טרעטשעג שביה

 רעד ... .טייקטרעּפמולענמוא סעקייח טרעטשעג ליפ םיא טָאה

 -בעלעג ןשיטָאידיא ריא טימ ןטלַאהרעטנוא רעסעב ךיז טָאה םלוע

 ."ןכירטש-טסנוק עלעדייא ןוא ןלָאמ סרעלסעק טימ יװ ,רעט

 : טקרעמַאב ,טליּפשעגטימ םיא טימ טָאה רעכלעוו ,ץרַאװש סירָאמ

 ,רָאי קיצפופ ןוא עכעלטע ןעוועג טלַא ןַאד ןיוש זיא רעלסעק,
 -עּפמעט טימ עליוב שטאננוי םעד טליּפשעג רע טָאה ןגעווטסעדנופ

 טָאה רעדיל עשיסור יד ןעגניז ןייז .רעייפ ןכעלטננוי ןוא טנעמַאר

 ,ןח אלמ -- סעסקיש יד טימ ןצנַאט ןייז ,ןמעט טנזיוט טַאהעג

 המשנ רעד טימ טעּפָאסעג רע טָאה ןצנַאט לָאמ סעדעי ךָאנ שטָאכ
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 ןופ ןָאקיסטקעל

 -ארג ןוא רעבעל ענעטָארבענ ,ךעלצַאנרַאק ל?יפוצ ןסע ןייז בילוצ

 ."סעצעש

 :רעכעלריפסיוא ּפָא ךיז טלעטש שטיװָארעשָא .מ

 טָאה (גנוי-ספרָאד רעד) "עליוב ?קנַאי, סנירבָאק ןָאעל ןיא,

 םעד ןיא לָאז ןעמ זַא ,ױזַא לָאר יד טסַאפענפיוא רעלסעק דוד

 עליוב לקנַאי .טיײקנזָאלעצ יו תומימת רעמ ןעז גנויספרָאד ןדליוו

 ןיא טכָאק סע לייוו ,טינ ןעק רע רעבָא ,םורפ ןוא טוג ןייז ליוו
8 

 "עליוב לְקגִשיא סלַא רעלסעט דוד .ןבױא

 "בנג עלטַאמ , סלַא רעלסעט דוד .ןטנוא

 סָאד ןבָאה ביל לי רע .ןעור טינ םיא טְזָאל ןוא עכוי יד םיא

 םיא טיצ סע לייוו ,טינ ןעק רע רעבָא ,עקהיח שינעפעשַאב עמערָא

 ,רעווש םיא זיא סע רעבָא ,ןענעװַאד ליוו רע .ןַאשַאטַאנ וצ טרָאפ

 ךיז טלָאװעג ןייֵלַא טלָאװ רע ."ןעילָאס טינ ךיז, ןעק רע לייוו

 םיא ןופ טרַאּפש הרובג יד רעבָא ,ןעמיוצנייא ךיז ,ןּפמורשנייא

 ,םעד ןיא קידלוש רע זיא סָאװ .ןפלעה טינ ךיז ןעק רע ןוא סיױרַא

 ךַאװש טסייג ןיא ןֹוא זיר ַא יו טנוזעג רעּפרעק ןיא זיא רע סָאװ

 סָאד רעכלעוו ןיא ץענ רעד ןיא ךיז רע טרעטנָאלּפ ? עלעמעל ַא יו
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 רעטַאעט ןשידיי

 ערעדנַא טקינייּפ ןוא ךיז רע טקינייּפ .טיירדעגניירַא םיא טָאה ןבעל
 .טלעוו רעצנַאג רעד וצ טונ ןייז רָאנ ליוו רע ןעוו טייצ רעד ןיא |

 ימוא ןייז ןיא ןוא .ןעניפעג טינ ןעק ןוא געווסיוא ןַא רע טכוז
 ץלֲא טלעטש ןוא רע טיירש ,רע טנייוו ,רע טעב טײקנפלָאהַאב

 עשז סָאװ ,ונ ?ןָאט ךיא לָאז עשז סָאװ ,ונ, עגַארפ עבלעז יד

 טקירדענסיױא טָאה סָאװ ,ענַארפ יד טָא ןוא .,"? ןָאט ךיא לָאז

 -סיוא רעלסעק דוד טנעלפ ,טייקנפלָאהַאבמוא עצנַאג סעליוב לקנַאי

 ׁשזַא טָאה דיירפ ַא זַא ,תומימת רעקיצרַאה ליפ ױזַא טימ ןקירד

 ןגיוא יד ןיא ןעוו טייצ רעבלעז רעד ןיא ,ץרַאה סָאד טליפעגנָא

 ןכעלקילגמוא םעד ֹוצ תונמחר ןופ ןרערט טלעטשעג ךיז ןבָאה
 ."ןשטנעמ םענעפלָאהַאבמוא ןוא
 ,"ףליוב לקנַאי; עסעיּפ יד טָאה רע זַא ,טלייצרעד רבחמ רעד =

 טנעיילעגרָאפ םיא רַאפ ,.ק רַאפ ןבירשעג הליחתכל טָאה רע עכלעוו
 ייב ,גנונעיילרָאפ רעד תעב לָאמנייא ,לָאמ ןעצ יו רעקינייװ טינ
 סירָאמ רעליּפשיױש רעד ךיוא דנזעװנָא ןעוועג ןענייז'ס רעכלעוו

 רבחמ רעד טָאה ,וָארַאטָאלָאז ,רד ןוא עּפסַאק .רד ,שטיװָאקשַאמ
 ,ק טינ טלעפעג עסעיּפ יד יו טקרעמַאב טקַא ןטשרע ןכָאנ דלַאב
 ,לָאמ רעדנַא ןַא .ןענעייל וצ רעטייוו טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע ןוא
 "עג רעדיוו ןירבָאק טָאה ,ןשטיװָאקשָאמ ןופ טייהנזעוונָא רעד ןיא
 ייב םימחר ןטעבעג ךיז מָאה שטיװָאקשָאמ ןוא עסעיּפ יד טנעייל
 : סנייז ייב ןבילבעג זיא .ק רעבָא .עסעיּפ יד ןליּפש לָאז רע זַא ,.ק

 סָאד ךיז טָאה ױזַא .'...ריזח ַא ...טינרָאג םעד ןיא עז ךיא;
 טריסערעטניארַאפ טינ ןבילבעג זיא .ק ןוא טרזחרעביא ןענעיילרָאפ
 וצ עסעיּפ יד טפיוקרַאפ ןירבָאק טָאה לייוורעד .עסעיּפ רעד ןיא
 טעז ןוא ןבָארּפ יד וצ טמוק רבחמ רעד ןעוו רעבָא ,ןיקסװעשַאמָאט
 ,טריפעגנירַא טָאה יקסװעשַאמָאט סָאװ ןעגנורעדנע יד טרעה ןוא
 .עסעיּפ יד קירוצ טמענ ןוא רַארָאנָאה םעד קירוצ רע טלָאצ
 וצ טקירדעגסיוא ךיז לָאמַא רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה .ק ןעוו
 ,עסעיּפ ןייק טינ זיא סָאד זַא ,ןענירבָאק גָאז ךיא זַא; :ןענירבָאק
 טָאה יקסװעשַאמָאט ,ּפָאק ןיא עשטָאלק בָאה ךיא זַא ,רימ רע טגָאז

 ָאי ןיוש ךָאד טייטשרַאפ רע .ּפָאק ןיא עשטָאלק ןייק סינ ךָאד
 לקנַאי טריפעגפיוא טינ רע טָאה סָאװרַאפ טנייה ,ןסעיּפ סנירבָאק
 -ליװעדָאװ שידיי ַא ןיא עסעיּפ יד טפיוקרַאפ ןירבָאק טָאה ,'? עליוב

 .רעטַאעט-"ןָאעדָאא ןיא טליּפשעג טָאה סָאװ ,עּפורט ַא וצ ,זיוה

 -רעד רעד ןוא ,גלָאפרעד רעקיזיר ַא ןעוועג עסעיּפ יד זיא טרָאד
 רערערַאפ ס'.ק זַא ,וצרעד טריפרעד טָאה עסעיּפ רעד ןופ גלָאפ
 ןייז ןיא עסעיּפ יד ןריפפיוא לָאז רע זַא ,םיא וצ ןייטשוצ ןלָאז
 .רעטַאעט

 : רבחמ רעד טלייצרעד ,.ק ייב גנוריטפיוא רעד ןגעוו
 טימ ןעמונרַאפ קרַאטש טינ ךיז טָאה רעלסעק ךיוא ...,

 טנַאלַאט ןייז .עסעיּפ עיינ א טריפענפיוא טָאה רע תעב ,ןבָארּפ

 לָאר ןייז ןליפַא טָאה רע ןעוו ןנָארטעגסױרַא בור'ס םיא טָאה רעבָא

 ךיז רע טָאה 'עליוב ?קנַאי, ןופ ןבָארּפ יד וצ ... .טנעקענ טינ
 עסעיּפ יד תמחמ .ךעלנייוועג רעדייא ןטלַאהרַאפ שרעדנַא ,ץנַאג
 טינ רע טָאה ,רעטַאעט ןָאעדָא ןיא גלָאפרע ַאזַא טַאהעג- טָאה
 ןיא רע .,ןבָארּפ קינייו טימ ןטערטוצסיױרַא ריא ןיא טנַאװעג
 לעיצעּפס וְליפַא טָאה רע זַא ,ריא וצ ןטָארטענוצ טסנרע ױזַא
 .ןרָאיטקַא ענייז טימ עסעיּפ יד ןרידוטשוצנייא ידכ לָאה ַא ןעמונעג
  ףיױא טכַאמעג עבָארּפ רעלסעק ןַאד טָאה ןכָאװ ריפ עּפַאנק .. .

 .קינייווסיוא ףיוא טנרעלעגסיוא לָאר ןייז טָאה רע .,'עליוב ?קנַאי,
 ןייז ןיא ?ָאמ עקיצנייא סָאד ןעוועג זיא סָאד זַא ,ביולג ךיא

 גנוטכַא טָאה רע יו ןוא .רעליּפשיוש סלַא ערעירַאק רעצנאג

 -עהעג יו ןליּפש ןלָאז ייז זַא ,ןרָאיטקַא ערעדנַא יד ףיוא ןבעגענ
 טכַאמ ייז ןופ רעצימע זַא ,ןזיוועגסיוא םיא ךיז טָאה .זיא קיר |
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 לעוװ ךיא ... .טרעטיצענפיוא שממ רע טָאה ,גנונָאטַאב עשלַאפ א

 'עליוב לקנַאי, ןופ גנולעטשרָאפ עטשרע יד ןסעגרַאפ טינ לָאמנייק

 וינעווע דנַאקעס .ןעוועג סָאד ןיא טנוװָאנרע ןייז .ןרעלסעק טימ

 ךיז טָאה גנַאהרָאפ רעד רעדייא .ןעוועג טקַאּפעג זיא רעטַאעט

 רעד .רעמיצ-בָארעדרַאנ ןיא םיא וצ ןיירַא ךיא ןיב ,ןביוהעגפיוא

 זיא ,קנַאינ רעגנוי רעד סלַא טרימירג ,רעלסעק רעקירָאי-קיצכעז

 קידנּפוצ ןוא לוק ןטנערעגפיוא ןַא טיס .ןעוועג זעוורענ רעייז

 ךיז רע טָאה ,רענניפ עזעוורענ טימ זלַאה םורא לכיט עטיור סָאד

 ךיא רעביפ-ןּפמָאל ארַאפ סָאװ ,רעניימ טָאג, : רימ וצ ןפורעגנָא

 טדעררעד טינ טָאה רע ,'? רימ ןלעוו ,ריא טקנעד יוװ .טנייה בָאה

 רעזייב ַא ןיא ךיז ןדײרוצסױרַא טַאהעג ארומ טלָאװ רע יו ױזַא

 זעוורענ קרַאטש רע זיא טשרעוצ ...ןטָארטעגפיױא זיא רע .העש
 ןוא ןרָאי ענייז טליפענ ךיוא טלָאמַאד ךיז ןבָאה סע ןוא ןעווטג
 ,ןײרַא לָאר ןייז ןיא רע זיא זייווכעלסיב רָאנ .רענייב עטְלַא ענייז

 רעלסעק ןיא ,טקידנעעג ךיז טָאה טקַא רעטשרע רעד !זעװ ןוא

 ענייז עַלַא ןיא סָאװ ,?קנַאי רעטנוזענ ,רעגנוי רעד ןעוועג ןיוש
 טנַאלַאט רעסיורנ ןייז .. . .רעייפ-טננוי סָאד ןעגנוזעג טָאה רענייב

 רעקידמרוטש טימ ןוא ןפרָאװענּפָארַא ןרָאי יד ןופ טסַאל יד טָאה

 ."ןעקנורטעגנָא טסייג ןייז טננוי

 ענעדישרַאפ קידנרעדליש רעטייוו ױזַא ןָא טייג רבחמ רעד ןוא

 -רַאפ ןוא ,עליוב לקנַאי ןופ לָאר יד ןליּפש ס'.ק ןיא סענעצס

 : טקידנע

 לָאמנייא זַא ,נלאפרע ַאזַא טָאהעג ןַאד רע טָאה עסעיּפ רעד ןיא;

 ןוא עניב רעד ףיוא ןטָארטעגנסױרַא רע זיא ,גנולעטשרָאפ ַא ייב

 -רעוו ,הדומ ךיז ןיב ךיא; : עדער ַאזַא רעפעגמוא ןטלַאהעג טָאה

 סנירבָאק ןזעל טינ רָאט ךיא .,יטנ'אטח ? יס וי ,םוקילבוּפ פעט

 ריא טָא ןוא ,ןענַאטשרַאפ טינ ייז בָאה ךיא ,יס וי ,לייוו ,ןסעיּפ

 לעװ ,ןעננערב רימ טעוװ רע סָאװ רעטייוו זַא ,תודע עניימ טייז

 ןייז זיב טעמכ .'ןריפפיוא ןוא ןעמעננָא סע טייהרעדנילב ךיא

 ,ןרָאיטקַא יד :סעּפע ךָאנ ןוא ,טליּפשעג עסעיּפ יד רע טָאה טיוט

 יו ,ןלייצרעד טנָאקעג ןטלָאװ ,טליּפשענ םיא טימ ןבָאה עכלעוו

 ערעדנַא טימ טביולרע ליפיוזַא ךיז טָאה רעכלעוו ,רעלסעק ,רע ױזַא

 ןייק ןוא טביולרע טינ ךיז ןיילַא עסעיּפ רעד ןיא טָאה ,ןסעיּפ

 וליפַא ןעמענוצרעטנורַא רעדָא ןניילוצוצ טזָאלרעד טינ ןרעדנַא

 ", , .טרָאװ ןייא

 ןָאעל רעטַאעט ןייז ןיא ףיױא .ק טריפ 1917 רַאונַאי 19 םעד

 יזיא; לָאר יד טליּפש רע רעכלעוו ןיא ,*2 רעמונ ריט, סנירבָאק

 ,"יביעב יד

 השמ טביירש ,*3 רעמונ ריט/, סנירבָאק ןיא ןביירש ןייז ןגעוו

 : רידַאנ

 ןיא .רעלסעק ,ד רעה טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רעֶליּפש יד ןופ,

 ןעמונענ ךיז רע טָאה טּציא טשרע .עליוב לקנַאי ןופ עלָאר רעד

 ןעמונעג רע טָאה ךָאו עקיטנייה טשרע .עליוב ?קנַאי ןליּפש

 סָאװ .םזינַארט ןשיריל סעליוב ןופ ָאמיסינַאיּפ סָאד ןייטשרַאפ

 -רַאוו יז רע טעוװ 'יביעב יד יזיא, ןופ עלָאר עקיטציא ןייז ךייש

 ."רעטעּפש ןסעיּפ יירד-ייווצ ַא טימ טשרע ןליּפש וצ ןבייהנָא ךעלנייש

 -המחלמ; סרָאש השמ .ק ףיוא ָאד טריפ 1917 רַאורבעפ 21 םעד

 ."ןייטשנריוב ןמחנ, לָאר יד טליּפש ןוא *סעמַאמ

 ,"בנג עקטָאמ,; סשַא םולש .ק ףיוא ָאד טריפ 1917 ץרעמ 16 םעד

 .לָאר-לטיט יד קידנליּפש

 | | : טביירש ןַאהַאק ,בא

 םעד ןריזיטַאמַארד .ךוב רעקידריווקרעמ ַא זיא 'בננ עקטָאמ , ,
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 ןופ ןָאקיסטעל
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 ןריזיטַאמַארד ןָאק ןעמ ... .ךעלגעממוא טולָאסבַא זיא ךוב ןצנַאג

 רעד רַאפ שַא םולש ןָאטענ טָאה סָאד .םיא ןופ ןלייט עסיוועג רָאנ

 ייר ַא סלַא ןרעוו טכַארטַאב ףרַאד עסעיּפ יד . .. .עניב רעשידיי

 -ַאמארד טונ ךיז ןזָאל עכלעוו ,ןציקס ,עניב רעד ףיוא ןציקס ןופ

 סרעלסעק ןופ עניב רעד ףיוא סױרַא ןעמוק עכלעוו ןוא ,ןריזיט

 ןעמ טלָאװ ןציקס עזיד ןופ עדעי .טנַאסערעטניא רעייז רעטַאעט

 ױזַא רעבָא ,'רעטקַא ןייא, ןַא סלַא עניב רעד ףיוא ןלעטש טנָאקעג

 --- ןָאזעּפ עבלעזיד ןטקַא עלַא ןיא ןיא רוניפ עלַארטנעצ יד .יוװ

 .טנַאסערעטניא ןעמַאזוצ עלַא ןענייז --- עקטָאמ

 .טוג רעייז ,קידנדייר ןײמענלַא ןיא ,קיטש סָאד טרעוו טליּפשעג

 וצ םיא ךעלגעמ ןיא סע יו גנוי ױזַא זיא עקטָאמ סלַא רעלסעק

 רערעגנוי ַא טרעדָאפעג ךיז טלָאװ עלָאר רעד וצ ,ךעלריטַאנ ,ןייז

 טָאה ,ןעזענ םיא בָאה ךיא סָאוװ לָאמ ןטייווצ םעד .קישטנַאמעגנוי

 עקינייא ןיא .,לָאמ ןטשרע םעד יו רעסעב ליפ טליּפשעגנ רע

 .ןטנעמָאמ עמערַאװ יד ןיא ךעלכַאזטּפיױה ,טסייג ליפ טימ ןטנעמָאמ

 רע .רעטַאעט ַא זיא סָאד זַא ןסענרַאפ ןעמ טָאה ןטרָאד ןוא ָאד

 .עלָאר יד םורַא טלגניר סָאוו ,ןבעל םעד ןיא ןיירַא ךייא טּפעלש

 -עג טלָאװ רע יוװ ױזַא סעּפע סיוא טמוק רעצעלּפ ליפ ןיא רעבָא

 רעלַארטנעצ רעד ןופ טרעדנוזענּפָא טייטש רעכלעוו ,ּפיט א ןפַאש

 | ."רוגיפ

 : רידַאנ השמ טביירש ,"בנג עקטָאמ , סשַא ןגעוו

 ןרעסערג ןֹוא ןסיורג ןקילָאמַא םעד ,ןיילַא ןרעלסעק ןעז ... ,

 םעד טריטקיד רע ןעוו טנעמָאמ םעד ןיא רעלסעק ןטסערג ןוא

 ןעו ןוא ןעלהנח וצ טדער רע ןעוו ןוא ןעמַאמ ןייז וצ ווירב

 ןוא סמערָא עדייב רעטנוא עלהנח-ןוא-רעטומ ןייז םורַא טמענ רע

 רע יו ,לטעטש ןייז ןופ ייברעד קידנמיורט רעטנוא ךיז טלצנעט

 עלַא יו ןוא עמַאמ רעכעלרע ןייז טימ ןוא הלכ ןייז טימ טייג

 טרעוו רע ןעוו ,ףוס םוצ ,ןוא ,ץרא-ךרד סיורג טימ ךָאנ םיא ןקוק

 יז ןוא ,ייצילָאּפ רעד וצ ןבענענרעביא םיא טָאה'מ זַא ,ריואוועג

 ,קילג ןטסכעה ןייז ןופ טקנוּפ םעד ייב ףיונוצ טכערב ןבעל ןייז

 ."! קידלַאװג יו ! ףיט יו ! ךעלקערש יו

 רעד, סיקסװערַאטָאלָאז ףיוא .ק ָאד טריפ 1917 לירּפַא 20 םעד

 ,"םובלַאמ ללה, לָאר יד קידנליּפש ,"דניז ןופ זיירּפ

 : רידַאנ השמ טביירש ,*דניז ןופ זירּפ רעד , סיקסווערַאטָאלָאז ןגעוו |

 -סיוא טינ רענייק ,טָאנ ןקנַאד ַא ,ךיז טָאה רעליּפש יד ןופ,

 קַאמשעג ןטוג גונעג ןבָאה ייז זַא ,ןפָאה ריִמָאֹל ןוא ,טנכייצעג

 עלַא . ,. ,רעלסעק .קיטש ַאזַא ןיא ןענעכייצסיוא ןלעוװ וצ טינ ךיז

 11,280 ןוא 8,280 ןדנוטש יד ןשיווצ ןעמונרַאפ ןעוועג ךעבענ ןענייז

 -זירּפַאק רעייא קיטייוצרַאה ןפַאשרַאפ טימ ,טכַאנ נָאטיירּפ ןטצעל

 ."רידַאנ השמ ןקיאעפ רעייז ןוא םענ

 .רעביא רעיינ סדייוש קרַאמ ןיא ףיוא .ק טריפ 1917 יַאמ ןיא

 ,"דנורגּפָא ןפיוא, סיקרָאג םיסקַאמ גנוצעז

 -ביא רעד, סניביל .ז ףיוא .ק טריפ 1917 רעבמעטּפעס 14 םעד
 ,"שטנעמ רעקיר

 "דךניירפ רעתמא רעד, ףיוא .ק טריפ 1917 רעבמעטּפעס 28 םעד

 .רענײטַאל ףעזָאי ןופ

 סעשטיוָאנַאמלַאק .ה טריפעגפיוא .ק טָאה 1917 רעבָאטקָא 12 םעד |

 טליּפשעג רעירפ ךָאװ ַא זיא סָאװ ,"ןעמַאמ ַא ןופ טרעוו יד , עסעיּפ

 רעד ןיא ימע ןב טימ ,יטרעביל ,רעטַאעט רעדנַא ןַא ןיא ןרָאװעג

 :ףָאגָאר ללה טביירש םעד ןגעוו .?עטָאנ, לָאר

 ,ןימע ןב טריּפָאק טינ טָאה רעלסעק סָאד ךיז טייטשרַאפ סע ...,

 טָאה סָאד ןוא ,ּפיט ןשירעלסעק ַא טכַאמעג ןעטָאנ ןופ טָאה רע
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 רעירפ ןבָאה סָאו יד רַאפ טנַאסערעטניא ןליּפש ןייז טכַאמעג

 .ןָאזרעּפ רערעקרַאטש ַא זיא עטָאנ סרעלסעק ... ,ןימע ןב ןעעזעג

 ןבָארנ םעד רעמ םיא ןיא טעז ןעמ .רעקיטומ ןוא רעטנוזעג זיא רע

 יד .ימע ןב יו םלוע םעד יױזַא טינ רע טריר רַאפרעד .גנוי

 זיא סע .עמערַאװ אזא טינ זיא טקעוװרע רע סָאװ עיטַאּפמיס

 טָאה רעלסעק סָאװ גנוסַאפפיוא יד זַא ,ןגָאז וצ קירביא ךעלריטַאנ

 טליּפש רעלסעק .,ףוס ןזיב גנַאּֿפנָא ןופ ןטלַאהעגסיױוא זיא ,טכַאמענ

 ."רעלטסניק רעתמא ןַא יוװ עלָאר יד

 :ץרַאװש סירָאמ טביירש תונורכז ענייז ןיא ןוא |

 -ענ רעלסעק טָאה 'ןעמַאמ ַא ןופ טרעוו יד, עסעיּפ רעד ןיא,

 -סיוא רעייז ךיז טָאה רע רעכלעוו ןיא עלָאר-רעטקַארַאכ ַא טליּפש

 ."טנכייצעג

 סרעטכיר השמ טריפעגפיוא .ק טָאה 1917 רעבמעווָאנ 28 םעד
 ,ב רַאקסָא, לָאר יד טליּפשעג ןוא "םינתח ייווצ יד, עידעמָאק

 ,*ץנַארעמָאּפ

 :ןַאהַאק .בא טביירש םעד ןגעוו

 זדנוא ייב טנָאז ןעמ ןעוו ןוא ,עידעמָאק טסייה קיטש סָאד ....,
 ,ןטקַא ריפ ןיא יירעפיטש א ,סַאּפש ַא ,סרַאפ ןעמ טניימ ,עידעמָאק

 -טינ ,ןענָאזרעּפ עכעלקריוו טימ ,ןיז ןתמא םעד ןיא עידעמָאק ןייק

 רעטכעלעג טרָאס םענעי טימ ןוא ןענָאיצַאוטיס ענעצלַאזעגרעביא

 ,סױרַא טפור ןייֵלַא ןבעל סָאד זַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ ןכלעוו ןגעוו

 םעד ןיא ןליּפש ... .טינ שידיי ףיוא ךָאנ רימ ןבָאה עכלעזַא

 ןענייז סע לייוו ,סָאו ָאטינ זיא טרָאװ םעד ןופ ןעניז ןקיטכיר

 טייהננעלעג ןייק טָאה רעלסעק . . . ,רעדליב-רעטקַארַאכ ןייק ָאטינ

 סיוועג רע טָאה טכעלש רעבָא ,טנַאלאט ןייז ןזייוצסױרַא טינ

 ."טליּפשעג טינ

 ;טביירש ןַאמסטרָאװ .י ,רד

 ןיא רע ןוא ּפיט םעיינ ַא ןיא ףיוא ָאד טערט רעלסעק .ד,

 ,רעטרעוו עכנַאמ ּפָארַא זייוונטייצ טננילש רע ,תמא .טונ רעייז

 .טינרָאג ייברעד טרילרַאפ ריא .טינ טדַאש'ס רָאנ ,ןזַארפ עצנַאג

 .טסיא םעד סױוַא טגנערב רע .,קיטכיוו טינרָאג ָאד זיא 'עזָארּפ, יד

 ",'רענייב יד טימ, ןקידעבעל ַא '.ב רַאקסָא, ריבג רעדייס

 "תומולח עסיז; טריפעגפיוא .ק טָאה 1917 רעבמעצעד 21 םעד

 ,יקסװערַאטָאלָאז .י ןופ

 סלעגיס םַאיליו טריפעגפיוא .ק טָאה 1917 רעבמעצעד 231 םעד

 ."ןאמנאר ןאמיימ, לָאר יד טליּפשעג ןוא *רעטריקסַאמ רעד;

 טליּפשעגטימ ןוא טריפעגפיוא .ק טָאה 1918 רַאורבעפ 1 םעד

 ,"וויזירּפ רעד; סמירפס רכומ עלעדנעמ ןיא

 סנָאסנַאטַאנ ירנעה טריפעגפיוא .ק טָאה 1918 רַאורבעפ 15 םעד

 -רעביא ןַא גנוצעזרעביא סדייווש קרַאמ ןיא "ןביולג רעשידיי רעד,

 -יגירַא ןיא טסייה יז יוװ ,"ןרעיומ רעטניה; עסעיּפ רעד ןופ גנוצעז

 -נעצ, רעװעשרַאװ ןיא ןענישרעד זיא ,גייווצרעבליז ןמלז ןופ ,לַאנ

 ד"א שזדָאל ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ןוא 1922 ןיא גַאלרַאפ-ײלַארט

 ."ןיוועל ריקנַאב ,, לָאר יד קידנליּפש ,ןרעלדַא-ןַאמסקַאװ ןופ

 | : טביירש ןַאמסטרָאװ .י ,רד

 טליּפש רע ןוא ,עלָאר עלופטכַארּפ ַא ָאד טָאה רעלסעק דיווייד ,
 ןָא רע טנַאמרעד ןטנעמָאס עכנַאמ ןיא שטָאכ .ל?ופטכַארּפ יז

 רעקיטסיינ רעתמא ןַא זיא סע .ןלָאר עטליּפשענ םיא ןופ ערעדנַא
 רע .ןיוועל ףלָאדַא ריקנַאב םעד ןליּפש ןרעלסעק ןעז וצ סונעג

 ןכלעוו ,חומ רעייא ןיא ןייא ךיז טצירק רעכלעוו ,ּפיט ַא טפַאש

 ליפיזַא טָאה רע .ןסענרַאפ טינ טייצ עננַאל א רַאפ טנַאק ריא
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 רעצטַאעט ןשידיי

 .ןענעבערוצסיוא עלַא ייז טכייל טינרָאנ זיא סע זַא ,ןטנעמָאמ ענייש

 ןכעלביירשַאבמוא ןַא רע טכַאמ טקַא ןטשרע ןופ סולש םייב ןיוש

 .סעכ ןיא זיא ,םירוסי טָאה רע ,טגערעגנפיוא זיא רע ,קורדנייא

 ןייז וצ טריפ סָאװ ,ריט יד רע טנפע ,ןפָאלש קידנעייג ,רעבָא ןעוו

 טדניוװשרַאפ ,קידנפָאלש ?קינייא ןייז טקרעמַאב ןוא רעמיצפָאלש

 טקירד םינּפ רעטלַא ןייז ןוא ,סורדראפ ןוא סעכ ןייז ןַאטנעמָאמ

 ןענָאק וצ םוא ןעז סע זומ ןעמ זַא ,עביל עכעלרעטָאפ ?יפיוזַא סיוא

 ."ןצַאשּפָא קיטכיר
 : רידַאנ השמ טביירש ,"ןביולג רעשידיי רעד ,, סנָאסנַאטַאנ ןגעוו

 ךס ַא קיטש סָאד טָאה גנוריפפיוא רעשירעלסעק דעד ןיא ...,

 רעסַאװ-הרימש טימ 'טפיוטענ; סע טָאה'מ סָאװ ןופרעד ןטילעג

 רעלסעק ... .הלימ ןופ ןיד ןשידיי ןטיול ןעוועג ריינמ טינ ןוא

 -זירּפַאק ,ךעלרעטָאפ .ןיוועֶל ףלָאדַא רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא

 טָאה רעלסעק טניז טייצ עגנַאל ַא ןיוש ןיא סע .,שיטעטַאּפ ,ענ

 ךיז ןָאק רעדנעלדירפ לאפר וליפַא ,שטנעמ ןקידעבעל ַאזַא ןפַאשעג

 ."וצרעד ןכיילנרַאפ טינ

 םעד ןיא ?בילטָאג דוד, סלַא ףיוא .ק טערט 1918 ץרעמ 28 םעד

 יירפ ,רעדליב 6 ןוא ןטקַא 3 ןיא קיטש-סקלָאפ ,עלעדנוז סנטַאט;

 ."דייוש קרַאמ ןופ שזדנאבאל ךָאנ

 .י טביירש ,ןליּפש ס'.ק ןוא גנוריפפיוא יד ,עסעיּפ רעד ןגעוו

 : :ןיטנע

 טָאלג ץנַאג 'עלעדנוז סנעטַאט םעד, טָאה רעכלעוו ,דייווש .רמ ,

 סע ןכַאמ טסייה סע .ןריזילַאקָאל טבורּפענ סע טָאה ,טצעזרעביא

 -טּפיוה םעד ןוא ןטייברעביא ןעמענ יד יו רעבָא רעטייוו .שיריי

 טינ רע זיא ,דרָאלדנעל רעקרָאי וינ ַא רַאפ טשרמולכ ןכַאמ דלעה

 ץורית ַא ןייז םינּפה לָאז סָאד) 'קיטש-סקלָאפ, סָאד .ןעמוקעג

 -ַארעטילמוא ןוא שירַאנ ,דליוו יױזַא זיא עלעידעמָאק יד סָאװרַאפ

 טלָאװ סָאװ ,סעּפע יו ןבעל ןשידיי ןטימ ןָאט וצ ױזַא טָאה (שיר

 ,דליוו יױזַא זיא ץלַא .ןווכנוכ רעירושזדנַאמ יד ןופ טמַאטשעג

 עקצעדעימָאק רעד ןיא זיא סָאו ,עשימָאק עלעסיב סָאד וליפַא זַא

 יד ןופ טייקכעלביולגמוא רעד ךרוד טרעטשרַאפ טרעוו ,ןַארַאפ

 יד ןביירטרַאפ ?סיב ַא שטָאכ תועמשמ קידנלעוו .., ,רעדליב

 ןבעגעגניירַא ריא ןיא רעלסעק .רמ טָאה ,עסעיּפ רעד ןופ עדונ

 ַא ,ךרוד טריפ ןײלַא רע עכלעוו ,גנַאזעג ןרעמונ ?סיב שביה ַא

 סימ ןוא םיובנריב .רמ ןופ טריפענסיוא ,לצנעט ַא טימ לטעלּפוק

 טרעה םלוע רעד .טערַאבַאק ַא ןיא ענעצס ַא ןוא ןַאמסייוװ יסעב

 ַאזַא וצ ןיוש סע רע טביירט ָאד רעבָא ,ןענניז ןרעלסעק ,רמ ןרעג

 -יטכיוו ַא עסעיּפ רעד ןיא ייברַאפ טייג םיוק סָאד ,טעטידרוסבַא

 ,ןליּפש םוצ טציא ןעמוק ריס ןעוו ... ,גנַאזעג ןָא טירש רעק

 רעלסעק .רמ טָאה דָארג סָאװרַאפ לכש ןפיוא טינ רעדיוו ךיז טנייל

 ןבילקעגסיוא השעמ עקישטַאלּפ עניילק עקיזָאדיד בוט-םוי ףיוא

 עסיורג יד ןיא ,ןטייצ ענעדישרַאפ וצ ןטַאהענ} טָאה רע תעשב

 .ןכַאז ערַאבליּפש ?יפ ןוא ערעסעב ליפ ,טסערפ

 ַא רעטָאפ רעשירַאנ רעד טָאה עסעיּפ רעקיטציא רעד ןיא ,, ,

 ייווצ, סרעטכיר השמ ןיא} ןטרָאד רעטָאפ םוצ טייקכעלנע עכַאוװש

 ןיא ןליּפש ןקיטציא סרעלסעק ,רמ ןיא עטסעב סָאד ןוא ,ן'םינתח

 .רמ ... .ןליּפש םענעי ךָאנ גנוכַאמכָאנ עכַאװש ַא יו רעמ טינ

 ןשירַאנ ,ןּפמעט םעד סיױרַא טגנערב רע ,עיזוליא ןַא טפַאש רעלסעק

 ןַא .טינ טימרעד רע טפַאש סעיינ ןייק רעבָא ,רָאלק ץנַאג ,רעטָאפ

 ןיא ענעצס רעטשרע רעד רַאפ ןרעוו טכַאמענ רָאנ ףרַאד עמַאנסיוא

 -סוש רעטלַא ןַא ןיוש זיא ריבנ רעקידרעירפ רעד ואוו ,טקַא ןטירד

 ןכָארבעג ,ליטש ,ןטפיטש טּפַאלק ןוא לוּפַאק םייב טציז סָאװ ,רעט

 רעלסעק ,רמ ןוא עיינ ַא זיא ענעצס עקיזָאדיד .קינעטרעטנוא ןוא
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 ."ןייש ץנַאג סיורַא יז טגננערב

 .רעביא עצנַאג ַא רָאפ טייצ רעבלעז רעד ןיא טמוק רעטַאעט ןיא

 :ףיורעד זמרמ ןיטנע .י זיא ,םעד ןגעוו ץיטָאנ ַא ןיא .שינערעק

 רעד .והובו והות ַא גנַאל טייז ןיוש זיא רעטַאעט סרעלסעק ןיא;,

 ןפורעגסױרַא טרעוו סָאװ ,גנומיטש יד .תולוקשמ ףיוא זיא תיב םולש

 ."ערעטנומ וצ ןייק טינ זיא ,ןָאזעס ןופ סנַאלַאב ןופ

 יד .רעטַאעט ןופ סױרַא .ק טערט עסעיּפ יד ןליּפש ןטימ ןיא

 123 םעד ןוא ,םיא ןָא ןיוש רעבָא ,טליּפשעג רעטייוו טרצוו עסעיּפ

 -רַאװ איד, ןיא גנורעלקרעד עקידנגלָאפ ןקורדּפָא רע טזָאל לירּפַא

 : ?טייה

 ןוא ,רעטאעט וינעווע עטייווצ ןופ סיורַא ןצנאנניא ןיב ךיא,

 רענטרַאּפ םענעזעוועג ןיימ טימ ןעגנודניברַאפ עַלַא ןטינשעגּפָא בָאה

 ףיוא טליּפשענּפָא ךיא בָאה רָאי קיסיירד . . . .רענליוו ,ר סקַאמ

 .טכַאמענ טינ ןקילג ןייק לָאמנייק בָאה ךיא .עניב רעשידיי רעד

 ."ץרַאה עשידיי סָאד, צעסעיּפ סרענײטַאל ןיא .ק

 .ןײטשדלָאג ינעשזד ןוא לעבָאל אניװלַאמ : סטכער ןופ

 ןוא טסנוק ןיימ רַאפ טבעלעג ןוא טבערטשעג קידנעטש בָאה ךיא

 רַאפ רעבָא .טכוזעג טינ גלָאפרע ןלעיסנַאניפ ןייק לָאמנייק בָאה

 בָאה רעליּפשיוש סלַא ערעירַאק רעגנַאל ןיימ ןופ טייצ רעצנַאנ רעד

 ףמַאק ַא ןריפ וצ טַאהעג טינ ןוא ןטילעג טינ ױזַא לָאמנייק ךיא

 ןטָארטעגניירַא ןיב ךיא טניז יו ,ץנעטסיזקע ןוא טסנוק ןיימ רַאפ

 .רענליוו סקַאמ רענטרַאּפ םענעזעוועג ןיימ טימ ּפישרענטרַאּפ ןיא

 ,ןרָאװעג טיובענסיוא ןיא רעטַאעט וינעווע רעטייווצ רעד טניז

 סרעיסעל יד ןרָאװעג ןענייז ןרענליוו .ר סקַאמ טימ ןעמַאזוצ ךיא ןוא

 בָאה ךיא .טַאהעג םינ גָאט ןקיאור ןייק ךיא בָאה ,(סרעטכַאּפ|

 בָאה ךיא .ןנָארקעגנ טינ ןטנעצָארּפ עטנָאזעגוצ רימ יד לָאמנייק

 ןעגנַאנעג ןענייז סע ןעוו ,רָאי ןייא ץוח ַא טייצ עצנַאג יד רַאגָאז

 טינ |תוריכש} סעשזדייוו עלופ עניימ ,ןסעיּפ-סעסקוס עסיורג יד

 רענטרַאּפ א ןעוועג ,ןגָאז וצ ױזַא ,רעבָא ךָאד ןיב ךיא .,ןגָארקעג

 רעבָא ,ןגיושעג ןוא טקיטשעג ךיז בָאה ךיא ןוא טפעשענ םוצ

 רעגרע וצ טכעלש ןופ ןעננַאנעג זיא סע ?רועיש רעד ןזיא ?פיוו

 .טנעקעג טינ ךיא בָאה ןביילב רעגנעל .ןעמוקעג זיא דנע רעד ןוא

 טינ םעשזדייה טנעס ןייק ןָאזיס ןצנַאג ןטצעל םעד בָאה ךיא

 ,גָאז ךיא ןעו רָאה ַא ףיוא טינ ביירטרעביא ךיא ןוא ןנָארקעג

 ןוא ףניפ רעטַאעט וינעווע ןטייוצ םוצ טניילענוצ בָאה ךיא זַא

 .רַאלָאד טנזיוט קיצנַאװצ
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 ךיא יו ,'יֵאטס קַאי, טגָאז ןעמ יו ןבילבעג טציא ןיב ךיא

 ןרָאלרַאפ טינ לעוו ךיא .ןדירפוצ ןיב ךיא רעבָא ,ייג ןוא ייטש

 טציא רָאפ ךיא ...?לטעטש ןיימ ןײטשַאב ןענָאק לעוו ךיא ,ןייג

 טעוװ רעטעּפש סָאװ ןוא ,רוט ַא ףיוא ץניווָארּפ רעד רעביא סיױרַא

 רעד רַאפ טינ רענעלּפ ענייק בָאה ךיא .ןגרָאז טָאנ לָאז ,ןייז

 סָאד ןוא רעליּפשיוש א גנַאל ןעוועג ןיב ךיא ...רעבָא ,טפנוקוצ

 רעד רַאפ ןעננוטסייל עניימ סייוו ןוא ךימ ןעק םוקילבוּפ עשידיי

 ןפרַאד טינ טפנוקוצ רעד רַאפ ךיז לָאז ךיא זַא ,עניב רעשידיי

 טגָארט סע לָאװבָא ,רעטַאעט וינעווע עטייווצ סרעלסעק טימ .ןנרָאז

 -ניברַאפ םוש ןייק ,טנָאזעג ןיוש יו ,ךיא בָאה ,ןעמָאנ ןיימ ךָאנ

 ןטרָאד סָאװ ןסיוו ?יוו ךיא טינ ןוא סייוו ךיא טינ ןוא טינ ןעגנוד

 . ."ךיז טוט

 ץיטָאנ רערעסערג ַא ןיא טלגיּפשעגּפָא ךיוא טרעוו עטכישעג יד

 -ַאמָאהט ןשיוװצ רעטנָאלּפ רעשיטַאמָאלּפיד , ג"א "סטרעוורָאפ , ןיא

 : טגָאזעג .ַא .צ טרעוו'ס רעכלעוו ןיא ,"רעלדַא ןוא רעלסעק ,יקסוועש

 ,טגירקעצ ױזַא ךיז טדער סע) טנירקעצ ךיז טָאה רעלסעק . . . ,

 המחלמ ןיא המחלמ .ןרענליוו טימ (טשטַאּפעג עקַאט ךיז טָאה ןעמ

 רענליוו זַא ,טנָאז רעלסעק .רעטַאעט ןופ קעװַא זיא רעלסעק ןוא

 ןוזףיטש סרעלסעק ,רענליוו ןוא ,ךעלטנרָא טינ םיא טלדנַאהַאב

 .ןייפ טינ םיא טלדנַאהַאב רעלסעק זַא ,טנָאז ,רעשזדענעמ ןוא

 טליּפשעג ןעמ טָאה ,רעטַאעט-רעלסעק ןיא רעלסעק סיוא ,ללכִה
 -ַאמָאט ןופ ןרָאטקעריד יד ןוא ,ןרעלסעק ןָא רעטַאעט סרעלסעק ןיא

 רעייז ןיא ןרעלסעק ןעמענניירַא טלָאװעג ןבָאה רעטַאעט סיקסוועש

 רעטַאעט לַאנָאשענ ןופ ןרָאטקעריד יד .... .רעטַאעט לַאנָאשענ

 עסיורג ַא ךָאד ןיא ןיילַא רעלסעק .ןרעלסעק טימ ןריזיטַאּפמיס

 ןרעלסעק ייב ךודיש א ןרָאװעג זיא סע ןוא רעטַאעט ַא רַאפ טפַארק

 רָאּֿפ ַא טימ טריסַאּפ טָאה תונכדש סָאד .ןיקסוװעשַאמָאט טימ

 ױזַא ... .ןרָאװענ טינרָאג ןופרעד זיא ךָאד ןוא קירוצ ןטַאנָאמ

 ,רעטַאעט סיקסוװװעשַאמָאט ןבענ ךיז טניפענ רעטַאעט סרעלסעק יו

 רעלסעק ןעוו {ןךעלרעכעל}| יִנָאֹפ רעייז טקוקענסיוא ךָאד טלָאװ

 טנערוקנָאק סלַא ןליּפש רעטַאעט םענענייא ןייז ןנעקטנַא לָאז ןייֵלַא

 ."ןיקסוװעשַאמָאט ייב

 םיא טימ ןוא ןיקסװעשַאמָאט וצ קעװַא טעטימָאק ַא זיא רעבירעדו

 ,ןרעלסעק ךיז וצ ןרישזַאגנַא טינ לָאז רע זַא ,ךַאמּפָא ןַא ןסָאלשעג

 ,ןרעלדַא ןעמענניירַא טינ רַאפרעד טעוװ רעטַאעט-רעלסעק סָאד ןוא

 ןרילָארטסַאג ןרָאפעגקעװַא לייוורעד זיא .ק .טנַאלּפעג טָאה סע יו

 ןיא ןליּפש ןײרַא ָאי רעלדַא זיא ןשיווצניא רעבָא ,עדַאנַאק רעביא

 טעוװ .ק יוװ דלַאב זַא ,רעבירעד ןעמ טרַאװרעד .רעטַאעט-רעלסעק

 ייב ןליּפש ןײגנײרַא ָאי רע טצוװ ,ץניוװָארּפ רעד ןֹופ ןרעקקירוצ ךיז

 ן.רעטַאעט לַאנָאשענ ןיא ןיקסװעשַאמָאט

 :שטיווָארעשָא .מ טביירש דָאירעּפ םענעי ןגעוו

 רעמ ןוא רעמ ץִלַא רעלסעק ךיז טָאה טעטיוויאַאנ ןייז ןיא,|
 םורַא טבעוועג ךיז טָאה סָאװ ,קיטילָאּפ רעד ןיא טרעטנָאלּפעגניירַא

 סָאװ ןיוש ןענייז ןעיירעסייר עטסקינייוװעניא יד .רעטַאעט ןייז

 ןיוש ןענייז ןעיירעגירק ; רעפרַאש ןוא רעפרַאש ץלַא ןרָאװעג לָאמַא

 זיא ןרעלסעק .,נעלשעג ַא וצ ןעמוקעג זיא'ס ןוא נונעג ןעוועג טינ

 ,טסואוועג טָאה רע לייוו ,דנַאש ַא יא ,קיטייוו ַא יא ןעוועג סָאד

 רענייא עקַאט ןיא ,ּפַאלק םעד טגנַאלדעד םיא טָאה סָאװ רעד זַא

 סרעלסעק ןיא ןוא קעװַא ןענייז רָאי עכעלטע .עילימַאפ רעד ןופ

 ןוא רעגנע ץלַא ןרָאװעג ןרעלסעק זיא רעטַאעט וינעווע דנָאקעס

 זיא ןוא ןנָארטרעבירא טנַאקענ טינ רעמ ןיוש טָאה רע זיב ,רעגנע

 רע ןעוו ,טייצ ַא ןיא טקנוּפ ןעוועג זיא סָאד .קעװַא ןצנַאנניא

 -עלטסניק ןייז ןופ ?כה ךס םעד ןעיצרעטנוא םייב ןטלַאהעג טָאה
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ךיז רע טָאה ,הרירב רעדנַא ןייק קידנבָאה טינ .טייקיטעט רעשיר

 סלַא ,רע טָאה ןטרָאד ןוא ,רעטַאעט לַאנָאשענ ןיא טרישזַאננַא

 ןעמ סָאװ ,ןסעיּפ יד לייוו ,רעירפ יו רעמ ךָאנ ןטילעגנ ,רעלטסניק
 ,טינש םעד ןופ ןעווענ טינ רעכיז ןענייז ,טליּפשענ טרָאד טָאה

 טָאה רע .ןעוועג זיא רע יוװ רעלטסניק ַאזַא רַאפ ךיז טפַאּפ סָאװ

 טעבָאשטשעגפיונוצ ןרעוו סָאװ ,ןעטערעּפָא ןיא ןטערטפיוא טזומעג

 ,םלוע ןטושּפ םעד ןופ קַאמשעג ןבָארג םעד ןלעטשוצנדירפוצ ידכ

 ןיא ןטערטוצפיוא טייהנגעלענ ןייק טאהעג טינ רעמ טָאה רע ןוא

 רעד ןיא ןזייו ןענָאק ךיז לָאז רע ואוו ,עסעיּפ רעיינ רעטונ ַא

 ,טנאלַאט ןייז ןופ סיורג רעצנַאנ

 טָאה רע .שינעמוקּפָא ןַא ןעווענ םיא רַאפ זיא גנולעטשרָאפ עדעי

 ןעניפענ יוװ ,ךַאז ַאזַא ןנעוו ןעמיורט טנָאקעג טינ רעמ וליפַא ןיוש

 -עטניא טינרָאנ רעמ ןיוש ךיז טָאה רע .עניב רעד ףיוא ןנינגרַאפ

 סע .טליּפש רע ױזַא יו ןוא טליּפש רע סָאװ םעד טימ טריסער

 רעד ףיוא ןרָאיטקַא ערעדנַא יד יצ ןעגנַאנעגנָא טינ רעמ םיא זיא

 רעד ןיא לָאמטּפָא טָאה רע .ןיינ יצ ,ןָאט ןקיטכיר א ןעמענ עניב

 לָאמנייא ןוא ,טנווַא ןיא טליּפש רע סָאװ טסואוועג טינ ןייֵלַא ירפ

 ןִא ,רעזייב ַא רעטַאעט ןיא ןלַאפעגנײרַא גָאטייב עקַאט רע זיא

 ,רעטלַאװרַאפססטפעשעג םעד וצ קידנפיולוצ ןוא ,רעטערומכעגנָא

 רַאפ ךיז טלָאוװ רע יוװ ,ןניוא יד ןיא םענעי קידנקוק טינ ,רע טָאה

 ןַא ,טנוה א ,טנייה ךיא ליּפש סָאװ, :טנערפעג ,טמעשענ םיא

 ."? רעניווש א רעדָא רעטָאנרעּפיּפ ַא ,רענָאג ַא ,עקשטַאק ַא ,קידניא
 יד ןסייב לָאמטּפֶא רע טנעלפ ,עניב רעד ףיוא קידנעייטש ןוא

 .. סעקרעשטשַאי . . ןשידקע ..גנעלש ,, : ןייֵלַא ךיז וצ ןדייר ןוא ןּפיל

 "'"םירעוו

 ןייז ןופ ןעמונעגּפָארַא ןעמָאנ ס'.ק טרעוו 1918 יַאמ 2 םעד

 וינעווע דנָאקעס, זיולב ןָא טציא ןופ ןיוש טסייה סָאװ ,רעטַאעט

 עקהמלש; סלַא ןָא לירּפַא 20 ןופ טרילָארטסַאג .ק .?רעטַאעט

 "וצ) יַאמ 1 םעד ,רעטַאעט-ײ"דנערג; ןיא ןרעלדַא ייב *ןַאטַאלרַאש

 יַאמ 3 םעד ,"לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג; ןיא (ןרעלדַא טימ ןעמַאז

 "לעמעל ינוקא ןיא -- יַאמ 4 םעד ,"שטנעמ רעדליוו רעד; ןיא --
 ."טפַארק עתמא יד; ןיא יַאמ 5 םעד ןוא יָאפַאס, ןיא יַאמ 4 םעד

 -ַאמָאט יסעב ןיא ןטָארטעגנײרַא .ק זיא 1918719 ןָאזעס ןיא

 1918 טסוגױא 30 םעד טָאה רע ואוו רעטַאעט-"סלּפיּפ , סיקסוועש

 לָאר יד טליּפשעג ןוא "טכילפ סיורפ ַא, סרעטכיר השמ טריסישזער

 ."טרעברעה ןאטיינ ,רד,

 עדעי; .ַא .צ רַאוטרעּפער ןייז רעדיו רע טליּפש ףיורעד דלַאב

 סגרעבדלָאג .מ 1918 רעבָאטקָא 4 םעד ףיוא טריפ ןוא "יורפ

 ."ּפיר םוחנ; לָאר יד קידנליּפש ,*טכַאלעג ןוא טבעלעג, עידעמָאק

 ."אטסָאקַא לאירואק ןיא ףיוא ךיוא ָאד טערט .ק

 סגרעבנייטש המלש ףיוא .ק ָאד טריפ 1918 רעבמעווָאנ 8 םעד

 ."ביוט לאירזע, לָאר יד קידנליּפש ,"עביל ןופ טָאג,

 ןוא יורפ יד, טריפעגפיוא ָאד .ק טָאה 1919 רַאונַאי 3 םעד

 יד קידנליּפש ,לעגיס םַאיליו ןוא ןיקרַאב סיאול ןופ "םייה ריא

 ."ןָאסיאול יאול, לָאר

 -רַאפ יד, סניביל .ז ףיוא .ק ָאד טריפ 1919 רַאורבעפ 28 םעד

 ."רעמייהטרעוו טקעלַא, לָאר יד קידנליּפש ,"גנונפָאה ענערָאל

 ןיקסוװעשַאמָאט סירָאב וצ ןטָארטעגנײרַא .ק זיא 19197-20 ןָאזעס

 טסוגיא 29 םעד ןטָארטעגפיוא ָאד ןוא ,רעטַאעט-"לַאנָאשענ, ןיא

 .רעטכיר השמ ןופ *םינזח ייווצ יד, ןיא "םחוריא סלַא 9

 -ָאלײכימ עשימ, סלַא טליּפשעג .ק טָאה 1919 רעבָאטקָא 8 םעד

 ,"ךיל עקילייה סָאד , ןיא *שטיוו
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 רעטַאעט ןשידיי

 "ללה; סלַא ןטָארטעגפיוא .ק ָאד זיא 1919 רעבמעווָאנ 26 םעד

 ."םייהַא טמוק רעדניק, ןיא

 קידנעעז ,טפָא טָאה .ק יו רעטייוו טלייצרעד שטיװָארעשָא .מ

 טּפַאכעג םיא טלָאװ ןעמ יו טליפעג ךיז ,רעטַאעט ןיא ןטנַאקַאב ַא

 דירפ רַאזַאל רעליּפשיוש רעד ןעוו ,לָאמנייא ןוא .ןכערברַאפ ַא ייב

 ,רַאוטרעּפער ןקיליב ַאזַא ןיא טליּפש רע סָאװ טרעױדַאב םיא טָאה

 טָאה רע ןוא ,ןגיוא יד ןיא ןרערט טלעטשעג .ק ייב ךיז ןבָאה

 ַא ןופ ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ווירב ַא ןענעייל וצ ןבעגעג םיא

 ןוא ,ןליּפש ןייז רַאפ טלדיזעג םיא טָאה רעכלעוו ,רעטעברַא ןשידיי

 טכענ ןייק ךימ טזָאל ווירב רעד טָא ,טסעז, :טגָאזעג טָאה .ק

 ,טפערט סע ..ןכַאמ עגושמ ךימ טעוװ ווירב רעד טָא . .ןפָאלש טינ

 טָא ןָא ךיז ןָאמרעד ןוא טכַאנ רעד ןטימ ןיא ףיוא ךיז ּפַאכ ךיא

 זיא רע ..טינ ןָאק ..ןפָאלש טינ רעמ ןיוש ךיא ןָאק ,ווירב םעד

 ךיז געמ ךיא ..!ןעטַאט סנטַאט ןייז ןיא חור ַא ,טכערעג ךָאד

 ,"ןעמעש

 : ןירבָאק ןָאעל טביירש ןינע ןבלעז ןגעוו ןוא

 ךס ַא רע טָאה ,טיוט ןייז רַאפ ןענָאזעס ייווצ עטצעל יד,

 ןליּפש טזומעג ןוא רעטַאעט ןייז ןרָאװעגנָא טָאה רע תמחמ ןטילעג

 טימ טָאה רע עכלעוו ,ןסעיּפ עכלעזַא ןיא אקוד ןוא ערעדנַא ייב

 םישדח עכעלטע :ךיז ןָאמרעד ךיא .טסַאהעגנ ןצרַאה ןצנַאג ןייז

 .ןרָאיטסַא עשידיי יד ייב בולק ןיא םיא ךיא ףערט טיוט ןייז רַאפ

 ןַאד טָאה רע .,רַאניס ַא טרעכיורעג ןוא שיט א ייב ןסעזענ זיא רע

 ךיז ךיא ץעז .עטערעּפָא ןַא ןיא רעטַאעט ןסיוועג ַא ןיא טליּפשעג

 :םיא ךיא גערפ ןַאד .ךיז ןסעומשעצ רימ ןוא םיא ןבענ קעוװוַא

 ענייז טימ ןָא ךימ רע טקוק ,"? רעלסעק ,טציא ריא טליּפש סָאװ,

 רעגייטש ןרעדנוזַאב ןייז ףיוא ןוא ,ןניוא עלופסקורדסיוא ,עסיורג

 ךייא ?'ךיא ??ליּפש ךיא סָאװ, :טכַאמ ןוא שימָאק-קיטומטוג

 טכערבעצ ,שיט םנופ (לצלעה-ןָאצ) "קיּפ-טוט , ַא טמענ רע ."ןזייוו

 רע טניפעג ךָאנרעד .ךיז ןבענ קעװַא עלעקיטש א טגייל ןוא סע

 -טוט ?קיטש םוצ וצ סע טקור ןוא ךוטשיט ןפיוא טיורב לקערב ַא

 ןקיאייברעד ַא ןופ עלעּפיירג ַא וצ םעד וצ ךָאנ טפרַאו ןוא קיּפ

 םנופ ףיוא טביוה רע סָאװ ,ריּפַאּפ טרימשענסיוא לקיטש ַא ,רעלעט

 רע סָאװ ,רעפעפ עלעסיב ַא ,ץלַאז עלעסיבַא םעד וצ וצ טיש ,ליד

 ןייז ןופ ׁשֵא ףורַא ךָאנ םעד ףיוא טיש ,שיט ןפיוא ָאד טניפעג

 ,םעד ףיוא טוט ,רענניפ ַא טימ סיוא גנידצלַא סָאד טשימ ,רָאניס

 סָאד , :טכַאמ ןוא ,טפַארק רעצנַאנ רעד טימ עקַארכ ַא ,הליחמ

 ,"וינעט-ער-רעּפָא ןַא ערעזדנוא, ,"? סָאד זיא סָאװ, ,"! ךיא ליּפש

 ריא ,ןירבָאק ,יַא , : קיטייוו טימ ןוא סָאה טימ טניילענוצ טָאה ןוא

 -קעוַא רעסעב ךיז טלָאװ ךיא .ךיא ליּפש וינעלַאד ַא ,טינ טסייוו

 -רעשטשַאי .טנוה ַא יו טעקוװַאהעגנ ןוא סָאנ ןטימ ןיא טלעטשענ

 ױזַא טָא .ןניּפשעגסױרַא דניצַא ךיא טלָאװ ןעננַאלש ןוא סעק

 "! , , ,ןײרַא דרע'רד ןיא ,ךיא ליפ

 : דייוש .מ עגַאל יד טעז שרעדנַא

 ייב ןעוועגנ ןענייז עמַארד א ןריפוצפיוא ןטכיזסיוא עטסעב יד,

 ױזַא ןעוועג ןיא רעליּפשיוש סלַא רעלסעק ... ,ןרעלסעק דוד

 ,עלָאר רערעסעב ַא טימ ,עסעיּפ רערעסעב ַא ןיא זַא ,טעיִארטסעננָא

 סָאװ ,ץלא ,טייקכעלרעניא עצנַאג ןייז ,ןצנַאנניא ןבענעג ךיז רע טָאה

 ַא ןופ .קורדסיוא םוצ ןעמוק טלָאװעג ןוא םיא ןיא טזיורבעג טָאה

 עלָאר עטסלופטקעפע יד טליּפשעג טָאה רע ןעוו וליפַא ,עסעיּפ-דנוש

 עקפַאש רענעדײשַאב רעד ןיא .טכַאמעג קזוח רע טָאה ,ריא ןיא

 ןיא ןענַאטשענ זיא סָאו ,עשטייד סנטסרעמ ,רעכיב עקילעפוצ טימ

 יד ןענַאטשעג ייווצ רָאי ַא ןופ ןענייז ,בולק-ןרָאיטקַא ןשידיי םעד

 ,גָאט ןקיטסברַאה ַא ןיא ..ןייבשריה ץרּפ ןופ ןסעיּפ עטקורדענּפָא
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 םעד ףיוא רימ רַאפ טגָאלקַאב לָאמ ןייא ךיז טָאה רעלסעק ןעוו

 ןליּפש וצ ןעננואווצעג זיא רע זַא ,ןסעיּפ ןיא לגנַאמ ןכעלקערש

 ,סרעסעב סעּפע טינ טָאה רע לייוו רַאפרעד רָאנ ,דנוש ןטסנרע םעד

 ,בולק-ןרָאיטקַא ןיא רימ טימ ןיינפױרַא ןטעבענ םיא ךיא בָאה

 -רַאפ ךיז בָאה ,ןייבשריה דנַאב ַא ןעמונענסױרַא בָאה ךיא ואוו

 -רָאפ םיא בָאה ןוא רעמיצ רעדנוזַאב ַא ןיא ןרעלסעק טימ טכַאמ

 -ענ םיא ףיוא טָאה ךַאז יד ."רעטכעט סדימש , םעד טנעיילעג

 רַאפ שוח ןרעסעב םעד וצ טריִלעּפַא טָאה יז .קורדנייא ןַא טכַאמ

 ךַאז יד טיירג ןעוועג זיא רע .טנָאמרַאפ טָאה רע סָאװ ,טעטילַאער

 םיא ןבָאה ,ןרָאיטקַא ,ןשטנעמ עיירטעג ייווצ רָאנ .ןריפוצפיוא

 רָאנ סע זיא ראפרעד ןוא רוטַארעטיל זיא סָאד זַא ,טנייצרעביא

 -ביל| 'סרושטעמע, רַאפ רשפא ןוא עקפַאש-רעכיב רעד ראפ קיסַאּפ

 ןעוועג זיא ןרָאוװעג טריפעגפיוא ךיילנ זיא סָאװ עסעיּפ יד .|רעבָאה

 .ףָאקמיס לחר ענייש ןופ

 רעלסעק ןעוװ זַא ,ליפעג םעד ןופ ןעײרפַאב טינ ךימ ןָאק ךיא

 -ַאד טלָאװ ,עסעיּפ ַא סנייבשריה טריפענפיוא רעטשרע רעד טלָאװ

 -ןייבשריה יד ןוא ,טבעלעגפיוא רעטַאעט עשידיי עצנַאנ סָאד טלָאמ

 יד יו רַאבטכורפ ןוא ךייר רעקינייו טינ ןעוועג טלָאוװו עכָאּפע

 ַא ןעווענ טלָאמַאד זיא ןסעיּפ ףיוא קרַאמ רעד .עכָאּפעדןידרָאנ

 זיא סע .ןליּפש וצ סָאװ טכוזענ םוטעמוא טָאה ןעמ .רעסיורג

 קיטיונ רָאנ זיא סע .סרעטַאעט ןעוועג ןענייז סע ,םלוע ןַא ןעוועג

 עסעיּפ טרָאס םעיינ ַא טימ גלָאפרעד ןבָאה לָאז רענייא זַא ,ןעוועג

 ."טירש סמענעי ןיא ןעגנַאנענכָאנ ןטלָאװ עלַא ןוא

 קידנעטש, ךיז טָאה .ק זַא ,רעטייוו טײטשַאב שטיוװָארעשָא .מ רעבָא

 -עג טָאה רעצינש ןעוו ןוא ,"ןסַאלעג רעטַאעט ןליּפש וצ ןסירעג

 ןוא ,רעטַאעט טסנוק עשידיי עטשרע סָאד קרָאי-וינ ןיא טעדנירג

 ,ק זיא ,"רעדלעפ ענירג, סנייבשריה טריפעגפיוא טָאה ימע ןב

 רעליּפש לייט שטָאכ ןוא ,גנולעטשרָאפ יד ןעז רעטַאעט ןיא קעװַא

 טרעטסיײגַאב ןעוועג רעבָא רע זיא ,ןלעפעג טינ אקוד םיא ןענייז

 -רעטנורַא ןוא ,ןָאט םענעסַאלעג םעד ןוא גנוריפפיוא רעד רַאפ

 יד ןופ עקינייא טּפַאכעגמורַא רע טָאה ,ןסילוק יד רעטניה קידנפיול

 .. ךָאד טסייוו ריא ,רעדניק,, : יודיוו ַאזַא טימ סױרַא ןוא רעליּפשיוש

 א זיא טלעװ יד ..לַאג טימ לופ לָאמַא רימ ייב זיא ץרַאה סָאד

 ןיא ךיילג ןשטנעמ יד ןָאק ךיא זַא ,טפָא ךיא ליפ ,ונ ..ענדוקסַאּפ

 זיא רעבָא טציא ..טנייפ ייז בָאה ךיא . .ןקוק טינ ןיײרַא ןגיוא יִד

 ..!טניײימעג ךיא בָאה סָאד טָא ,, דיירפ טימ לופ רימ ייב ץרַאה סָאד

 ןיימ ןעוועג זיא סָאד ..!רעטַאעט ןליּפש ןעמ ףרַאד ױזַא טָא

 -ַאב ןייז *..!ןשוקעצ לָאמַא ךָאנ ךיז רימָאל ,רעדניק ..םיורט

 -יוש םעד ןפָארטעג טָאה רע ןעוו ןוא ,ןטלַאהעגנָא טָאה גנורעטסייג

 ייג !ייג ,יסיעק, :טגָאזעג םיא וצ רע טָאה ,ןיטסעק םעס רעליּפש

 ..!טוג זיא סע ."רעדלעפ ענירג יד, ןופ גנולעטשרָאפ יד ןעז

 ,"טניימעג ךיא בָאה סָאד

 :רעטייו טביירש שטיוװָארעשָא .מ ןוא

 -ַארט עסיורג א טקיטשעג רעלסעק טָאה ,ךיז ןיא ןסָאלשרַאפ ,

 ןגעו ןעקנַאדענ טימ ןגנָארטענמורַא ךיז ןוא ןצרַאה ןיא עידעג

 טָאה טייצ רענעי ןיא טקנוּפ סָאוװ םעד ןופ רָאלק זיא סָאד . ..טיוט

 -תיב ןפיוא עקרק לקיטש ַא טלעטשַאב ךיז רַאפ טייחרעליטש רע

 םעד ןגעוו ןטייהנגעלעג עקינייא ייב רע טָאה רעירפ ךָאנ ....םלוע

 לָאמ ןייא ןופ טניילענּפָא ץלַא סָאד טָאה רע רעבָא ,טלדנַאהרַאפ

 ןכַאמ טבורּפעג ,טייצ ךָאנ טָאה רע זַא ,קידנגָאז ,ןרעדנַא ןפיוא

 םיא זיא'ס ןעוו ,טנעמָאמ א ןיא ,לָאמנייא רעבָא .םעד ןופ סַאּפש

 ןשטנעמ םעד וצ קעװַא רע זיא ,ןצרַאה ןפיוא רעווש רעייז ןעוועג
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 םיא טָאה רע ןוא טלדנַאהרַאפ עקרק ןנעו טָאה רע ןכלעוו טימ

 ךיא ןעוו .. .םירבק ייווצ ...עקרק יד רימ רַאפ טלַאה  טגָאזעג

 רעד רַאפ ךיא ?עװ ,{ץניווָארּפ| דוָאר רעד ןופ קירוצ ןעמוק לעוװ

 ןופרעד לָאז רענייק , : ןטעבעג רע טָאה ייברעד ןוא ."ןלָאצַאב עקרק

 ."יורפ ןיימ וצ ןעמוקנָא לָאז'ס זַא ,טינ ליו ךיא ! ןסיוו טינ

 ןיוש זיא ףוס רעד זַא ,טגָאזעג םיא טלָאװ ץרַאה סָאד יו סעּפע
 ..טנָאנ

 טליפעג ךיז טָאה רע ואוו ,רעטַאעט לַאנָאשענ ןיא ןָאזעס רעד

 -עלטסניק טקידירפַאב טינ לָאמנייק ךָאנ וצרעד ןוא רעדמערפ ַא יו

 ,םייה ַא ןָא קינדנו-ענ ַא רעדיוו זיא רע סָאװ קיטייוו רעד ,שיר

 ; טמיורטעג ןוא טעװערָאהעג ןרָאי ?יפוזַא טָאה רע יו םעדכָאנ

 -רעֿפ-ןייר ַא ןגָארטענ ןבָאה סָאװ ,תורצ ערעדנַא יילרענעדישרַאפ

 -סיוא ךעלקערש םיא ןבָאה ןכַאז עֶלַא יד טָא ,רעטקַארַאכ ןכעלנעז

 ןיא רע רעבָא .ור ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה רע ןוא טרעטַאמעג

 ןעגנוטיירברָאפ עקיטיונ עלַא ןכַאמ וצ ןעגנואווצעג ןעוועג ךָאד

 ,םיא ,ץניוװָארּפ רעד ףיוא ןעננולעטשרָאפ-טסַאג ייר רעצנַאנ ַא רַאפ

 טימ טמעטָאעג ןוא טבעלעג קידנעטש טָאה רעכלעוו ,ןשטנעמ םעד

 טליפ רע ןעוו ,טציא אקוד זַא ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאה ,רעטַאעט

 טינ .רע רָאט ,טשיוטנַא יױזַא ןוא ןכַארבעצ ױזַא ,ךַאװש ױזַא ךיז

 טלָאװ סָאד זַא ,ליפעג סָאד טָאהעג טָאה רע .,ןליּפש ןרעהפיוא

 רע .קידנעטש ףיוא רָאנ ,לייו ַא ףיוא טינ טירטקירוצ ַא ןעוועג

 ןקוררַאפ רָאנ םיא טעוװ טירטקירוצ ַאזַא זַא ,טַאהעג ארומ טָאה

 רעקידעבעל , ןימ ַא ןביילב רשפא ךָאנ טעװ רע ןוא ?קניוו ַא ןיא

 טניירפ עטנָאנ ענייז ןופ רֶאַּפ ַא וצ .עניב רעשידיי רעד ףיוא ?תמ

 ביוא זַא ,רָאלק םיא רַאפ זיא סע זַא ,טגָאזעג עקַאט ןַאד רע טָאה

 רע זיב ּפָארַא רעכיז רע טעוו ,ףױרַא טינ רעדיוו טציא טעװ רע

 רעמ טַאהעג ארומ רע טָאה םעד רַאפ ןוא ,ןלַאפ ןצנַאנניא טעוװ

 .טלעוו רעד ןיא ץלַא יוו

 ןפַארטעג לָאמנייא םיא ךיא בָאה טייצ רענעי ןיא רעפעגמוא

 -נוא ןֵא ייב ןעוועג ןיא סָאד .וינעווע דנָאקעס ףיוא בולק ַא ןיא

 -ענ ןבָאה ןרָאיטקַא עקינייא ,רעביירש עשידיי ןופ גנוטלַאהרעט
 ,ךעליירפ ןעוועג ןענייז עלַא .ןזעלעגרַאפ ןבָאה ערעדנַא ,ןעגנוז
 ,רעטערומכעגנָא ןַא ?קניוו ַא ןיא ןסעזעג זיא רעלסעק ןייא זיולב
 טינרָאג םיא טלָאװ החמש עצנַאנ יד יוװ טקנוּפ ,רעטגרָאזרַאפ ַא
 לָאז רע ,םיא וצ ןענַאטשענוצ זיא ןעמ ןעוו טשרע .ןעגנַאנעגנָא
 גנַאמנָא ןיא ךיז רע טָאה ,ןעגניז סעּפע רעדָא ןזעלרַאפ סעּפע ךיוא
 -ענםיוא ןרעג טינ יו סעּפע ךיז רע טָאה ךָאנרעד ןוא טלקנעווקעג
 איגב ךלא יכ םג , :"דודל רומזמ , ןייז ןעגניז ןביוהעגנָא ןוא ןביוה
 יד םיא ייב ןענייז רעטרעוו יד טָא ייב ןוא ."ער אריא אל תומלצ
 טגניז רע זַא ,ןעזעג טָאה ןעמ .ןרערט טימ ןרָאװעג לופ ןגיוא
 סָאװ ,גָאטייװ ןפיט ַא ןקירדוצסיוא רָאנ ,םלוע ןַא ןריזומַא וצ טינ
 זיא םיא רעבָא ,טרידָאלּפַא טָאה ןעמ .המשנ ןייז ןיא ךיז טקיטש
 קירוצ ךיז רע טָאה ,ןגיוא יד קידנשיווסיוא .ןעגנַאגעגנָא טינ סָאד
 ַא רעדיוו ,רעטערומכעננָא ןַא רעדיוו ,לקניוו ַא ןיא טצעזעגקעווַא
 ,רעטגנרָאזרַאֿפ

 ןיא ןָאזעפ-רעטַאעט רעד ןעוו ,1920 יַאמ 6 םעד קיטשרענָאד
 ןביוהעגנָא רעלסעק דוד טָאה ,טקידנעעג ןעוועג ןיוש ןיא קרָאירינ
 טרישזַאגנַא ןטרָאד זיא רע ,רעטַאעט קיריל רענילקורב ןיא ןליּפש
 -ַאטָאלַאז קחצי טימ ןביוהעגנָא .ןעננולעטשרָאפ ןעצ ףיוא ןרָאװעג
 -- עקירעביא סָאד ןוא ,"רעטלע רעד ףיוא, עסעיּפ ַא סיקסווער
 -ַאלרַאש עקהמלש , ןֹופ עבָארּפ רעד ייב .רַאוטרעּפער סנידרָאג בקעי
 קנַאלב ןָאעל טָאה ,רעטַאעט קיריל םנופ ןרָאיטקַא יד טימ "ןַאט
 ,קנַאלב טלייצרעד .ןסילוק יד רעטניה ןרעלסעק ןפָארטעג לָאמנייא
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 ןופ ןָאסיססעל

 -ענסיוא רע טָאה ךשוח ױזַא ,טנעקרעד טינ ןרעלסעק טָאה רע זַא
 טָאה -- ?!טוג טינ רימ זיא סע ,!טוג טינ רימ זיא סע, .טקוק

 ,ןרָאיטקַא יד ףיוא זייב ןעװעג זיא רע .טנָאלקענ ךיז רעלסעק

 ץלַא ךיז טָאה רע ןוא .טלעוו רעצנַאנ רעד ףיוא ,ןעמעלַא ףיוא

 םיא ךוזרַאפ רעד .ןקידעבעל ַא ןסענענפיוא ץלַא ךיז ,טרעגרעעג

 ,טנָאזעג םיא טָאה ןעמ ןעוו ןוא .ןפלָאהעג טינ טָאה ןקיאורַאב .וצ

 םיא סָאד טָאה רָאטקָאד רעד ?ייוו ,ןרענרע טינ ךיז רָאט רע זַא

 רעביא טנעה עדייב טימ ןּפַאלק ןעמונעג ךיז רע טָאה ,טרעוורַאפ

 ךיז ןעמ ןָאק ױזַא יו ?סָאד ןעמ ןָאק ױזַא יו רעבָא , : ינק יד

 טימ רע טָאה ,יִאמ 19 םעד ,גָאטייב קיטשרענַאד ."? ןרעגרע טינ

 -ַאנָאס רעציירק , סנידרָאנ בקעי ןיא עבָארּפ טכַאמעג ןרָאיטקַא יד

 טָאה ןעמ ןוא ןלאפענמוא רע ןיא עבָארּפ רעד ןטימ ןיא ,?ָאט

 ףיוא ןלַאפמוא ןייז .לָאטיּפסָאה ןיא ןריפקעוַא טזומעג ךיילנ םיא

 טכַאמעג רעטַאעט קיריל םנופ ןרָאיטקַא יד ףיוא טָאה עניב רעד

 ,טייקרעכיז רעד טימ .ןלַאפעג זיא זיר ַא ,קורדנייא ןכעלקערש ַא

 ןיוש ןעמ ןיא ,ןליּפש ןענָאק טינ רעמ ןיוש טעוו רעלסעק זַא

 ,עסעיּפ ערעדנַא ןַא ןלעטש ןוא םַארגָארּפ יד ןטייב וצ טיירג ןעוועג

 ,טנָאזעג ןוא ,רעטַאעט ןיא ןעמוקעג רעלסעק ןיא טכַאנרַאפ רעבָא

 -ענמוא רעדיוו רע זיא טקַא ןטרעפ ןופ ןטיס ןיא .טליּפש רע זַא

 -יּפסָאה ַא ןיא ןריפקעווַא טזומענ רעדיוו םיא טָאה ןעמ ןוא ןלַאפ

 ןיא קיטיירפ ,םיא ןָא טקידנעעג ןעמ טָאה ננולעטשרָאפ יד .לַאט

 .,עיצַארעּפָא ןַא טכַאמענ לַאטיּפסָאה ןיא םיא ןעמ טָאה ירפ רעד

 ."ןברָאטשענ רע זיא גָאט ןבלעז םעד ןיא ןוא

 טזָאלעגרעביא טָאה רע .1920 יַאמ 14 םעד ןברָאטשעג זיא .ק

 רעמענרעטנוא-רעטַאעט םעד ןופ רעטומ יד ,יער ,יורפ עטייווצ ןייז

 עסיוועג ַא טליּפשעג) ַאדייא : רעטכעט יירד ןוא ,רענליוו ,ר סקַאמ

 -ןעמַארג םוצ טַאריײהרַאפ ןעוװעג ,עניב רעשידיי רעד ףיוא טייצ

 -רַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ַאילַאטַאנ ןוא ַאיווליס ,(ןויבא ךלמ רעביירש

 .רעטַאעט ןשילגנע ןטימ ןדנוב

 טָאה קרָאי-וינ סָאװ ,תויול עטסערג יד ןופ ענייא טַאהעג טָאה .ק

 ןעמוקעג ןענייז ןעגנוטייצ יד ןיא ןטכירַאב יד טיול .ןעזעג לָאמַא

 ןגָארטעגסױרַא רעּפרעק םעד טָאה'מ .ןשטנעמ ןָאילימ בלַאה ַא ךרעב

 םוצ ,וינעווע דנָאקעס רעביא טריפעג םיא ןוא בולק-ןרָאיטקַא ןופ

 -עג ןרָאי ליפיוזַא טָאה רעלסעק ואוו ,רעטַאעט-"וינעווע דנָאקעס;

 טָאה ,ידיורב טנעגיריד ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ,רָאכ רעד .טליּפש

 בקעי ןעוועג ןענייז רעגָאז םידּפסה יד .םינוגינ עקיסַאּפ ןעגנוזעג
 .שַא םולש ןוא רעלדַא .ּפ

 "גָאט; רעקרָאי-וינ ןיא טקורדעג .ק טָאה 1917 ץרעמ-רַאונַאי

 -עיצקַאדער ַא ךרוד ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז סָאװ ,תונורכז ענייז
 ,דילגטימ

 -ָאנָאמ סעשטיװָארעשָא .מ ןענישרעד קרָאי-וינ ןיא זיא 1930 ןיא

 ,"דניירפנעזייוו ינומ ןוא רעלסעק דוד; נ"א .ק ןגעוו עיפַארג

 ,יורפ ס'.ק ןברָאטשעג קרָאי-וינ ןיא זיא 1928 רעבמעטּפעס 20 םעד

 רעטכָאט ס'.ק טָאה "סטרעוורָאפ,; עיצקַאדער ןיא ווירב ַא ןיא

 ףעזָאי סָאװ ,םעד ןגעק טריטסעטָארּפ ןַאמוינ-רעלסעק ַאיווליס .סרמ

 זַא ,ןבירשעג "ךיא ןוא רעטָאפ ןיימ , ךוב ןייז ןיא טָאה טיורקדליש

 ,רעלדעּפ-ענַאנַאב ַא ,ַאגַאידָארב רענטָאּפַארגזעב ַא ןעוועג זיא .ק
 .ןביירש רעדָא ןענעייל טנרעלעגסיוא טינ ךיז לָאמנייק טָאה סָאװ

 :טביירש רעטכָאט ןייז

 רעמ ךָאנ ךיא טלָאװ ,רעלדעּפדענַאנַאב ַא ןעוועג טלָאװ רע ןעוו,
 ןעוועג ןיב ךיא ןעוו .גנוביוהרעד ןֹוא םור ןייז טימ טריצלָאטש

 בלַאה א ןענעייל טנעלפ רעטָאפ ןיימ יוװ ,ךיא קנעדעג ,דניק ַא
 טגנַאלַאב טָאה רע .עשילגנע ןוא עשידיי ,גָאט ַא ןעגנוטייצ ץוט
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 רעטַאצט ןשידיי

 גנוטייצ-ננילביל עשילגנע ןייז .'שזדאל קינאסעמ, ןשינַאּפש ַא וצ

 עריא טַאהעג ביל טָאה רע .'דלריִאוו; עקילָאמַא יד ןעוועג זיא

 ןעוו ןרעלקפיוא רימ ייז טנעלפ ןוא ,|ןעלקיטרַאטייל } סלעירָאטידע

 רעד ןיא טעברַא}| 'קריָאוו םוָאה, סלַא ןבעגרַאפ רימ ייז טָאה ןעמ

 רע .רעגריב רענאקירעמא ןַא ןעוועג זיא רע ,לוקס ןיא |םייה

 טשרעהאב טָאה רע ןוא ,שינעמור ,שיליוּפ ,שיסור טדערעג טָאה

 ךיוא טָאה רע .רענעריובעג-יה ַא יו רעסעב ךַארּפש עשילגנע יד

 .שילננע ןיא רעטַאעט טליּפשעג

 ןוא ןסעיּפ עסַאמ ַא ןופ רַאוטרעּפער ַא טַאהעג טָאה שטנעמ רעד

 רע ,ןלָאר ענייז רַאפ טעברַא-סגנושרָאפ ןָאטעג קידנעטש טָאה

 -ננילביל ענייז ,ענייה ןוא עטענ ןריטיצ קידנעטש רימ רַאפ טגעלפ

 -עטניארַאפ ןעוועג קידנעטש זיא ,טנעיילעג ךס ַא טָאה רע .רעטכיד

 םושב זיא רע ... .עינָאלָאנכעט ןופ טירשטרָאפ םעד ןיא טריסער

 ןעמונעג ךיז טָאה רע רעדייא ַאנַאידָארב ןייק ןעווענ טינ ןפוא

 עּפורט ַא טימ ןעמוקעג וצרעהַא זיא רע ,עקירעמַא ןיא עניב רעד וצ

 טסנוק רעד טעמדיוועג ךיז טָאה רעטָאפ ןיימ ... .רעליּפשיוש

 ,טנעמַאדנופ ןטשרע םעד טניילעג רשפא ,ןנַארטעגוצ ליפ טָאה ןוא

 ןרָאלרַאפ טָאה רע .עקירעמַא ןיא עמַארד רעשיטסילַאער רעד וצ

 רענגעק טימ ףמַאק ןייז בילוצ ,ןבעל ןייז רשפא . . . רעטַאעט ןייז

 ןשידיי ןופ ָאוינ ןלערוטלוס םעד ןביוהרעד וצ ךוזרַאפ ןייז ןיא
 ,"רעטַאעט

 :ןירבָאק ןָאעל טלייצרעד ,יורפ ןייז וצ גנואיצַאב ס'.ק ןגעוו ןוא
 ךיא .דלעה-ןעמַאד ןייק ןעוועג טינ ,ךיז טכַאד ,רָאג זיא רע,

 קידנעטש טעמכ רע טָאה ,טנָאנ ןוא ,ןרָאי ליפיוזַא טנעקעג םיא בָאה

 םיא טייג ןימ רעשרעבייוו רעד זַא ,טכַאמענ קורדנייא ןַא רימ ףיוא

 ןליפא טינ -- ןַאמ ןייא טינ ךיא ןעק ךָאד ןוא .ןָא טינ ןצנַאגניא

 -- ןרָאיטקַארעלטסניק ןשיווצ ךָאנ טרפכ ,רוטַארעטיל רעד ןיא

 טיוט ןיא זיב ,ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ךשמ ַא ןיא ןייז לָאז סָאװ

 זיא רעלסעק יוװ ,יורפ ַא ןופ ףושכ ןקידנעטש םעד רעטנוא ,ןיירַא

 ןיא יז זיא .בייוו ענענייא ןייז ןעוועג זיא יורפ ענעי . . . ןעוועג

 ריא רַאפ רָאנ טליּפשעג ,אמזונ ןָא ,ןַאד רע טָאה ,ןעוועג רעטַאעט

 טָאה רע ןעוו יױזַא יו ןלייצרעד טנָאקעג ןטלָאוװ ןרָאיטקַא יד .ןיילַא

 רעטנערעגנפיוא ןַא ךיז רע טָאה ,טקרעמַאב עניב רעד ןופ םיצולּפ יז

 ,רעטַאעט םניא זיא ,ק םַאדַאמ ,ןהרבח|} סיִאב, : טעדנעוועג ייז וצ

 ,סיִאב ,זילּפ ,טליּפש ןוא ימ יד ךיז טמענ ,זילּפ ,ךייא טעב ךיא

 ןיא ןטָארטעגסױרַא זיא רע ,ןפָארטענ טָאה סע .'!ךייא טעב ךיא

 ןייז ,יז רָאנ ,ןעוועג ןלעפעגנ אקוד םיא זיא עכלעוו ,לָאר רעיינ ַא

 ,טנָאזעג םיא טָאה ןוא םיא וצ ןעמוקעגפיורַא ךָאנרעד זיא ,בייוו

 ףוס ַא זיא ,רעדליוװ ַא יו ,טורב ַא יו ריא ןיא סיוא טעז רע זַא

 ...ןקֹוקנֶא רעמ טנַאקעג טינ לָאר ענעי ןיוש טָאה רע .ןעוועג

 בייוו ןייז רָאנ ,ןעוועג ןלעפעג טינ לָאמַא םיא זיא לָאר ַא ,טרעקרַאפ

 ךָאנרעד לָאר יד טָאה ,םיא רַאפ טסַאּפ יז זַא ,טנָאזעג םיא טָאה

 זיא רע גראק יו .המשנ עצנַאג סרעלסעק -- ןעמוקַאב המשנ ַא

 זיא רע קיצייגטלעג יוו .בייוו ןייז רַאפ טינ רעבָא ,ןעוועג טינ

 ."ןבעגענּפָא ריא טנעפ ןטצעל ןייז זיב רע טָאה ,ןעוועג טינ

 "תושרד, ס'יק
 יד תעב םלוע םוצ סעדער ןטלַאה וצ עבט ַא ןבָאה טגעלפ .ק

 ענייז ןיא קנַאלב ןָאעל טליצרעד םעד ןגעװ .ןעגנולעטשרָאפ

 : תונורכז

 טָאה ,טליּפשעג טָאה רעלסעק דוד סָאװ ,ננולעטשרָאפ ַא ייב ,

 ַא ןטלַאה לָאז רע זַא ,ןרעדָאפ ןעמונעג טקַא ןטירד ןכָאנ ןעמ

 ,?שטיּפס ,רעלסעק , ןעיירש ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה םלוע רעד ,עדער
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 -.- ---.ע9ע9ע,,תתּתאגעששע9עשתשטעשי.שעי,ע,,,,י,,י-

 : השרד ַאזַא טנײלענקעװַא ןוא עניב רעד ףיוא סורַא רעלסעק זיא

 עניימ} ,רָאטקע ןע טָאנ םע ייֵא ,יס וי ,ןעמלעטנעשזד דנע סידייל ,

 -עננָא ."|רָאיטקַא ןייק טינ ןיב ךיא ,טעז ריא ,ןרעה ןוא ןעמַאד

 ךיא; :שידיי ןיא ןעננַאנענגרעביא דלאב ןוא שילננע ןיא ןביוה

 רימ טוט סע .ךיא ןיב סָאד -- שטנעמ ַא ,רָאיטקַא ןייק טינ ןיב

 ,שטנעמ א ...ךיא ךַאל ,האנה רימ טוט סע .ךיא ןייוו ,ייוו סעּפע

 ...טינ םערַאיל ....ןדלַאװג ןייק טינ ךַאמ ...רָאיטקַא ןייק טינ

 טגָאזעג ."רָאיטקַא ןייק טינ ,שטנעמ ט ךיא ןיב ...טינ רעדְליּפ

 .רענייטש ןכעלשטנעמ ,ןכעלריטַאנ ַא ףיוא ,ליטש סָאד רע טָאה

 רעד ןופ :ךַאז ַאזַא טָא ןעשעג ןענירעד ןטימניא זיא ָאד ןוא

 סָאד ."רעכעה , ןנירשעגסיוא רעצימע טָאה עערעלַאנ רעטסכעה

 ליפענ ַא טימ טנָאזענ טָאה רע ןוא ,טרעדורעצ קרַאטש ןרעלפעק טָאה

 עשידיי סָאד טבָארנַאב רע ,טרָאד רענעי ,ָא , : סורדרַאפ סיורנ ןופ

 ןעווַארּפ טשינ ,שטנעמ ַא יו ןדייר ליוו ךיא .דרע רעד ןיא רעטַאעט

 ".,.!"רעכעה , רע טיירש ,קיטש עקסרָאיטקַא ןייק
 ןעוו ןטלַאהעג טָאה .ק סָאװ עדער יד רעביא טיג ץרַאװש סירָאמ

 : רעטַאעט ןייז טכוזַאב טָאה ןייבשריה ץרּפ

 -בוּפ סעטצעשענכָאה ןוא סעטרעוו ,ןעמלעטנעשזד דנע סידייל ,

 -יעפ םעד ,טסַאנ ןסיורג ַא רעטַאעט ןיא טנייה ןבָאה רימ .םוקיל

 -עמא ןיא טסָאנ ַא זיא רע .ןייבשריה גרוטַאמארד {ןטמירַאב | סָאמ

 יא ןייבשריה .,|זָאלּפַא| םָאקלעוװו ַא ןבעג םיא רימָאל ָאט .עקיר
 ןייז ןוא ןעזסיוא ןייז טיופ .ןַאמרעגנוי ...רעגנוי ץנַאג ַא ךָאנ
 ןעק רע יצ רָאנ ,ריּפסקעש יו סיוא רע טעז ,רָאה ּפָאק ןסיורג

 ןָאקיב ןגָאז טינ ךייא ךיא ןָאק ,ריּפסקעש יו ןביירש טוג ױזַא

 טציא טשרע ךיז לעוו ךיא .טנעיילענ טינ םיא בָאה ךיא ןלייוו}

 םעד ןָאטנָא זדנוא טעו רע עכלעוו ,ןסעיּפ ענייז טימ ןענעקַאב

 ןייז רָאנ טעוװ'ס יו ךיג יױזַא ןענעייל וצ ן{ןגינגרַאפ| רושזעלּפ

 ."|ךעלגעמ | לביסַאּפ

 םוצ ,עסעיּפ רעד ץוח ַא ,ןדייר ןופ ּפָא טינ רעטייוו ךיז טלַאה .ק

 ןטיול| רע טָאה ױזַא .ןעגנולעטשרָאפ יד ךָאנ ןוא תעב ,םוקילבוּפ

 : עדער ַאזַא ןטלַאהעג (*סטרעוורָאפ;

 ,רעטַאעט ןשידיי ַא טליּפש ןעמ ,םוקילבוּפ סעטרעוו ,ע ,ע,

 ."ַאושזדוב , ַא רַאפ ךימ טלַאה ןעמ ,ךָאד טעז ריא רעבָא ,טליּפש ןעמ

 ןיילַא ךיא בָאה ,רעביירש ןייק ָאטשינ .,לַאקידַאר ַא רעבָא ןיב ךיא

 בָאה ךיא זַא ,טינ טסייוו רענייק רעבָא .ןסעיּפ ןביירש טזומענ

 ,ןרָאי יד טיינרעד עסערּפ יד ,ןדיי ,יוא ,עסערּפ יד ןוא .ןבירשענ

 זדנוא טינ .רעטַאעט טליּפש ןעמ .ןברָאטשענ זיא ןידרָאנ בקעי

 יד ,ייוו יוא ,רעבָא ,רעטַאעט ןליּפש טעװ ןעמ ,טיירלֶא .רעביירש

 ."ייב דונ ,עסערּפ

 ןטרישזרַאש ַא ףיוא ,ךיוא טיג *סעשטיּפס, ס'.ק ןופ רעטסומ ַא

 : רידַאנ השמ ,ןפוא

 עדעי טליּפש (טגָאזעג ןיוש ךייא ךָאד ךיא בָאה) רעלסעק דוד,

 טימ קילעטשרעטניה קידנעטש זיא .,רעטעּפש עסעיּפ ַא טימ לָאר

 רע טלָאװ ,'ןּפַאכרעד, ןענָאק לָאז רע ןעוו .קיטש-רעטַאעט ןייא

 .רעטקע, ןַא רַאפ סָאװ עדוי-ימ ןעוועג

 .טלעוו רעד ןיא דלַאװג ַא ןענייז 'גנַאהרָאפ, ןרַאפ תושרד ענייז

 ַארַאס יוװ ,סעיַאנימ עקיצנוק ײלרעלַא טימ 'תושרד, ּפָא טליּפש רע

 טדער רע .,לטעצדזייּפש ַא ןליּפשּפָא טנעלפ ,רענייטש ַא ,טדרַאנרעב

 ,ןירַא ?יומ ןיא םיא טמוק סע סָאװ ,שילננע יצח ,שידיי יצח

 : יױזַא רעפענמוא

 עסעיּפ א ,וָאנ וי ,טנייה ןליּפש רימ ! םוקיל-םעה-הוּפ סעטרעוו

 קידנעטש טינ זיא ,וָאנ וי ,םעה ,ןידרָאנ .ןידרָאנ בָאקיישזד ןופ

 ,פשמל קיעט ,וָאנ וי ,טאב ,טיירלֶא .טיוט זיא ריּפסקעש .ריּפסקעש
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ןיא טסיג'מ ױזַא יוװ טזייוו רע) ,ףיפ ,ףיא . ...זז ,רעסַאװ זָאלנ ַא

 טביילב סָאוװ;טאב (סיורַא ןָאפיס-רעצלעז ַא ןופ רעסַאװ זָאלג ַא

 סָאד ! סקינ ,גניטאנ !טינרָאג ? סיוא סע טסיג ןעמ זַא ,ןופרעד

 עסעיּפ רעזדנוא ,טסייה סָאד .רעטַאעט טימס ךיוא זיא ענענייא

 ,זיד טאנ סטיא .ןימ ייא טָאהוװ טענ וי ףיא .. .טרעקרַאפ זיא

 ,ןימַאטַאהװ טענ וי ףיא ,טיא סטעד .טַאהד טָאנ סטיא דנע

 ,סָאד טינ זיא סע .ןיימ ךיא סָאװ טייטשרַאפ ריא ביוא}| .ויקנעהט

 סָאװ ןענַאטשרַאפ טָאה ריא ביוא ,סע זיא סָאד ,סנעי טינ זיא סע

 ןקנַאד ַא .,ןיימ ךיא

 ."! רעלסעק ,רעלסעק --- םָארָאדָאכ טייג רעטַאעט סָאד ןוא

 ןבָארּפ ,ישזער ,ןסעיּפ וצ גנואיבַאב ס'.ק

 רוטלוק ןוא

 : טביירש ןירבָאק ןָאעל

 סע .ןייז טנָאקעג טינ לָאמנייק רע טָאה ןייֵלַא ךיז ןגעק שלַאפ,

 ןיא עבָארּפ רעד ייב רעדָא ןזעל םייב לָאמַא זַא ,ןפָארטעג טָאה

 -עג טָאה רע ןוא עסעיּפ ַא ןוָפ ןרָאװעג טרעטסיײגַאב קרַאטש רע

 רע זַא ,ךָאנרעד .ןָאזעס ןצנַאנ ַא "ןייג , טעװ יז זַא ,טעװעדלַאװג

 טינ ןיא סָאד זַא ,טליפרעד טָאה ןוא ןטָארטענפיוא ריא ןיא זיא

 סָאד ןליּפש םייב ךיילג רע טָאה ,טניימעג טָאה רע סָאװ ,סָאד

 ןעוו ,טרעקרַאפ ..עסעיּפ יד ןבָארנַאב ןיײלַא ןוא ןזיוװעגסױורַא

 טָאה סָאד ןוא -- ןעוועגנ ןלעפעגנ טינ םיא זיא ןזעל םייב עסעיּפ ַא

 ךָאנרעד ךיז רע טָאה ןליּפש םייב ןוא -- ןפָארטעג קידנעטש טעמכ

 רעדיו סע רע טָאה ,ןרָאװעג ןלעפעג םיא ןיא יז ןוא טליפרעד

 ץלַא ןוא טרעקַאלפעצ רעמ ןוא רעמ ץלַא ךיז טָאה : ןזיועגסױרַא

 זַא ,טנָאמרעד ןַאד םיא ןעמ טָאה ןוא .ןליּפש וצ טכוזענ רעסעב

 םעד ףיוא רע טָאה ,ןעוועג ןלעפעג טינ רעירפ םיא זיא עסעיּפ יד

 ."ניזעג בָאה'כ| "יטנ'אטח , :הטרח רעשרעדניק טימ טרעפטנעעג

 -נייק רע טָאה ,ךיז ןלעטשרַאפ ,ךיז ןעגניווצ .|טקידלושטנַא ,טקיד

 ,רוטַאנ ןייז ןגעק ןעוועגנ זיא סָאד .טנָאקעג טינ לָאמ

 וצ טנעמָאמ ןייא ןיא ,לַאטורב טעמכ ,טרַאה ןוא טכעלש

 ַא יװ טנייוועג םורַא עלייוו ַא ןיא רע טָאה ,ןשטנעמ עטנָאנ ענייז

 יו טלייצרעד לָאמַא רימ טָאה רע תעשב ,ןרערט עתמא טימ ,דניק

 .םיִנֹה עמערַאוװ ַא טכוזעג טכַאנ רעטלאק ַא ןיא טָאה עלעצעק ַא

 רעביירש עשידיי ןופ טרָאוו ןשידיי ןטקורדעג םעד וצ קיטליגכיילגנ

 ,סעסירעטקַא ןוא ןרָאיטקַא ערעזדנוא עלַא טעמכ יװ ,רעטכיד ןוא

 לָאמַא טָאה רע סָאװ ,טכידעג ןשידיי ַא ןיא עזַארפ ענייש ַא טָאה

 .גנורעטסיינַאב רעדליוו ַא טימ םיא ןדנוצעננָא ,טרעהעג קילעפוצ

 ןוא ןרערט יד ךיז טשיוװעגנ ,ןצרַאה ןיא טּפַאלקעג ךיז טָאה רע

 ! פסיב ַא גָאז ַא, : ?כיימש ןטרעטסײנַאב ,ןקיטכיל א טימ טלמרומעג

 רע ןעוו טנעמָאמ ַאזַא ןיא לָאמַא םיא ךיא ףערט... ."!טָאג

 םיא גערפ ,טכידעג ןשידיי ַא ןיא עזַארפ ַא ןופ טרעטסײנַאב זיא

 ןָא ךימ רע טקוק ,רעטכיד עשידיי יד טינ טנעייל רע סָאװרַאפ

 טרעפטנע ןוא ,ןניוא עלופסקורדסיוא ,עסיורג ענייז טימ עלייוו ַא

 ערעייז רַאפ דלודעג סע טָאה רעו , : וויאַאנ ,קיטומטוג ךָאנרעד ךימ
 ",'"ןטייקשיראנ

 ; ץרַאװש סירָאמ 1 טלייצרעד ,ןבָארּפ יד ןריפ טגעלפ .ק ױזַא יו

 טָאה םעד בילוצ ןוא שילננע קידהשקשינ טנעקעג טָאה רעיינש ,

 רעלדַא יו טקנוּפ .ץרא-ךרד ןטסערג םעד םיא רַאפ טַאהעג רעלסעק

 -ענסיוא ןרעלסעק זיא יױזַא ,שיסור ןופ רעבָאהביל ַא ןעוועג זיא

 רע טָאה ןבָארּפ יד וליפא ;שילגנע ןדייר וצ תויח סָאד ןעגנַאג
 וצ יוזַא יו טרעלקרעד טָאה רע ,טסייה'ס .שילגנע ףיוא טריפעג
 ףיוא ןעוועג ןענייז ןעגנוזייוונא יד רָאנ ,עלָאר עשידיי יד ןליּפש

 = . יי זטנעמירניי
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 ןיא ןליּפש וצ ?עבָאל םַאדַאמ טנרעלעג טָאה רע ,לשמל .,שילננע

 ,יס וי; :עבָארּפ ייב טדערעג ױזַא ריא ֹוצ רע טָאה ,"הּפוחה םוי,

 טשטעווקרַאפ ךייא ייב טרעוו ,הּפוח יד רעדנָא דנעטס ייא ןעוו

 ייטש ךיא ןעוו ,טעז ריא| רעדריופ ָאנ טנעק וי דנע ,ץרַאה סָאד

 ןוא ,ץרַאה סָאד טשטעווקראפ ךייא ייב טרעוו ,הּפוח רעד רעטנוא

 דניק, סיוא ןַאד טיירש ריא .ןןָאט טינרָאנ רעטייוו טנָאק ריא

 -ענ ןיימ ,רערעייט ןיימ} 'וי ווָאְל ייא ,טראהטיווס ,גנילרַאד ,סניימ

 יד ףיוא קעװַא טשלח ריא ןוא ,|ביל ךיד בָאה ךיא ,רעטביל

 "'ןעטַאט ןטלַא רעייא ןופ |ןעלסקַא| סרעדלָאש

 | : טלייצרעד שטיוװָארעשָא .מ

 ןשירעלטסניק רַאפ ןוא טייקכעלריטַאנ רַאפ שוח רעטנוזעג ןייז

 עבָארּפ ייב לָאז רע זַא ,וצרעד טכַארבעג לָאמטּפָא םיא טָאה תמא

 רָאנ סָאו ,סענעצס עכלעזַא ןטעברַאפיױא ןרָאיטקַא ערעדנַא טימ

 סָאװ ,ןעננוקרעמַאב יד ןיא ךיוא .,ןענעק ןרעסישזער עטעדליבענ

 טָאה רע סָאװ ,ןעקנַאדעג יד ןיא ןוא ,טכַאמענ ייברעד טָאה רע

 וצ א ףיוא ןליפַא לָאמטּפָא -- ףרַאש ןוא ץרוק טקירדענסיוא

 ,שטנעמ ַא ןיא סָאד זַא ,ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה -- ןפוא ןטסָארּפ

 ."ןקירדסיוא ױזַא ךיז ןָאק ןעמ ביֹוא ,ויטקגיטסניא טקנעד סָאװ

 לָאמַא טָאה .ק יװ ,שטיװָארעשָא טלייצרעד ליּפשייב סלַא ןוא

 טליּפשעג טָאה רע רעכלעוו ןיא עסעיּפ ַא ןופ עבָארּפ טכַאמעג

 ,ןוז ןייז בוטש ןופ ןבירטעגסױרַא טָאה סָאװ ,ןעטַאט ַא ןופ לָאר יד

 םיא טעב רעטכָאט ןייז ןוא ,ןגעוו עטכעלש ףיוא קעװַא זיא רעכלעוו

 ןָאט רעד ןלעפעג טינ זיא ן'יק .ןזָאלנײרַא-קירוצ םיא לָאז רע זַא

 ,רעטכָאט יד טליּפשעג טָאה עכלעוו .עסירעטקַא יד ןכלעוו טימ

 עסירעטקַא יד ןסייהעג ןוא טמירקרַאפ ךיז טָאה .ק ןוא ,סָאד טגָאז

 עגַארפ יד ןגירשעגסיוא לָאמ עכעלטע טָאה רע .םיא ףיוא ןקוק

 רע טָאה ךָאנרעד ,קזוח ןופ ןָאט ַא טימ *ןיירַא םיא זָאל ,עטַאט;

 -ַאמַארדָאלעמ ןקידנעיירש םעד ןיא עזַארפ עבלעז יד טלָאהרעדיוװ

 יוזא ,טסיײטשרַאפ וד,; :טגָאזעג ןוא ,עסירעטקַא רעד ןופ ןָאט ןשיט

 א דרע רעד ףיוא טגיל עטַאט רעד ןעוו ןַאד זיולב ןעמ טעשטיווק

 טסליוו וד ...ןברָאטשעג טינ עטַאט רעד זיא רעבָא ָאד . . . רעטיוט

 ,טסליוו . . רעדורב ןייד ןזָאלנײרַא קירוצ לָאז רע זַא ,ןלעוּפ םיא ייב

 ןילַא ךָאד טספרַאד ,ונ .. .ךייוו ןרעוו םיא ייב לָאז ץרַאה סָאד זַא

 וטספרַאד טנעמָאמ ַאזַא ןיא זַא -- רָאי ןצרַאװש םוצ --- ןייטשרַאפ

 ןכערב טינ וטספרַאד טנעמָאמ ַאזַא ןיא ...ןעשטיווק טינ םיא ףיוא

 ןליפ ךיז לָאז סע ךייוו ןדייר טספרַאד ,טרעקרַאפ ...טנעה יד

 *...ןָאט םניא טײקיצרַאה

 ; סיוא ךיז טקירד ץרַאוװש סירָאמ

 רעטכעלש ַא ...יבר רעמוטש ַא רעבָא ,ןעוועגנ יבר רעסיורג ַא,

 ,ןשטייטרַאפ טנַאקעג טינ טָאה סָאװ ,יבר ַא ,יבר רעזייב ַא ,יבר

 ,ךיא .ןענרעל ךס ַא טנָאקענ טָאה ןעמ ןעמעוו ןופ יבר ַא רעבָא

 בייהנֶא ןיימ בָאה ךיא סָאװ ,לַאזקיש םעד קנַאד ,סנטסקינייוװ |

 ,עבָארּפ ייב לקניוו ַא ןיא קידנציז .טכיזפיוא ןייז רעטנוא טכַאמעג

 ןסייר ןייז ןופ ,ךיז ןפרַאו ןייז ןופ ,תולוק ענייז ןופ ךיא בָאה

 ליפ רעייז ךיז ,ךאזרוא ןַא ןָא ,טסיזמוא ,ּפָאק ןופ רָאה יד ךיז

 ןליפַא ,טליּפשעג םיא ייב ןבָאה עכלעוו ,עֶלַא טעמכ ןוא .טנרעלעג

 םעדכָאנ ןוא ,"ושע ןוא בקעי , ןוא ?עלעמילב , ןֹופ ןטייצ יד ןיא

 רעוו ,רעמ רעוו ,ןסקַאוװעגסיױא ןענייז ,רַאוטרעּפער-ןידרָאנ םעד ןיא

 ,פיּפש םענייש רַאפ קַאמשענ ןרעסעב ַא טימ רעליּפשיוש ,רעקינייוו

 -כיר םעד ףיוא טריפעג רָאיטקַא םעד טפָא טָאה ןכַאמ קזוח ןייז
 ."געוו ןניט

 ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,ןייבשריה ץרּפ טימ שינגעגַאב ס'.ק ןגעוו ןוא

 /  ץרַאװש סירָאמ טלייצרעד ,עקירעמַא ןיא
 ןיא תמא םעד ןליפרעד ֹוצ שוח םענעטלעז ַא טגָאמרַאפ טָאה רע,

200 



 רעטַאעט ןשידיי

 טינ ,ןרַאנּפָא טנָאקעג טינ םיא טָאה רענייק ,טסנוק-רעטַאעט רעד

 ,ננוניימ יד ךיא קנעדענ .,נרוטַאמַארד ןייק טינ ןוא רָאיטקַא ןייק

 טנגענַאב לָאמ ןטשרע םוצ טָאה רע ןעוו ןפַאשענ ךיז טָאה רע סָאװ

 ןיא טקירדעגסיוא רעלסעק טָאה גנוניימ יד .ןייבשריה ץרּפ רעזדנוא

 םיא ןשיווצ ןעמוקעגנרָאפ זיא סָאוװ ,סעומש ןשיטסירעטקַארַאכ םעד

 םעד טזָאלרַאפ טָאה ןייבשריה ןעוו ,ננולעטשרָאפ רעד ךָאנ רימ ןוא

 ןבָאה רימ עסעיּפ ַא רַאפ סָאװ יונעג טינ קנעדעג ךיא ... . ,רעטַאעטי

 רע .., . ,עמַארדָאלעמ א סניביל ןעווענ זיא'ס זַא ,טכוד רימ .טליּפשעג

 טקוקענוצ ךיז ןוא עשזַאל רעטשרע רעד ןיא ןסעזעג זיא| ןייבשריה|

 ,ישזער סרעלסעק טיול ןליּפש ןפוא ןשיטַאמַארדָאלעמ רעזדנוא וצ

 םייב עּפַאנַאק ַא ,טייז רעד ףיוא לשיט ַא טניימעג טָאה סָאװ

 ןענעק טינ ןוא ,ענָאלדָאּפ רעד ףיוא ךיּפעט רעטיור ַא ,רעטסנעפ

 ,ןלָאר ענייז טנעקעג טינ ןייֵלַא טָאה רעלסעק יו ױזַא .ןלָאר יד

 טָאה ?במַאסנַא רעצנַאנ רעד ןעוו ןעוועג היחמ שממ ךיז רע טָאה

 ןיא טמוק ןייבשריה זַא ,טרעהרעד טָאה רע ןעוו רָאנ .טעבלובעג

 ןענעפע טנייה לָאז'מ זַא ,ןסיוו טזָאלענ ןעמעלַא רע טָאה ,רעטַאעט

 ןלױפַאב ךיוא טָאה רע .ןײרַא לברַא יד ןיא ןדייר טינ ,סעקסיּפ יד

 טינ ,עקדוב-רעלפוס רעד ןיא טסקעט םעד ןטלַאה וצ רעלפוס םעד

 ןוא םישעמ טעברַא רע יו טעז םלוע רעד ואוו ,עניב רעד ףיוא

 רעלסעק ןשיװצ| סעומש רעד טָאה גנַאל ... ,לוק ןפיוא טיירש

 טַאהעג טינ ןבָאה עדייב ?ייוו ,ןטלַאהנָא טנַאקעג טינ |ןייבשריה ןוא

 ַא טעבעבעג טָאה רעלסעק .ןרעדנַא םעד רענייא ןגָאז וצ סָאװ
 טנָאקעג טינ ,סיוא טזייוו ,טָאה ,ןייבשריה ןוא ,שילגנע ןטכעלש

 -ָאלעמ רעשירַאנ-בלַאה רעד ןטנעמילּפמָאק עטסיזמוא ןייק ןפרַאוו
 ךָאנ . . . .עּפורט רעד ןופ ?יּפש-לבמַאסנַא ןטלמוטעצ םעד ןוא עמַארד

 טנעיילעג טָאה רע יצ ןרעלסעק טנערפעג ךיא בָאה גנולעטשרָאפ רעד

 ןריפוצפיוא קידרשוי ןעווענ טינ טלָאוװ יצ ןוא ןסעיּפ סנייבשריה

 ליּבש ךיא; .עקירעמַא ןייק ןעמוק ןייז דובכל עסעיּפ ַא סנייבשריה

 רעלסעק טָאה --- 'ןטעָאּפ ןֹופ טינ ,ןגרוטַאמַארד ןופ ןסעיּפ רָאנ

 ביולג ךיא ןוא טעֶאּפ א יו סיוא טעז ןייבשריח,...-- טרעפטנעענ

 .'עסעיּפ עטונ ַא ןביירשנָא ןעמ ןָאק ןעזסיוא אזַא טימ יצ טינ

 םיא ךיא בָאה -- '?ןביירש טימ ןָאט וצ ןעזסיוא טָאה סָאװ;

 -סיוא גרוטַאמַארד ַא ןעד זומ, --- שיטסַאקרַאס ?סיבַא טרעפטנעעג

 -ַארד ַא, '? סייוובָאס יד ןיא טעברַא סָאװ רענעילַאטיא ןַא יוװ ןעז

 ַאזַא ןנָארט ןוא רָאה ענייז ןצוּפ וצ ןעניז ןיא טָאה סָאװ גרוטַאמ

 רמערפ זיא ,טרעבלַא ץנירּפ ןטקַאהעג ַא טימ טַאװַארק ןטלגנעלשעג

 רעמערָא רעדָא סָאנ רעד ןופ ןשטנעמ ןכַאפנייא ןופ ןבעל םעד ןופ

 ןביירש טינ ןָאק ןוא עלענייפ-גניז א זיא גרוטַאמַארד ַאזַא ,בוטש

 ױזַא) יצרַאוװש . . . טולב ןסינ ךיז זומ רעטַאעט ןיא .רעטַאעט ןראפ

 טסיטעמערד יד וויל ,רעניגעב ע ?יטס רַא וי (ןפורעג ךימ רע טָאה

 ןנרוטַאמַארד יד זָאל ,רעבייהנָא ןַא ךָאנ טזיב ודָו 'טיינ דוג ,ימ ושי

 ,"ןטכַאנ עטוג 8 ,רימ רַאפ

 יו רידַאנ השמ טרעדליש ןפוא ןשיריטַאס-שיטסַאקרַאס ןייז ףיוא

 :ן'יק עסעיּפ ַא ןפיוקרַאפ טמוק רע ױזַא

 עסעיּפ יד ןבירשעננָא ךיא בָאה ,טלענ ןבָאה טפרַאדעג בָאה ךיא,

 בָאה ךיא זַא . . .'עסעיּפ עמוטש, ַא טעמכ זיא'ס ,'דנַאװ עטצעל יד;

 ןופ טּפַאכרַאפ ,טפיורשעצ ןעוועג רעלסעק זיא ,,ןענעייל טקידנעעג

 ןוא ,דמערפ שילרעטסיוא ױזַא ןעוועג םיא זיא סָאװ ,עעדיא רעד

 ,טוג}| ...ע סטיא ,וָאנ וי ,לעוו, : ןָאטעג ךַאמ ַא רימ וצ טָאה רע

 ײלרעלַא ןכַאמ ןעמונעג טָאה רע) {....ַא זיא סע ,טײטשרַאפ ריא

 ליומ'ס טכַאמרַאפ ,רעּפרעק ןצנַאג ןטימ ןוא טנעה יד טימ סעילניפי

 סָאװ ,(ןגיוא יד ןופ ןרערט עכעלגנַאל ייווצ טשטעווקעגסיױורַא ןוא

 ? ןגָאז ךיא לָאז סָאװ, .'? רידַאנ סעזָאמ רעטסימ ,ןיילַא ריא טנָאז

 טא =
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 ןוא ףניפ ַא ןרילרַאפ טליוו ריא ביוא זַא ,נָאז ךיא --- ךיא גָאז ---

 רעלסעק ,'עסעיּפ ןיימ ןלעטש ריא טלָאז ,רַאלָאד טנזיוט קיצנַאװצ

 ײלרעלַא טכַאמענ ,רענייז ןפיוא טונימ עבלַאה ַא טקוקעגנָא ךימ טָאה

 טָאה ךָאנרעד ,ןענייוװ וצ ףיוא טשטעווקעג רעדיוו ךיז ,סעילניפ

 ןבעג טלָאװעג רימ טלָאװ רע יוו ,סענעשעק עלַא ןיא טכוזענ רע

 יד ןיא ןענופעג טינרָאג טָאה רע זַא .ךַאז ערעייט ַא רעייז סעּפע

 א סנייז ןעמונעגסיורַא ,דָאלפוש א וצ קעוַא רע זיא ,סענעשעק

 סעטעּפָאל ןוא סערעשטָאק עסיורג טימ ןוא ,דליב שיפַארנָאטַאפ

 ,'רידַאנ עשאמ רעטסימ ,דנערפ ןקילעזטָאנ ןיימ וצ , ןבירשעגנָא

 -ּפִא ךימ ןוא ,טייקילייה ַא יו הנתמ יד ןבענענרעביא רימ ןוא

 רעטסימ ,ערעייא . , . עסעיּפ עסיורג א'ס, : רעטרעוו יד טימ טנגעזעג
 רע לָאז ,ןרעלדַא וצ קעװַא יז טגָארט ....עסיורג ַא ראג ,רידיענ
 ןוא ,טקישענ בָאה ךדיא זַא ,םיא טנָאז .רַאלָאד טנזיוט 99 ןרילרַאפ

 ייא ,םיא לעט ,ןסירג םיא סטזָאל (ןטנוא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ןיוש)

 ךייא בָאה ךיא זַא ,םיא טנָאז| ייבדונ ,טעגראפ טנָאד ,וי טנעס

 | "'|נָאט ןטונ א .טינ טסעגרַאֿפ .טקישענ

 ;טביירש ךילַאק בקעי לַארטַאעט רעד

 יד ןופ יו ןלַאפכרוד ענייז ןופ ןדייר רעמ טנעלפ רע . ,. ,

 רעלטסניק יד טיײלנַאב סָאװ ,טעטיוװיאַאנ עשירעדניק יד .ןנלָאפרע

 .רעטיילנַאב רעקידנעטש ןייז ןעוועג ךיוא זיא ,ןבעל ץנַאנ רעייז ךרוד

 .ןלַאפענכרוד שירעלטסניק ךיוא ןוא ךעלטפעשענ רע זיא רַאפרעד

 ןעמָאנ ןייז ףיוא רעטַאעט ןגייא ןַא ןרָאװעג טיובענפיוא זיא סע
 .ןגעלענ םעד ךיא זיא ןבעל ןייז ןופ קיטש ַא .טלענ ןייז רַאפ ןוא

 ןָא טלעטשענסיורא רעטאעט ןייז ןופ םיא ןעמ טָאה ףֹוס םוצ

 רעד ףיוא ןברָאטשענ רע זיא ױזַא ןוא .טלענ ןָא ןוא תונמחר

 ןופ ןוא םייה ןייז ןופ דנו ענ ,רעטַאעט ןייז ןופ דנו ענ רעטלע

 .תוחכ עשירעלטסניק ענייז

 רימ ייב טליּפשענ ךָאנ רע טָאה טיוט ןייז רַאפ נעט עכעלטע

 טימ טָאה שטנעמ רעדנגייוש קידנעטש רעד ןוא ,ןָאטסָאב ןיא

 זַא ,ךעלנייוועג יו ,טלייצרעד רימ ,טכארבראפ גנַאל ןדנוטש רימ

 -עװַאב ענייז לייוו ,עניב רעשילגנע רעד ףיוא ןלַאפעגכרוד זיא רע
 .-שידיי וצ ןבָאה טנעה ענייז ,עלופטנעמַארעּפמעט וצ ןענייז ןעגנוג

 ַא ףיוא טפָאהעג רע טָאה ןַאד ךָאנ ןוא ,ןניואווַאב ךיז ךעל

 םעד ןנעוו .ייז רַאפ ןליּפש ןוא ןריזינרעדָאמ וצ ךיז טייהננעלעג

 עטסערג ןוא עטסנעש סָאד זיא סָאוװ ,רעטַאעט ןייז ןופ טסולרַאפ

 רעמ .טדערעג טינ ?יפ רע טָאה ,קרָאי וינ ןיא רעטַאעט עשידיי

 םיא טנניווצ ןעמ סָאװ םעד ףיוא טגָאלקַאב ךיז רע טָאה ץלַא ןופ

 .ןָאטעג ייוו םיא טָאה סָאד ןוא ,ןסעיּפ-דנוש עקיליב ןיא ןליּפש וצ

 -נייא ןַא טנָאמרַאפ רע טָאה ,ןעווענ זיא רע טעדליבענמוא יו

 וצ ,טנָאזעג רעסעב ,ןצַאשּפָא ןענָאק וצ ץנעגילעטניא ענעריובעג

 ןרָאי עטצעל יד ןיא זיא רע ןעוו . . . עסעיּפ ערעסעב ַא ןריּפשרעד

 ןליּפש טזומעג טָאה ןוא רעטַאעט ןייז ןופ ןרָאװעג טלעטשעגסיורַא

 רע .עלעמעל ַא זיר םעד ןופ ןרָאװעג זיא ,ןסעיּפ-דנוש עֶלַא ןיא

 ןכלעוו ןיא קיטש-דנוש סעדעי זַא ,טליּפשענ ךעלרעכעל ױזַא טָאה

 ענייז קנַאד ַא .לַאפכרוד ַא ןטילעג טָאה ,ןטָארטעגפיוא זיא רע

 טָאה ,ןליּפש םעד תעב רעליּפשיוש עקירביא יד וצ ןעננוקרעמַאב

 רצקמ רע טנעלפ םורַא יֹוזַא ןוא טסנרע ןייז טנָאקעג טינ רענייק

 .ןסעיּפ עכלעזַא ןייז םימי

 טָאה עניב רעשידיי רעד ףיוא עדָאירעּפ רערעסעב רעיינ רעד ןופ

 זיא רע זַא ,ןקירדסיוא טּפָא ךיז טנעלפ רע .,ןטלַאהעג רעייז רע

 רענעש ןוא ןסעיּפ ערעסעב ןליּפש סָאװ ןטסיטרַא עגנוי יד אנקמ

 ."רעטַאעט
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 : תונורכז ענייז ןיא טביירש ץרַאװש סירָאמ

 רעלסעק זַא ,ןבעל ןיא שטנואוו רעטסערנ ןיימ ןעוועג זיא'ס,

 טלָאוװ לָאר רעד ןיא דָארג לייוו ,"ןהיבוט , ןליּפש ןעז ךימ לָאז

 סָאד רָאנ טנשריעג םיא ןופ בָאה ,דימלת ןייז ,ךיא זַא ,ןעזעג רע

 עטסערג יד טגָאמרַאפ טָאה ,תונורסח ענייז עלַא טימ ,רעלסעק .עטוג

 -ורטס יד טימ ןליּפש :; ןשטניוו ךיז ףרַאד רעלטסניק ַא סָאוװ הלעמ

 רע ואוו ןטרָאד דָארג ... ,המשנ ןוא ץרַאה ןנייא ןייז ןופ סענ

 ןוא טמיוצעג ,קיאור ןוא ליטש ,ליפענ ןפיט טימ טליּפשענ טָאה

 ןלָאר ענעי ןיא .טנעקעג רע טָאה ןלָאר ענעי טָא -- ןטסָאמעג

 ארָאנָאעלע טכעלרעהרַאפ טָאה רעלסעק ... .טכַארטעג רע טָאה

 טַארוקַא טינ טָאה רע .םזילַאער ןשירעלטסניק ריא רַאפ עזוד

 ןבָאה םיא .טונ ױזַא טליּפש יז סָאװ-ַאפ ןרעלקרעד טוג טנעקעג

 טפָא ױזַא רע טָאה רַאפרעד .רעטרעוו עקיטיונ יד טלעפעג דימת

 .'טסיירק סוסישזד, רעדָא ,'טיא םעד דַאנ,; קורדסיוא םעד טצונַאב

 רעבָא . , . ,רעבייוו ןטלעש'ס יוװ ןטלָאשענ ליפיוזַא רע טָאה רַאפרעד

 טינ ןעמ טָאה םיא .רעטַאעט ןיא תמא םעד טליפרעד טָאה רעלסעק
 -רעביא ןיילַא ךיז טפָא טָאה רע שטָאכ ,תולוק טימ ןרַאנּפָא טנַאקעג

 .ןעירש

 ,לקַאניּפ ןליּפש ןתעשב ,ןטונימ עקיאור ענייז ןיא טָאה רעלסעק

 זַא ,לשמל יוװ ,ןעקנַאדעג-רעטַאעט ערעייט רעייז טכַארבעגסױרַא

 : תואופר יײלרעלַא ןנירק ןָאק ןעמ ואוו קייטּפַא ןַא זיא ןידרָאנ בקעי

 ענייז ןפלעה לָאמ עלַא טינ רעבָא ,עשימָאק ,עשיגַארט ,עשיטַאמַארד

 ױזַא טניר ץלַאמש יד ,טעפ וצ ,קידלמיוב וצ ןענייז ייז .תואופר

 ןעמ טרעוו ןתמא רעד ןיא רעבָא ,ענייז ןדלעה עלַא יד ןוּפ ּפָארַא

 ןעירשעג דימת טָאה רעלסעק .. . .טייקטעפ רענ'בלח ןופ טנוזעג טינ

 יד ןשיווצ ךיוא ןלָאר ערעייז ןענעייל ןלָאז ייז ,ןרָאיטקַא יד וצ

 עמַאס יד ןיא טינ ,תורוש יד ןשיווצ טגיל רקיע רעד זַא ,תורוש

 ןיימ ױזַא טינ .ּפַאטס, ןָאטעג יירשעג ַא טּפָא טָאה רע .רעטרעוו

 -רַאפ ריא ,סיורא קינייוװעניא ןופ ןליּפש ףרַאד ןעמ ,יס וי .ךיא

 יױזַא יו ןרעלקרעד רעבָא . .. .'המשנ רעד ןופ ,ץרַאה ןופ ,טייטש
 ,תמא ןטפיטרַאפ םענעי טָא ןעגנערבסיורַא ןוא ןליּפש ףרַאד ןעמ
 -רַאֿפ טָאה רע .רעטרעוו עקיטיונ יד טלעפעג םיא ןבָאה םעד ףיוא

 ...ןרעלקרעד טנעקעג טינ רעבָא ,ןענַאטש

 -טלעוו יד זַא ,ןזייװַאב וצ ידכ רעכיב טכַארבעג םיא בָאה ךיא
 ןבָאה ץיַאק ןוא לַאטנענָאז ,עזוד ,ןעלקָאק רעליּפשיוש עטמירַאב
 ןבָאה ייז .עניב רעד ףיוא ןרערט טימ ןענייוו ןיא טביולגעג טינ
 ךיז טָאה רעלסעק ... .ןענייוו לָאז םלוע רעד זַא ,ױזַא טליּפשעג
 ןיימ רַאפ טקידיילַאב |ךימ}| רימ וליפַא ןוא טרַאּפשעג רימ טימ
 עלַאר ןייז ןבעלרעביא ןוא ןבעל ףרַאד רָאיטקַא ןַא, . . .  .גנוניימ
 ןײרַא ןוא ןכַאל ןוא ןצכערק ןוא ןענייוו ףרַאד רע .טליּפש רע ןעוו
 רע טנעלפ -- 'םלוע רעד טינ םיא טביולנ ,טינ זַא ,סעכ ןיא
 טנָאקעג טינ רעפטנע ןשינַאל ןייק רימ טָאה רעלסעק ... .ןהנעט
 .ןגַארפ עניימ ףיוא |עניב רעד ףיוא ןברַאטש טימ זיא יװ} ןבעג
 סעומש רעטקידנעראפ-טינ ַא ןעגנַאגעגנָא דימת זיא זדנוא ןשיווצ
 ,רעטַאעט רעביא

 .ןסעיּפ רעדָא רעכיב ןענעייל ןופ ןטלַאהעג טינ טָאה רעלסעק
 רעדָא טנעיילעג םיא רַאפ ןעמ טָאה םיא ןגעוו ןקיטירק יד וליּפַא
 ךלודעג ןייק טַאהעג טינ טָאה רע .טלַאהניא רעייז ןבענענרעביא
 ןטקורדעג ןטימ טריסערעטניא קיצניװ ךיז |טָאה} ןוא ןענעייל וצ
 -עג שיטסַאקרַאס רע טָאה --- |רוטַארעטיל} רוטַארעשטיל, ,טרָאװ

 ןטלאהאב ייז .ןשטנעמ עזָאלטנַאלַאט רַאפ טרָאוװ ַא זיא --- טגָאז
 אזַא ָאד טינרָאנ זיא סע .רוטַארעטיל ןופ לטנַאמ םעד רעטנוא ךיז
 זיא ,יקרָאג ןוא יִאטסלָאט ןופ רעכיב עטונ ָאד ןענייז'ס .הרוחס
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 ןופ ןָאטיסטעל

 -רַאפ ןייק טינ זיא ןבעל ןוא ,ןבעל ןופ ןעמונעג ןביירש רעייז

 .'רוטַארעשטיל עטרעווילנ

 טָאה --- ףָאלב ַא זיא'ס, .ןטלַאהעג טינ רעלסעק טָאה ישזער ןופ

 .ןליּפש טונ רָאיטקַא ןַא ןענרעלסיוא טינ ןָאק'מ --- טגָאזעג רע

 ַא יו ןייטש רעדָא ןצעזוצקעווַא ךיז יוו ןזייוו רָאנ םיא ןָאק ןעמ

 ןעק סָאװ רעלטסניק ַא רָאנ ןָאק עלָאר יד ןבעלכרוד רעבָא ,ּפמָאלג

 .'ןבעל עכעלקריוו סָאד

 ןליּפש טלָאװעג ךָאד רעלסעק טָאה ,סָאװרַאפ קידנסיוו טינ ,ןיילַא

 עטוג ןייק ןביילקסיוא טנָאקעג טינ רעבָא טָאה רע .ןסעיּפ ערעסעב

 רַאפ ןענעייל טקַא ןייא יו רעמ רע טָאה ,סנטשרע ,לייוו ,עסעיּפ

 ןזעל םייב ,דימת ךיז ןבָאה ןניוא ענייז .ןרעהסיוא טנָאקעג טינ םיא

 רעבָא .ףָאלש ןסיז ַא ןיא טגיוורַאפ םיא ןוא ןסָאלשענ ,עסעיּפ ַא

 ןייז םיא טָאה ,ייוצ סנטסכעה רעדָא ,טקַא םענייא םעד ןופ

 דישרעטנוא םעד טליפעג טָאה רע .טרַאנענּפָא ןטלעז טקניטסניא

 ךיז רע טָאה רעטייוו .םזילַאער ןוא דנוש ןופ ,רקש ןוא תמא ןופ

 .ןביילקרעדנַאנופ טנָאקעג טינ

 תוללק ענייז וליפַא .ןח םענעטלעז ַא טנָאמרַאפ טָאה רעלסעק

 ןרעדנוזַאב ַא טַאהעג ןבָאה ,ןליּפש םעד תעשב רעדָא עבָארּפ ייב

 ,םעד בילוצ טעּפעשטעג ךיז רע טָאה ןרָאיטקַאדןָאינוי יד וצ .םעט

 ."הפסוה ַא ןָאזעס ןדעי ןבענ ךיז ןסייה ייז סָאװ

 -ןסעיּפ ןוא ןרָאיטקַא וצ טדער .ק יװ טרעדליש יקסנישמור ףסוי
 -ַאקעד ןָא ,םירג ןָא ,ךיז ןָאק רע יװ ןָא ייז טזייוו ןוא רעביירש
 ערעדנַא ןוא גנוי ןוא טלַא ןלעטשרָאפ ןוא ןעלדנַאװרַאפ ,סעיצַאר
 :עגַארפ יד רע טלעטש ייברעד רעבָא ,ןטסַארטנָאק

 -ריטַאנ ,עכעלטנירג ַא רימ טיג ,סָאװרַאפ ַא רימ טיג רעבָא,
 ךיא סָאװרַאפ ,ךַאל ךיא סָאװרַאפ ,ןייוו ךיא סָאװרַאפ ךַאזרֹוא עכעל
 -מוא ױזַא גנילצולּפ סָאװרַאפ ןוא ךעלקילג ױזַא לָאמַא טימ ןיב
 "? סָאװרַאפ ? סָאװרַאפ .ךעלקילג

 ,ןבעל ץנַאג ןייז טעשטומעג ןרעלסעק טָאה סָאװרַאפ רעד טָא
 ,עכעלריטַאנרעביא ןופ ,ןכַאז עטלצניקעג ןופ אנוש ַא ןעוועג זיא רע
 ,עכעלריטַאנ סָאד זיולב טריִלעּפַא טָאה םיא וצ .סעקיײרעכַאמ עקיליב
 ןייז ןיא טלניּפשענּפָא ךיז טָאה עכעלריטַאנ סָאד ןוא .ןבעל םֹוצ יירט
 רע .גנודיילק ןייז ןיא ,גנוטלאה ןייז ןיא וליפַא ,ןבעל טַאװירּפ
 -ענ רעד ,עכעלרינַאמ-ךעלריצ סָאד .שטנעמ-רוטַאנ ַא ןעוועג זיא
 ןיא ןסייר םיא ןגעלפ רענעט עשיטעלמַאה ןוא לעטשנָא רעטלצניק
 ןייז ןזיורבפיוא ןנעלפ רענעט ןוא סענעצס עשלַאפ יד .ןרעיוא יד
 .ןרילָארטנָאק ןענָאק טינ ךיז טנעלפ רע .טימעג ןסייה ,ןשירעלטסניק
 -שלַאפ , ןוא "תמא, : ןגעוו ייווצ טריטסיזקע ןבָאה םיא רַאפ ...
 סָאד ןוא טעשטשַאלעג ןוא טקיאורַאב םיא טָאה תמא רעד ."טייק
 סע טנעלפ רע ןוא ,ןזיורבפיוא ןוא ןציירפיוא םיא טנעלפ עשלַאפ
 -םיױרַא םיא ןופ טגעלפ סע ,רעקיטכור ,רעדָא ,ןגָאזסױרַא ךיילג
 טָאה סע .,טריסַאּפ טָאה סע ןעוו ןוא ואוו קידנקוק טינ ,ןעיירש
 ."םוקילבוּפ ןטסערג ןרָאפ ןליּפש ןטימ ןיא ןליפַא ןייז טנַאקעג

 : טביירש שטיננָארעשָא .מ

 עבָארּפ ייב ןעמ טָאה ןרעלסעק ןיא רעלטסניק ןוויסלוּפּפיא םעד,
 טינ טָאה רע .ןליּפש םייב יו רעקינייוו טינ ןעז טנעקעג לָאמטּפָא
 רע סָאװ ןָאטענ ,ןרָאיטקַא ענייז טימ עבָארּפ ןכַאמ וצ טָאהעג ביל
 טינ רעבָא זיא סָאד .ןופרעד ןעײרדוצסױרַא ךיז טנעקעג רָאנ טָאה
 רעביא טושּפ רָאנ ,גנוצעשגנירג ןופ טינ ךיוא ,טייקליופ ןופ ןעוועג

 ױזַא יו ןגָארטרעבירַא טנָאקעג טינ שממ טָאה רע סָאו םעד

 ןוא ... . ןלָאר ערעייז ןיא עבָארּפ ןכַאמ ,ןרָאיטקַא עטכעלש ,ערעדנַא

 זַא ,טלָאװעג .טַאהעג טינ רע טָאה םענעי ןענרעל וצ דלודעג יד
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 רעטַאעט ןשידיי

 םעד ןּפַאכנָא ךיילנ וויטיאוטניא ערעדנַא יד ןלָאז ,רע יו טקנוּפ

 ןוא .גנושטייטסיוא עקיטכיר יד ןבענ ןיוש ןוא ןָאט ןקיטכיר

 ךָאד ןרעוו עֶלַא טינ לייוו ,ךעלנעמ ןעוועג טינ זיא סָאד יוװ ױזַא

 ךיז רע טָאה ,טרעזייבעג ךיז רע טָאה ,טנַאלַאט ַאזַא טימ ןריובעג

 ,ּפָאק םנופ רָאה יד ןסירעג ךיז ,סעכ ןיא ןעוועג רע זיא ,ןפרָאװעג

 טכַאמעג ןוא ןייצ יד טימ טצירקעג ,רענניפ יד ןופ ?גענ יד ןסיבעג

 .למיה ןטעביז ןזיב ןדלַאוװג

 ןרעלסעק טימ עבָארּפ ַא וצ זַא ,טסואוועגנ ןיוש ןבָאה ןרָאיטקַא יד

 א טּפַאלקעג טָאה םענייא טינ ןוא ,ןעלטרַאנרעטנוא ךיז ןעמ ףרַאד

 רעד ףיוא ןענַאטשעג ןרעלסעק טימ זיא רע ןעוו ןָאצ ַא ןָא ןָאצ
 ז

 ,םיא ייב ןעמענוצסיוא ןעוועג רעווש זיא סע . . . עבָארּפ ַא ייב עניב

 -רַאפ . .םָאב-םַאב-םיב טכַאמ סָאװ סָאד רָאנ ,םַאב-םַאב טכַאמ סָאװ

 ןיא זיא עבלעז סָאד ןוא ..רקיע רעד זיא סָאד ,רענעט ? ןענַאטש

 ..דליב ַא רָאפ ךייא טלעטש .?ןענַאטשרַאפ ..רעטַאעט ןליּפש

 רקיע רעד ,טינרָאג ? םינּפ ַא זיא סָאװ ..םינּפ ַא ..עיפַארגָאטָאפ ַא

 טכיל ךיז ןיא טָאה !וָאנ וי ,המשנ ַא ןוא ! סָאװ טָא . .המשנ ַא זיא

 -- טייז ןייא זיולב טעז גיוא ןייא ףיוא רעדנילב ַא . .ןטָאש ןוא

 ..טינ גיוט סָאד ןוא ..טייז ןייא . ,ןטָאש םעד רעדָא טכיל יד רעדָא

 טעפנָאפעג ..ןעזעג טינ ןוא ןעזעג ָאי זיא סע ..קיטכיר טינ זיא'ס

 טכיל -- ןטייז עדייב טעזרעד ןעמ ןעוו טשרע ..וָאנ וי ,ןעז ןיא

 .7? ןענַאטשרַאפ ,סעּפע זיא סָאד ,ָא -- ןטָאש ןוא

 זַא ,ןעזענ טָאה ,"יבר רעמוטש רעד , ,רעלסעק יוװ יױזַא ןוא,

 ןייטשנרעב לרעב ,לעבָאל אניװלַאמ ,רעלסעק דוד ,רעיינש יער : סקניל וצ סטכער ןופ .טסריוהדָארב שזדרָאשזד ןופ "טלָאצַאב ןוא טפיוקעג, ןיא רעלסעק דוד

 ,ןָאטעג טינ טָאה ןעמ םָאוו .ןלעפעג וצ םיא ןעוועג רעווש זיא סע
 ןעוועג טינ ץלַא רע זיא ,ננונָאטַאב יד טלעטשעגנ טינ טָאה ןעמ יוװ

 ."ןדירפוצ

 טוג טָאה רָאיטקַא רעגנוי ַא יו שטיװָארעשָא טלייצרעד ױזַא ןוא

 ןעוװעג ןוא ,קינייונעסיוא ןופ יז טנעקעג ,לָאר יד טרידוטשנייא

 ,"וָאנ, טהנעטעג ץלַא טָאה .ק רעבָא ,ן'.ק ןלעפעג טעװ רע זַא ,רעכיז

 ןעגנוי םעד וצ לָאר יד ןרעלקרעד ןעמונעג טָאה רע זיב ,*ױזַא טינ;

 טלעטש ,ןַאמרעגנוי ,טייטשרַאפ ריא; : ןפוא ןקידנגלָאפ ףיוא רָאיטקַא

 -ידייל . .רעזעלג עקידייל ןעצ ,ןגָאז רימָאל ,ןעייטש טָא : רָאפ ךייא

 םענ ..ױזַא טָא ..ןרעדנַא ןבענ סנייא .ןרעדנַא ןבענ סנייא ..עק

 ונ ..ּפַאלק ..רעזעלג יד רעביא ױזַא ּפַאלק ןוא עלעפעל ַא ךיא

 ..םַאב-םַאב-םַאב ?טייטשרַאפ ריא ,*םַאב ,םַאב ,םַאב, סע טכַאמ

 ,סָאד טינ זיא קיזומ .טינ סיוועג .טגָאז ? ַאה ?קיזומ סָאד זיא ,ונ
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 טָאה ,םיא וצ טדער ןעמ סָאװ טינ ץלַא טייטשראפ ןַאמרעגנוי רעד

 טָאה רע ןוא טײרּפשרַאפ ענימ ערעיוז-קיסע ןַא םינּפ ןייז ףיוא ךיז

 רעטרעוו יד .לָאר יד ןליּפשּפָא ןעמונעג רָאיטקַא ןּפמעט םעד רַאפ

 טינ טָאה רע יו טקנוּפ ,טנעקעג טינ רעלסעק טָאה לָאר סמענעי ןופ

 ןבָאה ןרעלסעק ייב .לָאר רענענייא ןייז ןופ רעטרעוו יד טנעקעג

 םיא ייב זיא רקיע רעד .גנוטיײדַאב ןייק טַאהעג טינ רעטרעוו רעבָא

 סמענעי ןופ ךות רעד יוז יױזַא ןוא ,טלַאהניא רעד ,ךות רעד ןעוועג

 ןופ רעטרעוו יד טימ רע טָאה ,רָאלק ןעוועג םיא רַאפ זיא לָאר

 ױוזַא יו ןזיוועג םיא ,לָאר יד םענעי רַאפ טליּפשענּפָא "םלוע ןודא,

 רעטרעוו יד ןענעק טינ טנעמעג טָאה רעלסעק . ... ןליּפש ףרַאד ןעמ
 סָאװ ,ןשטנעמ םעד טנעקעג לָאמ עלַא רעבָא טָאה רע .,לָאר ַא ןופ

 ."טּפַאטעגנָא שוח ןטימ םיא טָאה רע .רָאפ טלעטש לָאר יד
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 :טביירש שסיוָארעשָא .מ

 ,סעמַארדָאלעמ ןופ רעסַאפרַאפ עטריטנרעטַאּפ יד ןופ םענייא,

 -ַאלעמ ַא וליפַא זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעג טבורּפעג לָאמַא רע טָאה

 ףרַאד -- ןייז טינ לָאז יז שיטסַאבמָאב קרַאטש יו --- עמַארד

 ךייא טלעטש, :ױזַא טגָאזעג םיא רע טָאה .ןיז ַא ןבָאה ךיוא
 טָאה ינ רעד .ונ ַא ?טעטש םניא ..לטעטש ןיילק א ; רָאפ

 , .םָארנָאּפ ַא סיוא טכערב ..ןנינגרַאפ ןייז ..ןדיי ןנָאלש וצ ביל

 זיא ..ליו רע ?פיוו ןדיי ןגָאלש ןָאק ..היחמ ךיז זיא יונג רעד
 ןייק טינ זיא'ס ןעוו יונג רעד רעבָא טוט סָאװ . .?מיה ןטעביז ןפיוא

 גיט סָאד ?ןנָאלש םיא ןוא ןדיי ַא ןּפַאכ טָאלנ ..7 םָארנָאּפ

 ,לטרַאג ןגנַאפ םעד רע טמענ . .דיירפיוא ןַא ןבָאה זומ ןעמ ..טינ

 רעד ףיוא ןּפעלשכָאנ ךיז םיא טזָאל ןוא קע םעד ּפֶא טעּפעשט

 ,לטרַאג ַא טימ יונג ַא .. ןענַאטשרַאפ ..'ױזַא רע טייג ..דרע

 טערט ,ךדיי ַא ןָא טמוק ..דרע רעד ףיוא ךָאנ ךיז טּפעלש סָאװ

 יד ןיא ץעז ַא -- ןדיי םעד יונ רעד .לטרַאג ןפיוא יונ םעד ןָא

 ןפיוא ןטָארטעגנָא רימ וטסָאה סָאװרַאפ, ,הנעט ַא טימ ןוא ... ןייצ

 ,.ןטרעפ ַא ןוא ןטירד ַא . . ןטייווצ ַא . . ןדיי ןייא ױזַא . .'? לטרַאנ

 ןטערט ייז ;טסיזמוא טינ ןדיי טנָאלש רע . .ץורית ַא טָאה רע ןוא

 ףרַאד סע ,עמַארדָאלעמ ַא טימ זיא ױזַא ןוא ..?טרַאנ ןפיוא םיא

 ,ץעז רעד טמוק סע רעדייא ןוא ?לטרַאנ ַא ןּפעלשכָאנ ריא ךיז

 ..ץעז א ױזַא טָאלג ןייז טינ לָאז סע ..ןטערטנָא רעצימע ףרַאד

 ."..'ןיז א ןבָאה זומ סע ? ןענַאטשרַאפ

 רע טָאה *ןושל-םוטש, ןייז ףיוא יו טלייצרעד שטיוװָארעשָא ןוא
 :עסעיּפ ַא ןיא טכוז רע סָאװ ןרעלקרעד טבורּפעג

 ,'שרעדנַא סעּפע, טכוזענ ץְלַא רעלסעק טָאה ,עסעיּפ ַא קידנביילק,

 רעד סָאװ ןיא רָאלק ןעוועג טינ לָאמנייק םיא רַאפ זיא סע ןוא

 רע טָאה ,עסעיּפ ַא קידנרעה .,ןקירדסיוא ךיז לָאז !שרעדנַא סעּפע;

 ןפראד טעוו רע סָאװ ,לָאר רעד ףיֹוא רָאנ טינ טלעטשענּפָא ךיז

 ןיא רעטסיימ א ןייֵלַא .ןלָאר ערעדנַא ףיוא ךיוא רָאנ ,ןליּפש

 ךיוא ךיז ןענעייל םייב רע טָאה ,ןליּפש םייב ןלַאטעד ןטעברַאסיױא

 טינ לָאמנייק רעבָא ייז טָאה רע ,ןלַאטעד ףיוא טלעטשענּפָא

 ןעזעג לָאמ עֶלַא ייז טָאה רע .םענייאניא ןביילקפיונוצ טנָאקעג

 ,עסעיּפ יד ןליפרעד רע טנעלפ ,ןליּפש םייב טשרע . . . זייווקיצנייא

 .םניא .ןייטשרַאפ ןבייהנֶא טשרע יז רע טנעלפ עניב רעד ףיוא

 -עפעש סָאד טליפרעד ךיוא רע טָאה ,ןפַאש םענענייא ןופ סעצָארּפ

 טנַאקעג רע טָאה ןַאד זיולב ןוא ,רעלעטשטפירש םנופ עשיר
 ,טייק ןייא ייז ןופ ןכַאמ ןוא ךעלענניר ענעדלינ יד ןביילקפיונוצ

 ןפרָאװעצ ןעוועגנ ךעלענניר ענעדלינ יד םיא רַאפ ןענייז שרעדנַא

 ןוא .ףיונוצ ייז טמענ ןעמ ױזַא יו טסואוועג טינ טָאה רע ןוא

 ןביילקסיוא ןיילַא ןוא ןלַאפנײרַא טפָא רע טנעלפ עקַאט רַאפרעד

 ַא טריקַארברַאפ טָאה רע ןעוו טייצ רעד ןיא ,עסעיּפ עטכעלש ַא
 יו ןעוועג םיא רַאפ זיא עכלעוו ,ַאזַא ךָאנ וצרעד ןוא עטונ

 א טנעיילעג םיא רַאפ טָאה ןעמ ןעו לָאמ עלַא .ןטסָאמעגנָא

 טַאהעג רע טָאה ,ןלעפענ טינ ,ךעלנייווענ ,םיא זיא ןוא עסעיּפ

 עסעיּפ יד סָאװרַאפ רעסַאפרַאפ םעד ןייטשרַאפ וצ ןבענ וצ עבט ַא

 ץֶלַא טָאה רע .ןריפפיוא טינ יז ףרַאד ןעמ סָאװרַאפ ןוא םינ גיוט

 -עלקרעד ענייז ןיא ןוא ,רעגייטש סענענייא ןייז ףיוא טרעלקרעד

 זיא לָאמטפָא שטָאכ ,לענינירא ןעוועג קידנעטש רע זיא ןעגנור

 " , ,טניימ רע סָאװ ןּפַאכוצנָא רעווש ןעוועג גנַאֿפנָא ןיא

 טלייצרעד ,עסעיּפ ַא ןעמענַאב לָאז .ק זַא ,ןעוועג זיא סע רעווש יו
 : ןירבָאק ןָאעל

 ,עֶלַא טעמכ ךיא בָאה ,ןסעיּפ רֶאּפ ַא ןופ םַאנסיוא רעד טימ,
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ךרעב| ןבירשעג טייצ רעקיזָאד רעד ןופ ךשמ םניא בָאה ךיא סָאװ

 ערעדנַא יד רַאפ רעדייא טנעיילענרָאפ םיא רַאפ רעירפ ,ןרָאי 8

 ןרָאװעג ןלעפענ עסעיּפ ַא עניימ םיא ןזיא ןטלעז רעייז .ןרָאיטקַא

 ךיא יוװ ךיילנ ,ךָאד ןוא .םיא רַאפ טנעיילעגרַאפ יז בָאה ךיא ןעוו

 םעד ןגעוו ןסיוו טזָאלעג םיא ךיא בָאה ,עיינ ַא טקידנערַאפ בָאה

 יד טָאה ןוא םייה רעד ןיא רימ ייב ןעוועג רע זיא דלַאב ןוא

 ,שינעטער ַא רימ רַאפ סָאד זיא טנייה זיב ןוא ,טרעהעג עסעיּפ

 -סיוא טַאהעגנ טינ דלודעג ןייק ךעלנייוועג טָאה רעכלעוו ,רע סָאװ

 ןעוו ,עניימ ןרעהוצסיוא ןעמוקעג קידנעטש זיא ,עסעיּפ ַא ןרעהוצ

 ןיימ טקידנעעג בָאה ךיא זַא ןוא .טלעטשַאב םיא בָאה ךיא רָאנ

 -ַאב םענענייא םעד ןעזענ קידנעטש טעמכ ךיא בָאה ,גנוזעלרָאפ

 קילב ןטעשזדנָאלברַאפ םעד ,ןעלסקַא עטיירב ענייז ןופ יצ ןטנַאק

 ןטנַאקַאב-טוג םעד ןוא ןניוא עסיורג ענייז ןופ טייו-טעה ץעגרע

 טָאה רענייז יטנאטח רעקיזָאד רעד ןוא ,"יטנאטח , םענייז טרָאװ

 .ןעוועג ןלעפעג טינ םיא ןיא עסעיּפ יד זַא ,טניימענ קידנעטש

 :ביוא ,רעסַאפרַאפ ןרעדנַא ןַא ןופ עסעיּפ ַא טרעהעג טָאה רע ןעוו

 ננוניימ ןייז רע טָאה ,ףוס ןזיב טרעהעגסיוא רָאנ יז טָאה רע

 ןצנַאגניא לָאמַא :ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא טקירדעגסיוא ריא ןגעוו

 -ונעגניירַא ,טרָא ןופ ןביוהענפיוא רָאנ ךיז רע טָאה ,רעטרעוו ןָא

 טָאה סָאד ןוא ,ןָאטעג ניוז ַא םיא ןוא ליומ ןיא רעגניפ ַא ןעמ

 -םיורא עסעיּפ ןייז רענניפ ןופ טָאה רעסַאפרַאפ רעד זַא ,טניימעג

 סנייז לדנּפאצ סָאד, :טגָאזעג רע טָאה לָאמַא ןוא .... ןניוזעג
 חליחמ ...ןטימ טכַארטעג, רעדָא ,'ינק רעד ןופ טנפעעג רע טָאה
 ןיא רעסַאפרַאפ רעד ןעוו ןוא ...'ינק יד טימ ןבירשעגנָא ןוא

 טינ ץרא-ךרד ןייק ןצנַאנניא טָאה רע ןעמעוו רַאפ ַאזַא ןעוועג

 ,טעגרהעג רעוו, ;סעינָאמערעצ ןָא טנָאזעג םיא רע טָאה ,טַאהעג

 טָאה סע ןוא .'ינק ענייד ןופ ךרַאמ םעד ןעזמָאּפ וצ ףיוא רעה
 ּוצ ןביוהעגנָא טָאה רעסַאפראפ ַאזַא רָאנ יוװ זַא ,ןפָארטעג ךיוא

 טָאה ןוא ןרָאװעג קידלודענמוא רעלסעק זיא ,עסעיּפ ןייז ןענעייל

 רעסַאפרַאפ רעד רעדייא ךָאנ ןוא ,'ישזד, ןעלמרומ וצ ןביוהעגנָא

 ןייז ןסיבעג ןיוש רעלסעק טָאה ,טקידנעעג טקַא ןטשרע ןייז טָאה

 רעבָא ןסעיּפ עניימ .'וװַאה ,וװַאה ,ווַאה, : טעקוװַאהעג ןוא לברַא

 רעבָא לכה-ךס רעד .'יטנאטח, טרָאװ ןייא טימ טרטּפענּפָא רע טָאה

 בור'ס םיא זיא עסעיּפ יד --- רענענייא רעד לָאמ עלַא ןעוועג זיא

 טָאה ריא ןעוו ןפלָאהעג טינ טָאה סע ןוא ,ןרָאװעג ןלעפעג טינ

 -עגרעביא ןַאד ךייא טָאה רע .עסעיּפ יד ןרעלקרע םיא טבורּפעג

 טַאהעג קינייוו בור'ס טָאה עכלעוו ,עיצקעל ַא רענייז טימ ןגָאלש

 .סָאװ סָאד רעבָא .טרעהעג טָאה רע סָאװ ,עסעיּפ רעד טימ ןָאט וצ

 טָאה רע ןעוו זַא ,ןעוועג טנַאסערעטניא ױזַא זיא ,טדערעג טָאה רע

 טכארטענ לָאמ עַלַא טעמכ ךיא בָאה ,זיוה ןיימ ןזָאלרַאפ ךָאנרעד

 ךגעוו רעדייא ,ןשטנעמ ןקיזָאד םעד ןופ טיײקיטרַאנניײיא רעד ןגעוו

 ,"ןעוועג ןלעפעגנ טינ םיא זיא עסעיּפ ןיימ יאמלה םעד

 סנַאמ ריא ןייטשרַאפ טנָאקעג טינ ןירבָאק יורפ רעבירעד טָאה
 ,עסעיּפ ַא סנירבָאק ןרעה ןעמוקעג זיא .ק ןעוו לָאמנייא ןוא דלודעג
 יד ןרעה רע ףרַאד סָאװ וצ זַא ,ןעוועג םידקמ םיא יורּפ ןייז טָאה
 קיטומטוג .ק ךיז טָאה .קיטרַאפ ןוא יטנאטח; ןגָאז רע לָאז ,עסעיּפ
 :טרעפטנעעג ,טלייצרעד ןירבָאק יװ ,ןוא טכַאלעצ

 -עננָא עשטָאלק טימ ּפָאק א ? יס וי ? ןָאט ךיא ןָאק סָאװ ,ונ, ,

 ןוא ,'סָאװ ,ןיירַא דרע'רד ןיא ,ןבָארגַאב םיא ךיא לָאז .טּפָאטש

 -רַאֿפ ךיז רע טָאה ,טגָאזענ םיא סע טָאה יז זַא ,לָאמ רעדנַא ןַא

 א סעּפע יאולה ?יס וי ,טינ רָאנ טניימ, : ריא רַאפ טרעפטנע
 ךיא טרַאוװרע ןַאמ רעייא ןופ רעבָא .ןעז לָאז ךיא סָאװ ,עלעסעיּפ

 יד ? יס וי .ןבירשעגנָא לָאמ סָאד רע טָאה רשפא .,רימ רַאפ ַאזַא
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 רעטַאעצט ןשידיי

 טרעהעג טלָאוװ ריא ןעוו . . . ,ןירבָאק .סרמ . . . םירזממ ערעדנַא

 יד ןופ ,לגנענ יד ןופ ,רעגניפ יד ןופ ןּפַאצ !סוינעסעיּפ ערעייז

 ! ןיירַא וינעסעיּפ רעד ןיא ךוילּפ ןוא ,ןרעוו ייז ןלָאז טעגרהעג ,ינק

 ַא ןופ ריִלָאק ַא רָאנ ,לענ טינ ,יולב טינ ,ץרַאװש טינ ,סייוו טינ

 .ןָאטעג עקַארכ א רע טָאה '!ךא--ַאּפ

 עיינ ןיימ טנעיילעג םיא רַאפ ךיא בָאה ,סעומש ןימ ַאזַא ךָאנ

 וצ ןָא ךיז טננערטש רע רעווש יוװ ןעזעג בָאה ךיא ןוא ,עסעיּפ

 ןוא קָאר םעד ןָאטענסיױוא רע טָאה לָאמַא .ןעייל ךיא סָאװ ןרעה

 טלָאװ רע יווװ ױזַא ,טנעיילעגנ םיא רַאפ בָאה ךיא ןעוו ,טסעוו יד

 וליפא לָאמנייא ןוא ,ןצרַאה ןייז וצ נעוו םעד ןכַאמ רעיירפ טלָאװעג

 .טנעיילעג םיא רַאפ בָאה ךיא תעשב ,ןָאטעגסיױא ךיש יד רע טָאה

 : בייוו ןיימ רַאפ טקידלושטנַא ייברעד ךיז טָאה

 ןטּפָאטשרַאפ ןיימ רַאפ הלוגס ַא סָאד זיא רשפא ? יס וי ---

 טימ קיצרַאהנּפָאו וי טיהוו קנערפ ,יס וי ,םע ייא ,דַאנ ייב ,ּפָאק

 סע -- טייקטסנרע רעטסערנ רעד טימ טדערעג רע טָאה -- ןךייא

 עקַאט רשפא . . . טינ עז ךיא . . . טינ ליפ ךיא ...טינ ךימ טמענ

 ןפיוא ןָאטעג שטַאּפ ַא ךיז רע טָאה -- !ּפָאק םניא עשטָאלק

 .ןרעטש
 ןָא סנגיובנלע עדייב טימ טרַאּפשעננָא ךיז רע טָאה ךָאנרעד

 טלעטשעגנָא ,ּפָאק םעד טנעה עדייב ןשיווצ ןעמונעגניירַא ,שיט

 סע ןוא קילב ןטגנערטשעגנָא ןַא טימ ןגיוא עסיורג ענייז רימ ףיוא

 -וצניירַא תוחכ ענייז עלַא ןָא טעדנעוו רע זַא ,ןעווענ קיטנַאק זיא

 למירד ַא ךיז טָאה רעבָא דלַאב .ןעייל ךיא סָאװ ,םעד ןיא ךיז ןבעל

 .טכיוטענפיוא טרָאד טָאה םולח א רָאנ יצ ,ןניוא ענייז ןיא ןניוצעצ

 ...יטנאטח רעד ןוא ןעלסקַא עטיירב יד ןופ יצ ַא ? ףוס רעד ןוא

 רעדייא טרעהענ לָאמ יירד-ייווצ ַא רע טָאה ןסעיּפ עניימ ןופ ערעדנַא

 רע טָאה ױזַא .טנעיילעג ןרָאיטקַא ערעדנַא יד רַאפ ייז בָאה ךיא

 רעד ןופ טעשזוס םעד ףיוא סָאװ ,"ןדע-זנ םענערָאלרַאפ , םעד

 ןילַא רע סָאװ ,השעמ ַא ןסיוטשעגנָא ךימ טָאה עסעיּפ רעקיזָאד

 -- ?םיאנוש, .ןענעייל טרעהענ לָאמ ייווצ ,טלייצרעד רימ טָאה

 -- ?עליוב לקנַאי , ןוא לָאמ יירד --- "גנונפָאה סלארשי , ,לָאמ ייווצ

 -ייוו טינ --- ןבירשעג םיא רַאפ הליחתכל בָאה ךיא סָאוװ עסעיּפ יד

 עסעיּפ ןייק ןענַאטשרַאפ טינ לָאמנייק טָאה רע .לָאמ ןעצ ןופ רעקינ

 לייוו רַאפרעד רשפא .טנעיײלעגרַאפ םיא רַאפ ייז טָאה ןעמ תעב

 יד ףיוא ןריטנעירָא וצ ךיז טאהענ טינ דלודענ ןייק טָאה רע

 עיזַאטנַאפ יד לייוו ,רַאפרעד רשפא .גנולדנַאה רעד ןופ ןשטנעמ

 רעקיציה ,רעדליוו ַא יו ,ןנָארטעג קידנעטש ךיז טָאה עכלעוו ,ענייז

 ,ןעגנַאלק ןוא ןרילָאק ןופ טלעוו רעקיטרַאננייא ןַא ןיא ,קאשָאל

 ,ןטלעוו יד ןגיולפעגייברַאפ זיא ןוא ןעמווצ טזָאלעג טינ ךיז טָאה

 טעמב זַא ,טקַאפ ַא זיא סע .טנפעענ טרָאד ןבָאה ןסעיּפ יד עכלעוו

 -תכל םיא ןענייז ,נלָאפרע טַאהענ טָאה רע עכלעוו ןיא ןסעיּפ עֶלַא

 טשרע .ןענעייל טרעהענ ייז טָאה רע תעב ןעווענ ןלעפענ טינ הליח

 טָאה ,עניב רעד ףיוא ייז ןיא ןטָארטענסױרַא זיא רע ןעוו ,ןַאד

 טָאה ,טליפרעד ייז ןיא ךיז רע טָאה ןוא ,טליפרעד ייז ןיא ךיז רע

 -ענ טסיינ טימ ןליּפש ןייז טָאה טלָאמַאד .ןדנוצעגנָא ןַאד ךיז רע

 ."רעינַאּפמַאש יוו קידנעמיוש ןוא ענזירּפַאק ,טצירּפש

 יו ,ןעמָאנ סיקסװעשַאמָאט יסעב ןיא ,רעביא טיג ןירבָאק ןָאעל

 יז ,ןליּפש ץניװָארּפ רעד ןיא ןרָאפעגסױרַא זיא ,,ק טימ ,עּפורט ַא

 -ןידרָאג עכעלטע טליּפשעג טָאה יז ֹואוו ,ָאגַאקיש ןיא ןביוהעגנָא טָאה

 -ָאנָאקע ערעווש יד ןדיימוצסיוא ןוא ,ןטפעשעג עטכעלש .ייב ןסעיּפ

 ןליּפש לָאזמ זַא ,ןסָאלשַאב טרעוװ ,עּפורט רעד ןופ :עגַאל עשימ

 ןוא ,לָאר-טּפױה רעד ןיא .ק טימ "רוחב-הבישי, סיקסוװעראטָאלָאז

 טסנרע ןליּפש רָאנ ,ןכַאמ קזוח טינ לָאז רע זַא ,ּפָא םיא טיִמ טדער'מ
 2 | .וצ טגָאז .רע ןוא
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 -וקַאב ןוא עניב רעד ףיוא ןעמוקעגפיורַא זיא רע יו ױזַא רעבָא

 -שָאמ סירָאמ וצ טעדנעוועג ךיז רע טָאה ,םלוע ןופ זָאלּפַא םעד ןעמ

 טגָאזעג ןוא .,טנַאגירטניא םעד טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,שטיוװָאק

 ןבָאה ייז יו ,דלַאװג ,רָאנ עז ,רָאנ עז, : רענעט עטשרעטנוא יד ףיוא
 -יַּפ יד ןוא סעקרעשטשַאי יד ,ןטסענ ערעייז ןופ ןָאטעג ריר ַא ךיז

 ,(ךיז ףיוא ןָא טזייוו) 'לרוחב-הבישי, םעד ןקוקוצנָא ,סרעטָאנרעּפ

 ,ךעלעקשטונעסיפ ןוא ךעלעקציײלּפ טימ ,לרוחב-הבישי ַא ןָא קוק
 ןרעװ לָאז טעגרהעג ,למותי ַא ,עלעדניק ַא ,ןייז סָאד ףרַאד וינענוז ַא

 -יא שטיװָאקשָאמ םיא טָאה .ןעסעיּפ רעד ןופ רבחמ רעד|} !לקיציא

 ךָאד טָאה ריא ,ךייא טעב ךיא ,רעלסעק, :טעבעג טימ ןסירעגרעב

 יא ט'ניד ,ץיצצ :רעלסעק םיא טרעפטנע '!? ןכָארּפשרַאפ סעּפע

 "דרָא ןיא ןייז טעוו'ס ? טגָאזעגוצ טינ ךיא בָאה| טיירָאצ ? דסימָארּפ

 ןלַאפ ןעמונעג רָאטקעשזָארּפ ַא טָאה לייוורעד ,'!ןסע ט'ריא ןגנונ

 קעװַא םענ !רעוו טעגרהעג; : ןגירשעצ ךיוה ךיז רע טָאה ,םיא ףיוא

 ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא ,'! ןוז רעד טימ ןליּפש טינ ליוו ךיא ,ןוז יד

 ןעוו ,לעטש רעד וצ ןעמוקעג זיא'ס ןעוו .עזָארּפ ענעגייא ןדייר וצ

 טסייוו ? ינעטַאט ןיימ זיא ואוו. ןגָאז ,עסעיּפ רעד טיול ,ףרַאד רע

 ןגָאז ןעמונעג רע טָאה ,?ןעמוקעג זיא עלעדניק ןייז זַא ,טינ רע

 טעגרהעג ,עלעבירג ַא ןכַאמ ייג ךיא ?עלעדניק ַארַא'ס ,עלעדניק;

 "עג זיא'ס זיב קזוח טכַאמעג רע טָאה ױזַא ןוא ,'לקיציא ןרעוו לָאז

 ןעגניז ,עסעיּפ רעד טיול ,ףרַאד רע ןעו ענעצס רעד וצ ןעמוק

 יוו ןרערט עניימ טסיג; :ןגָאז רע ףרַאד רעירפ רעבָא ,שידק

 טָאה ָאד .'ןסיז םעד ןטַאט ןיימ ףיוא ןסילפ רָאנ טלָאז ריא ,רימ זיא

 ןוא ,רבחמ ןגעק ןפורסיוא טימ רעדיוו ןעמורב וצ ןביוהעגנָא רע

 ! רעמ טינ ןיוש ןָאק ךיא, :טצַאלּפעגסױרַא רע טָאה ,רעטייוו לסיב ַא

 ,קעװַא ,וַאה ,וװַאה ,ווַאה ,זלַאה ןופ ןיוש רימ ןכירק סעקשיק יד

 טלָאז טעגרהעג ,רעגנוה רַאפ טריּפארק ,טעשטומעג גונעג ,םירזממ

 .ןרעוו ריא

 : טקרעמַאב שטיוװָארעשָא .מ

 -עלַא טליּפש רעלסעק יו ןעז עבָארּפ ייב ןעמ טנעלפ טּפָא ץנַאג

 ןשטנעמ ךס ַא ייב זיא טנורנ םעד ףיוא .ענייז טינ רָאנ ,ןלָאר סנעמ

 ןייז טינ לָאמנייק ןעק רעלסעק זַא ,קורדנייא רעד ןרָאװענ ןפַאשעג

 .רעלפוס םוצ ןעמוקנָא לָאמ עֶלַא רעבירעד זומ רע זַא ןוא לָאר

 זיא סע ביוא םורָאװ ,קיטכיר ןצנַאגניא טינ ןעוועג רעבָא זיא סָאד

 ןופ רעטרעוו יד טנעקעג טינ טּפָא רעייז טָאה רעלסעק זַא ,תמא

 ןרָאלק ַא טַאהעג ,רעטקַארַאב םעד טנעקעג רעבָא רע טָאה ,לָאר ןייז
 -וצסיוא םיא ױזַא יווװ טסואוועג קידנעטש ןוא םיא ןנעוװ ףירנַאב

 ,"ןליּפש םייב ןשטייט
 | | ; טביירש ןירבָאק ןָאעל

 ןצנַאנ ןטימ ,ןסירעגניה עסעיּפ ַא טליּפש רע ,ןפָארטעג טָאה סע,

 םוצ טינ םיא זיא סָאװ ,ענעצס ַא וצ רע טמוק לָאמַא טימ .,רעייפ

 רליוו . . , .ּפַאטס ןוא ,קידהנושמ סיוא םיא ךיז טזייוו עכלעוו ,ןצרַאה

 -רעבירַא ענעצס ענעי טנַאקעג רע טָאה .ןרָאװעג ןַאד רע זיא

 רעד וצ ןעוועג יי זיא טינ ַא .ןָאטעג סָאד רע טָאה ,ןעגנירּפש

 טדערעג ,טעשטואווַאקס טָאה רע .רעסַאפרַאפ ריא וצ ןוא עסעיּפ

 םישורּפ ךעלנייועג -- ףױרַא ןעניז ןפיוא ןזיא םיא רָאנ סָאװ

 ןענירעד ןטימניא ןוא --- רעסַאפרַאפ םעד ןוא עסעיּפ רעד רעביא

 גנוראפרע ַאזַא ,ןזָאלרעטנורַא גנַאהרָאפ םעד ןסייהעג רע טָאה

 טקידנעענ ךיז טָאה עכלעוו ,טַאהענ ךיוא לָאמַא םיא טימ ךיא בָאה

 רע ןעוו ,ןסילוק יד רעטניה םיא ןוא רימ ןשיווצ לַאדנַאקס ַא טימ

 ענעסירעצ , עסעיּפ ןיימ ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןטָארטעגסױרַא זיא

 ."רעטַאעט .רָאזדניװ ןקילָאמַא םעה:ןיא "ןטייק

 עסעיּפ יד טנעיילעג לָאמ ייווצ טָאה רע -יװ רעביא טיג .ןירבָאק

 ןיא ענעצס-טּפיױה רעד בילוצ ןלעפעג טינ םיא זיא יז ןוא .ק רַאפ
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 ןופ ןָאטיססעל

 רעד ןופ קנַאדעג-םצע םעד סיוא דָארג טקירד עכלעוו ,טקַא ןטירד

 ַא זיא גרובזניג עלמהרבא עסעיּפ רעד ןופ דלעה-טּפיוה רעד .עסעיּפ
 ףיוא יורפ ןייז טרַאנ ןוא ןעיורפ ךָאנ רדסכ ךיז טגָאי סָאװ ,קַאילוה

 ריא ןיא ,יורפ ןייז זַא ,ךיז טסיוורעד רע ןעוו רעבָא ,טירש ןוא טירט

 ףוס םוצ ריא רע טכַאמ ,ןַאמ ַא ןיא טבילרַאפ ךיז טָאה ,טײקמַאזנייא

 רעד וצ ןייז םיכסמ טנָאקעג טינ .ק טָאה ,"ענעצס; ַא טקַא ןטירד ןופ

 טעוו ןעמ ןוא שיגָאל טינ טלדנַאה ןַאמ רעד זַא ,וויטָאמ ןטימ ,שנעצס

 םעד טרעטסיײגַאב .ק טָאה ןטקַא ייווצ עטשרע יד ןיא ,ןכַאלסיױוא םיא

 ,ענעצס רעד טָא וצ ןעמוקעגוצ זיא סע ןעוו רעבָא ,ןליּפש ןטימ םלוע

 רֶע זיא ,רעשימרוטש ַא ,רעקידנזיורב ַא ןעמוקוצסיורַא טָאטשנָא זיא

 רעד ףיוא ןרָאיטקַא יד ןעוו ןוא ,טדערעג טינרָאג ןוא ןרָאװעג ליטש

 ןעמונעג ךיז; רע טָאה ,ענעצס יד ןענָאמ ןביוהעגנָא םיא ןבָאה עניב

 יד ףיוא ןעיירש ןביוהעגנָא ןוא ןקַאב יד טנעה עדייב טימ ןּפיײנק

 ,ץל ןייק ןייז טינ ןעק ךיא; ןעיאװ ןימ ַא טימ ,רענעט עטשרעביוא

 ןייז וצ רעק ַא ךיז רע טוט לָאמַא טימ ןוא ,"ןרעוו ךיא לָאז טעגרהעג

 (טוג| טיײירָא'צ ?טבילרַאפ ?ױזַא; :ןדייר וצ ןָא טביוה ןוא יורפ

 וטסגעמ ? טנוה ַא ,ריזח ַא ןייז געמ ךיא ,(דנַאלסור ןיא ךיז טלדנַאה'ס)

 ,*! ריד סָאד טביולרעד ךיא ,טיײרָא'צ .טנוה ַא ,ריזח ַא ןייז ךיוא
 :ןסילוק יד רעטניה ,רענוד ַא יו לוק ַא ןָאטעג זָאל ַא טָאה רע ןוא
 טליּפשעג רעטעּפש זיא לָאר יד * ,"! ןירַא דרע'רד ןיא ,גנַאהרָאּפ;
 ,וָאקינשטַאבַאט רָאיטקַא ןופ ןיוש ןרָאװעג

 : טלייצרעד יקסנישמור ףסוי

 טיירש ןוא דיירפ טימ רעטַאעט ןיא לָאמַא טמוק רעלסעק דוד,
 םעיינ ַא טקעדטנַא בָאה'כ ! רצוא ןַא ןענופעג בָאה'כ ,הרבח, :סיוא

 ןעוו ,טייצ רענעי ןיא .'!טנעגילעטניא רעשיסור ַא ,ןידרָאג בקעי
 א ןייז טזומענ רע טָאה ,טנעגילעטניא ןַא ןעוװעג ןיא רענייא
 ,?רע ןיא רעוו :טנערפענ םיא ןבָאה ןרָאיטקַא יד .רעשיסור
 ,ןיצידעמ רָאטקָאד רעסיורג ַא ,רָאטקָאד ַא, : טרעפטנע רעלסעק
 . .שטנעמ . , ןּפיט . . גָאלַאיד . . עזָארּפ . , רעביירש ַא ,רעדניק ,רעבָא
 ןבָאה רימ ,סיִאב .. ןלָאר עניימ עלַא הרּפכ ַא . . עלָאר ןיימ טנייה
 רעצעמע ביוא ,עבָארּפ טכַאמ ןעמ .עסעיּפ יד קידנעניימ '! סָאד
 רעד ןנעוו טרָאװ טכעלש א ןנָאז טלָאװעג טָאה ןרָאיטקַא יד ןופ
 ענייז ןלעטשניירַא רעלסעק טגעלפ ,עבָארּפ רעד דנרעוו עסעיּפ
 .'| רזממ ,ליטש, : ןָאט יירש ַא ןוא ליומ ןיא רעגניפ

 , .קילנמוא רעסיורג רעד טליפעג ךיז טָאה טקַא ןטשרע םייב ןיוש
 -רע ךָאנ ןעגנַאגעג זיא רעטייוו . .רערעמ ךָאנ טקַא ןטייווצ םייב
 -עג טָאה רע סָאװ ,תועט םעד טליפרעד טָאה רעלסעק יוו ױזַא . .רעג
 טָאטשנָא רע טָאה ,עסעיּפ רעד ןופ גנוריפפיוא רעד טימ טכַאמ
 סולש םייב ,!שטעיּפס, םעד ןטלַאה ןײגסױרַא ,רַאטס סלַא ,ןיילַא
 ,טיינ; :רעסַאפרַאפ-רָאטקָאד םעד טקישעגסױרַא ,עסעיּפ רעד ןופ
 .סעכ טימ םיא וצ טגָאזעג רע טָאה --- !םוקילבוּפ רעייא וצ טדער
 ;טנָאזעג טָאה ,שטיוק ַא טיפס לכלוק ַא ףיוא ,רעסַאפרַאפ רעד
 ,אד ןרעלקרע ךייא ?יוו ךיא ,םוקילבוּפ סעטרעוו ,ךייא קנַאד ךיא;
 ַא יװ טָאטשנָא ןוא ,ןיצידעמ-רָאטקָאד זיא ןָאשעּפָארּפ ןיימ זַא
 ןעלבמענ טייצ רעיירפ רעייז ןיא םיריוטקָאד-ןגעלָאק עניימ ןופ ךס

 רעדיוו טזיורב רעלסעק .'ןסעיּפ ךיא ביירש ,ןטרָאק ןיא ןליּפש ןוא

 םוצ סיוא טיירש ןוא עניב רעד ףיוא הףױרַא טפיול רע .ףיוא

 עכלעזַא ןביירש רעדייא ןטרָאק ןיא רעסעב טליּפש, : רָאטקָאד

 ייז .טרידָאלּפא קרַאטש ןרעלסעק טָאה םוקילבוּפ סָאד .,!ןסעיּפ

 טָאה רעלסעק ןוא ,גנוניימ ןייז טימ ןדנַאטשרַאפנייא ןעוועג ןענייז

 ןליּפש רעסעב רע לָאז ,טכער בָאה ךיא ,ָאי ַא, :טגָאזעג רעטייוו
 ",' ןסעיּפ עכלעזַא ןביירש רעדייא ןטרָאק ןיא
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 .ז גרוטַאמַארד רעד טלייצרעד ,רעביא טיג שטיוװָארעשָא .מ יו

 | זַא ,ןיביל

 ןעזעג עסעיּפ ַא רענייז ןופ עיציטעּפער ַא ייב רע טָאה לָאמטּפָא ,

 רע ןעו ןַאד טקנוּפ ןניוא עטכַאמרַאפ טימ טציז רעלסעק יוװ

 עבָארּפ ןכַאמ לָאז רעלסעק ןטרַאװ עלַא ,לָאר יד ןריטעּפער ףרַאד

 . ..טגייווש ןוא ןניוא עטכַאמרַאפ טימ טציז רע ןוא ,לָאר ןייז ןופ

 ןיביל םיא טָאה ,למערד ַא טּפַאכ רע זַא ,ןעוועג זיא קורדנייא רעד

 -- ןיינ; '?רָאנ טפָאלש ריא ,רעלסעק רעטסימ, טנערפענ לָאמנייא

 טימ, .'לָאר ןיימ ךיא ןרעל סָאד -- טרעפטנעעג רעלסעק טָאה

 ךיא עז ,ןניוא יד וצ ךַאמ ךיא ןעוו ,סעי, '? ןניוא עטכַאמרַאפ

 לָאר ןייא טינ ןגיוא עטכַאמרַאֿפ טימ רע טָאה ױזַא ןוא ., ,'רעמ

 רעטקַארַאכ םעד רָאנ ,לָאר רעד ןופ רעטרעוו יד טינ .טנרעלעגסיוא

 ."ןלעטשרָאפ טפרַאדענ טָאה רע סָאװ ,ןשטנעמ םעד ןופ

 קיטירק וצ גנואיצַאב סקס
 ץרַאװש סירָאמ טביירש ,קיטירק רעד וצ גנואיצַאב ס',ק ןגעוו

 :ןעגנורעניארעד ענייז ןיא

 סוסישזד; :טגָאזעג טפָא טָאה רעלסעק רעסיורג רעד וליּפַא,

 ןיא טציז רע ןעוו זעוורענ ךימ טכַאמ ןאהַאק בייא רעד ,טסיירק

 .בא רַאפ טָאה רעלסעק .'רעקיטירק רעגנערטש וצ ַא .רעטַאעט

 טָאה ןַאהַאק לייוו ,סרַאטס עקירביא יד יו רעמ טַאהעג ארומ ןַאהַאק
 טָאה רע... .ןקעמ ןוא ןקע ,ןעבלוב ןרָאיטקַא ןרעה וצ טנייפ

 ףרַאד רעליּפשיוש רעד ןזַא ,טנַאמרעד טּפָא ןקיטירק ענייז ןיא

 ץלַא ןעז ףרַאד רע ,טפַארק-סננולעטשרָאפ טימ עלָאר ןייז ןליּפש

 .עניב רעד ףיוא ןרעדליש ,ןלָאמ סָאד ןוא טדער רע סָאװ ןגעוו

 טָאה -- '?טפַארק-סננולעטשרָאפ טימ חומ ַא רע טיירד סָאװ;

 .ןַאהַאק .בא ןופ קיטירק א קידנענעייל ןעירשעג טפָא רעלסעק

 רעבָא טָאה רעלסעק .,'?(רע טניימ סָאװ) ןימ יה זָאד טָאהו;

 טליפרעד רע; .ןקיטירק סנַאהַאק רַאפ ץרא ךרד סיורג טָאהעג

 .ןרָאיטקַא ענייז וצ ןהנעט רעלסעק טנעלפ -- 'תמא ןופ סלוּפ םעד

 לָאמנייק טָאה רע .ןלָאר ענייז טנעקענ ןטלעז טָאה רעלסעק דוד

 רעלפוס רעד .ןענעק יז לָאז רע זַא ,עלָאר ַא ןענרעל וצ טכוזעג טינ

 ןייז רַאפ גָאט ַא זיב "ןַאטַאלרַאש עקהמלש , טרילפוס םיא טָאה

 ,עלָאר ַא ןרידוטש וצ ױזַא יז טסואוועג טינ טושַּפ טָאה רע .טיוט

 םעטסיפ םעד טיול ןענרעל וצ קינכעט רעד ןופ ןסיוו טלָאװעג טינ ןוא

 טָאה רעלסעק ,וװ .ַא .א עטייווצ ַא ןַאד ,הרוש ןייא ןענרעלסיוא ןופ

 (םוקילבוּפ םעד ןפור טגעלפ רע יוו) םלונ-םלוע רעד זַא ,טסואוועג

 ,טסייה'ס ,?ברַא ןֹופ ןדייר טעוװ רע ןעוו וליּפַא ןרידָאלּפַא םיא טעוו

 טסקעט םעד ןיא ָאטשינ וליפַא ןענייז עכלעוו ,רעטרעוו טגָאז רע
 .עסעיּפ רעד ןופ

 טדערעגנעמַאזוצ ןלָאר עטסעב ענייז ןיא טפָא טָאה רעלסעק

 .רעטכעלעג ןופ טקיטשענ ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא יד זַא ,ןכַאז ענױזַא

 םיא זיא'ס סָאװ רעסַאװ רַאפ ןוא רעייפ רַאפ טדערעג טָאה רע

 ןרָאצ ןייז טזָאלעגסיױוא רע טָאה ייברעד ,ןיירַא ?יומ ןיא ןעמוקעג

 יד ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ךיילג ,ןרָאיטקַא יד וצ ןוא רעלפוס םוצ

 .ןלָאר ענייז ןסיוו-טשינ ןייז ןיא עקידלוש

 עלָאר ןייז טקוקענרעביא טָאה רעלסעק ןעוו טייצ עקיצנייא יד

 ןטנוװַא יד ןיא רָאנ ןעוועג זיא ,"עשטָאלק , ןייק ןדייר וצ טינ ידכ

 ,רעטַאעט ןיא זיא ןַאהַאק .בא זַא ,טסואווענ טָאה רע ןעוו

 עקיטסניג-טשינ ַא רַאפ טאהעגנ ארומ טָאה דעלסעק רעסיורגנ רעד

 -ָאליפ סרעלסעק ... .השבי רעד רַאפ טרעטיצ שיפ ַא יו קיטירק
 -עלסעק ַא ,עקיטרַאננייא ןַא ןעוועג זיא רעקיטירק יד רעביא עיפָאז

 ןיא ןסעלעטש}| סבַאשזד ןבָאה עקַאט ןפרַאד רעקיטירק, : עשיר
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 רעצטַאעט ןשידיי

 ןכַאמ ןפרַאד ייז --- טהנעטעג רע טָאה -- ןןעגנוטייצ|} סרעּפייּפ יד

 ,טינ ייז ןפרַאד ,תועד ןנָאז רעטַאעט ןיא ןעמוק רעבָא ,ןבעל ַא

 ןגיײלניײרַא ייז ייב טעב רעוו .ןעילַאק ןכַאמ} ןעליִאּפס ייז לייוו

 רעדָא רעטַאעט ןיא ןיינ ָאי לָאז ןעמ יצ ליומ רענניפ ַא םלוע םעד

 סָאװ ןוא עסעיּפ עטונ ַא זיא'ס סָאװ ןיילַא טסייוו םלוע רעד ?טינ

 יד וצ טַאהעג רע טָאה תונעט יד טָא .'רָאיטקַא רעטונג ַא זיא'ס

 טָאה'מ רעדייא ךָאנ ןוא ,עסעיּפ ַא ןעז ןעמוק רעייז רַאפ רעקיטירק

 םיוק רָאנ ,ןבירשעג ןבָאה רעקיטירק יד סָאװ טנעיילענרָאפ םיא

 טגעלפ ,רעטַאעט ןיא ןענייז רעקיטירק זַא ,טסואוורעד ךיז רע טָאה

 טצירּפשעג ןבָאה ןגיוא ענייז ןופ .ןרָאיטקַא יד ןכַאמ ענושמ ןַאד רע

 ףיוא קורַאּפ םעד ןָאטעגנָא טפָא רע טָאה טעטיזעוורענ ןופ .,רעייפ

 "ורק יד ףיוא טרעזייבעג ךיז טָאה רעלסעק . .. .טייז רעקניל רעד

 ןעמוקמוא זומ -- טהנעטעג רע טָאה --- רעטַאעט סָאד, : רעקיט

 רעקײמענַאו טינ ןעמ טריקיטירק סָאװרַאפ .סקיטירק יד בילוצ

 -רַאפ ... ?הרוחפ |רעמיטננייא-טפעשענ עסיורג} סלעבמיג רעדָא

 יד זַא ,טביירש ןוא "זמיַאט , רעד ןופ רעקיטירק ַא טינ טמוק סָאוװ

 טלָאװ רעקיײמענַאװ ? טינ ןגיוט ןטפעשעג סרעקיײמענַאוו ןופ הרוחס

 ",'|ןגנוקידעשטנַא} סעשזדעמעד רַאפ טגָאלקעגנָא רעקיטירק םעד

 םוקילבופ םוצ גנואיצַאב ס'ק

 ןָאעל גרוטַאמַארד רעד ,רערערַאפ עטסערג ענייז ןופ רענייא

 :וזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ,ןירבָאק

 טָאה ןעמ תעב עסעיּפ ןייק ןענַאטשרַאפ טינ לָאמנייק טָאה רע,

 ןייק טָאה רע לייו רַאפרעד רשפא .טנעײלעגרָאפ םיא רַאפ יז

 רעד ןוא ןשטנעמ יד ףיוא ןריטנעירָא וצ ךיז טַאהעג טינ דלודעג

 טָאה עכלעוו ,ענייז עיזַאטנַאפ יד לייוו ,רַאפרעד רשפא ,גנולדנַאה

 ןַא ןיא ,קַאשַאל רעקיציה ,רעדליוו ַא יװ ןגָארטעג קידנעטש ךיז

 -עג טינ ךיז טָאה ,ןעננַאלק ןוא ןרילָאק ןופ טלעוו רעקיטרַאנגייא

 ןסעיּפ יד עכלעוו ,ןטלעוו יד ןגיולפעגייברַאפ זיא ןוא ןעמיוצ טזָאל

 ןיא ןסעיּפ עלַא טעמכ זַא ,טקַאפ ַא זיא סע .טנפעעג טרָאד ןבָאה

 ןלעפעג טינ הליחתכל םיא ןענייז ,גלָאפרעד טַאהעג טָאה רע עכלעוו

 רע ןעו ,ןַאד טשרע .ןענעייל טרעהעג ייז טָאה רע תעבכ ןעוועג

 ייז ןיא ךיז רע טָאה ,עניב רעד ףיוא ייז ןיא ןטָארטעגסיױרַא זיא

 .ןַאד ךיז רע טָאה ,טליפרעד ייז ןיא ךיז רע טָאה ןוא .טליפרעד

 ,טצירּפשעג טסייג טימ ןליּפש ןייז טָאה טלָאמַאד .ןדנוצעגנָא

 טַאהעג ביל בָאה ךיא . .. .רעינַאּפמַאש יווװ קידנמיוש ןוא ענזירּפַאק

 ןשטנעמ ןטנוזעג םעד רעמ ךָאנ רעבָא ,םיא ןיא טסיטרַא ןסיורנ םעד

 ןזיוועג קידנעטש ךיז טָאה רעכלעוו ,שטנעמ-רוטַאנ םעד ,םיא ןיא

 ןייק ,ןֿפַאשַאב םיא טָאה טָאג ױזַא יו טלַאטשענ רעד ןיא רָאנ

 -רוטַאנ םעד ןופ רעטקַארַאכ רעד טָאה סָאד .טאלבנגייפ ןייק ,םירנ

 ,ןגָארטרַאפ טנַאקעג טינ טנעמַארעּפמעט ןשיטסיטרַא ןטימ שטנעמ

 טנוזעג ַא יו קיטומטוג ןוא וויאַאנ ןעוועג לָאמַא רע זיא רַאפרעד

 ןעוועג רע זיא טּפָא ץנַאג .לַאטורב ןוא טציירעצ לָאמַא ןוא ,דניק

 ןרעװש א ןזיועגסױרַא רע טָאה טפָא ץנַאג ,טלבוהעגמורַא טינ

 טָאה רע .קיטכירפיוא ןעוועג רע זיא קידנעטש רעבָא ,רעטקַארַאכ

 ןוא ןרעסעב םעד ןבעל םניא "?ןליּפש , וצ טכוזעג טינ לָאמנייק

 .טקעפע םעד ןבעל םניא טכוזעג טינ לָאמנייק טָאה .ןשטנעמ ןרענעש

 רע טָאה .ןזיױועגסױרַא סָאד רע טָאה ,טַאהעג ביל סעּפע רע טָאה

 רע טָאה ... .ןזיװעגסױרַא רעדיו סָאד רע טָאה ,טנייפ סעּפע

 -ַאב רע ןיא ,ןעוועג ןלעפענ םיא ןזיא סָאו ,עסעיּפ ַא טליּפשעג

 קידבוט-םוי טָאה םינּפ ןייז ... .ןעוועג ךעלקילנ ןוא טרעטסיינ

 סרעדנוזַאב ךיז רע טָאה רעליּפשטימ ענייז וצ ןוא טלַארטשעג

 ."! ןייפ ,ןייפ , : קשח ייז ןבענעגרעטנוא ןוא ןטלַאהרַאפ ךעלטניירפ
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 ביל קיטכירפיוא רע טָאה עסעיּפ רעד ןופ רעסַאפרַאפ םעד ןוא

 טינ םיא ןיא סָאוו ,עסעיּפ ַא טליּפשעג רעבָא רע טָאה .טַאהעג

 טוג ןייק םענייק רַאפ ןוא ןעוועג טציירעצ רע זיא ,ןעוועג ןלעפעג
 ןכָארקעג טלָאמַאד םיא ייב ןענייז ןרָאיטקַא יד .טַאהעג טינ טרָאװ

 ,עסירעטקַא ענעי ןוא .."ןגיוא-שיפ , טימ "םעקרעשטשַאי, יו
 ןוא "?םיפ ענרעזעלנ, טַאהעג טָאה ,"עכירַאטפ ,, יד ,ךעלנייוועג

 טּפוזעגנָא ךיז טָאה סָאוװ ,שָאלַאק רעקידרעכעל , ַא יו טדערעג

 טָאה ןאד ןוא ."םיא ףיוא ףױרַא טערט ןעמ תעב עטָאלב טימ

 ןטניה ןטימ קורַאּפ םעד טיירדענרעביא ןליּפש ןטימ ןיא טפָא רע

 יד ֹוצ טדערעג ליומ בלַאה ןייא טימ טָאה ... טנרָאפ ןפיוא

 טרעה סע ןוא ,טקוק סע ןוא !וינוקילבוּפ ַא רָאנ טעז , : ןרָאיטקַא

 סע טזייו ןעמ זַא ,טניימ סע ןוא ,טנייוו סע ןוא ,טכַאל סע ןוא

 טדערעג רע טָאה ליומ ןבלַאה ןרעדנַא ןטימ ןוא ,"וינעצנוק סָאד

 ןַא .ןלַאפעגנירַא ליומ ןיא זיא םיא רָאנ סָאװ ,םוקילבוּפ םוצ

 וצ ןביוהעגנָא ןוא טציהעצ ןויכ טימ ךיז רע טָאה לָאמ שרעדנַא

 -ייב ןייז ףיוא ,רענעט עטסכעה יד ףיוא םוקילבוּפ סָאד ןעלדיז

 םוקילבוּפ סָאד זַא ,ױזַא ,ןעיִאו ַא יו ןעגנולקעג טָאה סָאװ ,לוק

 ןוא לָאר ןייז רעייפ ַאזַא טימ רע טליּפש סָאד זַא ,טניימעג טָאה

 ןיא ךיז רע טָאה ןַאד ..טרידָאלּפַא טרעטסיײנַאב םיא טָאה סע

 סָאד ייז ביג ,ונע ןרָאיטקַא יד וצ טכַאלעצ לָאמַא טימ ןעיִאו ןטימ

 ,קיטש םעד ןופ רעפסַאפרַאפ םעד ןפָארטעג רע טָאה ןוא .,"וינעצנוק

 ילבוּפ ןטרעוו םעד טלעפעג וינעסעיּפ יד, :טגָאזעג םיא רע טָאה

 -רעטסיימ םעד ןנָאה סָאו ,ינק יד ןייז ןלָאז טנוזעג ... וינעק

 ..ןעייק רימ רע טיג עשטָאילק ,ןגרָאמ ..זיב ,ןבירשעג וינעקרעוו

 -- "! ינק יד ןופ ךרַאמ רעד םיא לָאז ןענירסיוא . .ךיא לָאז ןעקווַאה

 -נייוועג ,עסעיּפ ַאזַא .רעסַאפרַאפ םעד ןלַאפַאב לָאמַא טימ רע זיא

 גונעג רע טָאה ןסעיּפ ענױזַא ןוא ,טבעלעג גנַאל טינ טָאה ,ךעל

 ַא ױזַא ךיוא רע טָאה רעבָא לָאמַא ,ןבָארנַאב ןבעל ןייז ףיוא

 ."ןבָארגַאב עסעיּפ ערעסעב

 :ןינע ןבלעז ןגעוו טביירש שטיוװָארעשָא .מ

 יװ, טגָאלקעג לָאמנייא טינ ךיז רע טָאה ןשטנעמ עטנָאנ רַאפ ,

 רעד ףיוא ןפַאש סעּפע ןוא קשח טימ ןליּפש יז רַאפ ןעמ ןָאק ױזַא

 ליו ךיא סָאװ ןרעדױלּפ עלָאר רעדעי ןיא ךָאד ןעק ךיא ? עניב

 ןעק ךיא .גנוצ רעד ףיוא ףױרַא רָאנ רימ טלַאפ סע סָאװ ןוא

 הרוטפה רעד ןופ וליּפַא רעטרעװ ןקַאה עלָאר רעדעי ןיא ךָאד

 ןסייוו סָאװ ,ייז ןעייטשרַאפ סָאװ . . . ןּפַאכ טינרָאנ ךיז ןלעוו ייז ןוא

 ,גנולפייווצרַאפ ַאזַא וצ ןבירטעג םיא סע טָאה לָאמטּפָא ןוא ? יז

 ַא יו טנייוװעג טָאה ,הרובנ ןיא ןוא סקואוו ןיא זיר רעד ,רע זַא

 ,טקַא ןַא ןופ סולש ןכָאנ עניב רעד ןופ קידנעייגרעטנורַא .דניק

 טימ ןוא ,רָאיטקַא ןַא טנַאה רעד ייב ןּפַאכנָא טנָאקעג רע טָאה

 גָאז, :ץרַאה רעטיב ןייז םיא רַאפ ןדיירסיוא ןניוא יד ןיא ןרערט

 ןציז רעטַאעט ןיא ןטרָאד זַא ,ןליּפש ןעמ ןָאק ױזַא יװ ,ןיילַא

 זיא סָאד -- 'רעמינּפ ענעכעלב, '?רעמינּפ ענעכעלב טימ שטנעמ

 ךיוא ןוא ןרָאיטקַא עזָאלטנַאלַאט ףיוא קיטסירעטקַארַאכ ןייז ןעוועג

 עטשרע יד .רעיושוצ 'עזָאלטנַאלַאט, ןפורנָא ןָאק ןעמ סאו ,יד ףיוא

 ."ןעז טנעקעג טינ רע טָאה עטצעל יד ,ןרעה טנעקעגנ טינ רע טָאה

 טיג ,רעטַאעט ןשידיי ןיא ןטיפענעב יד ףיוא קוק ס'יק ןגעוו

 :ץרַאװש סירָאמ רעביא

 רעדעי ןופ .עניב רעד ףיוא ןכַאל וצ עבט ַא טַאהעג טָאה רעלסעק ,

 רעמ ךָאנ רעבָא .רעטכעלעג ןופ טעשטַאקעג ךיז רע טָאה טייקיניילק

 -רעביא ,ןכַאל ןרָאיטקַא עקירעביא יד ןכַאמ וצ טַאהעג ביל רע טָאה

 ןטלַאהעג טינ טָאה רעלסעק .ןעננולעטשרָאפ-טיפענעב ייב טּפיוה

 -ענעב ַא וצ זיולב רעטַאעט יא ןעמוק ןנעלפ סָאװ ,רעכוזַאב יד ןופ
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 ןופ ןָאסיססעלי

 ןיא טביירט'מ .עכלעוו ,'ףָאש עמערָא, ןפורעג ייז טָאה רע .טיפ

 -רעבייוו יד טָאהעגנ טנייפ רע טָאה טּפיוהרעביא .,ןירַא רעטַאעט

 -ַאעט ןיא |ןעגנולמַאז-טלעג} סנַאשקעלָאק ערעייז טימ סעטימָאק
 ןָאשקעלַאק םייב טלענ ייס ןוא טעקיט ַא רַאפ ןלָאצַאב ייס, .. . .רעט
 ןיא רעבָא ,טלציוועג ךיז רעלסעק טָאה -- 'ליפוצ זיא ,רעטַאעט ןיא

 סָאװ ,ךַאז ַא ןגעק טסעטָארּפ ַא טליפעג ךיז טָאה רעטרעוװ ענייז

 ןיוש רעלסעק טָאה ןָאשקעלַאק ַא ךאנ לייוו ,רעטַאעט םעד טקידעש

 ןבָאה רעטַאעט ןיא ןעוו ךָאנ טסעומש רעוװ .ןליּפש טנָאקעג טינ

 סָאװ ,טסנעדענ, .ןרָאיטקַא עשילגנע רעדָא רעקיטירק ןענופעג ךיז

 --- ןרָאיטקַא יד וצ טהנעטעג רעלסעק טפָא טָאה --- ךייא נָאז ךיא

 -רעביא ...ןבעל ןָא ןוא בייל ןָא ןביילב טעוו רעטַאעט רעשידיי רעד

 -ענעב ןֿפיּפש ןזומ טעוו'מ עכפע רַאפ סרעטקע יד רָאנ ןלעוו ןביילב

 ןופ טינ ןוא סטיפענעב ףיוא טבעל סָאװ ,רעטַאעט ַא לייוו ,סטיפ

 ַאזַא ,שינפרעדַאב-סנבעל ַא זיא רעטַאעט ןעמעוװ רַאפ ,םלוע םעד
 ","עפוטש רעקיזָאד רעד וצ ןעמוק זומ רעטַאעט

 ןרָאיטקַא וצ גנואיבַאב סי.

 םיִא וצ ןרָאיטקַא ופ ןא

 טימ ןרָאיטקַא יד וצ ןליפעג ןוא ןעגנואיצַאב ,ןעגנוניימ ס'.ק ןגעוו

 שיטסירעטקַארַאכ ןענייז ,ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא'ס עכלעוו

 ןיא טלייצרעד קנַאלב ןָאעל רעליּפשיוש רעד לשמל :עקידנגלָאפ
 : תונורכז ענייז

 ןומ ןעמ שטָאב ,רָאיטקַא ןטכעלש ַא טַאהעג טנייפ טָאה רע

 ןזיװעגסױרַא טייצ רעבלעז רעד ןיא רע טָאה לָאמטּפָא זַא ,ןגָאז

 ןלעפענ טינ ןיא םיא ןעוו ןוא .,. .רָאיטקַא ןטונ ַא וצ האנק

 -סיוא טנַאקעג גנוניימ ןייז רע טָאה ,טליּפש רענייא יוװ ןרָאװעג

 םענעגנולעג-קידריווקרעמ ןוא ןשיטסירעטקַארַאכ ַאזַא ףיוא ןקירד
 ןוא ?יומ וצ ?יומ ןופ ןנָארטעצ דלַאב ךיז לָאז סע זַא ,רעגייטש
 .ןלייצרעדרעביא סָאד ןלָאז עלַא ,םעד ןגעוו ןדייר ןלָאז עלַא

 טסואוועג טינ טָאה עכלעוו ,עסירעטקַא עשידיי עסיוועג א ןגעוו
 : טגָאזעג רע טָאה ,עזַארפ ַא רעדָא טרָאװ ַא ןענַאטַאב וצ ױזַא יו
 יו טקנוּפ טגנילס סע ....גנונַאטַאב א ...םע טָאה עלעמיטש ַא
 ןוא ."ךעלב א ףיוא רעסַאװ .ןסָאגעג רעצירּפש ַא ןופ טלָאװ ןעמ
 . ..םיא רעדנואווַאב ךיא, : טגָאזעג רע טָאה רָאיטקַא ןַא ןגעוו ךָאנ
 טנַאלַאט ןייק טינ טָאה שטנעמ ַא ...ןרעדנואווַאב םיא ןפרַאד עלַא
 ןליּפש וצ הּפצוח ןוא טומ ליפוזַא ךָאד טָאה ןוא ,ןיהַא ןענַאד ןופ
 ןפרַאװַאב םיא לָאז ןעמ טינ ארומ ןייק רָאנ טָאה רע :רעטַאעט
 רעדנואווַאב ךיא ...סעלּפָאטרַאק עליופ טימ ,רעייא עליופ טימ
 ."! םיא

 -ןרע ןייז וצ ןרעלסעק טנדַאלעגנייא טָאה רָאיטקַא רעסיוועג ַא
 ףיורעד טָאה רעלסעק .,"קָאליײש , ןליּפש טעװ רע ןכלעוו ףיוא טגווָא
 ,ץעזעג ןייק ַאטשינ} "ןָאל ָאנ ןיא ריעהד ...לעװ, :טקרעמַאב
 ,ןןכַאז עכלעזַא טרעוורַאפ סָאוו

 םענייק רַאפ .ןײרַא םינּפ ןיא ךיילג תמא םעד ןטינשעג טָאה רע
 זַא ,ןנָאז טגעמענ ןעמ טָאה םיא ףױא .טָאהעג טינ ארומ ןייק
 רָאנ ,רעטרעוו טימ טינ ךעלדנעטשרַאפ ךיז רע טכַאמ ןדייר ןיא
 םענייא טינ טָאה רע .סרעסעמ עפרַאש טימ ,רעדָא ,רענייטש טימ
 ףרַאש ַא טימ ,ננוקרעמַאב רעכעלפערט ַא רענייז טימ ןָאטעג ייוו
 ,טַאהענ ביל םיא רימ ןבָאה ךָאד ןוא ,תמא ןרעטיב ַא טימ ,טרָאװ
 זיא סע .טַאהעג ץרא-ךרד ןטסערג םעד םיא רַאפ רימ ןבָאה ךָאד

 {םייהנָא ןוא עניב רעד ףיוא ןעמוקסיורַא לָאז רע זַא ,גונעג ןעוועג
 -ַאב טָאה רע ןעמעוו ,ןרָאיטקַא יד ןוא ,שירעלטסניק טכע ןליּפש
 ,"ןעוועג ?לחומ ץלַא םיא ןבָאה ,טקידייל
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 .;טביירש גנָאי זעוב רעליּפשיוש רעד

 ערעדנַא ,"שטנעמ-רוטאנ, א יו טנביײצַאב םיא ןבָאה עקינייא,

 רענעפילשעג-טינ ַא, ןבעגעגוצ טלָאװ ךיא .?טנַאלַאט ןעיור ַא, יו

 שטנעמ-"ךמע , קיטש ַא |ןבעל ןיא} ןוא עניב רעד ףיוא "טנעמיד

 םיא טנעלפ "בייוו- גנילרַאד , ןייז ... ,ךמע ןופ תולעמ רַאּפ ַא ןָא
 רעד ףיוא ,ןבעל-רעטַאעט ןיא ...בייל ַא טמיוצ ןעמ יװ ןעמיוצ
 טָאה ןוא ךיז רעביא סָאבעלַאב קידנעטשלופ ןעוועג רע זיא ,עניב

 ביולג ךיא ... .טריטקיד םיא טָאה טקניטסניא ןייז יו טלדנַאהעג

 ןסיורג םעד קידנענכערניירַא) רָאיטקַא ןייא ָאד זיא'ס יצ םיוק

 רעלסעק ןכלעוו טימ (יקסוװעשַאמָאט סירָאב וא רעלדַא ,ּפ בקעי

 -רעמַאב טכַאמעג ןבָאה טינ םיא לָאז רעלסעק זַא ,טליּפשעג טָאה

 םיא ייב זיא םַאנסיוא ןַא ... .ענעצס רענעפָא רעד ףיוא ןעגנוק

 סָאװ ןעוועג זיא הביס-טּפיוה יד .ָאקסעלונָאמ טנומגיז ןעוועג רשפא

 ,רענעט ןייק עניב רעד ףיוא ןנָארטרַאפ טנָאקעג טינ טָאה רעלסעק

 זיא שטיװָאקשַאמ ןעוו .ךעלריטַאנ ןעגנולקעג טינ ןבָאה עכלעוו

 רעסיורג רעד ןעוועג ןיוש זיא רע ואוו ,ןָאדנָאל ןופ ןעמוקעגקירוצ

 ַא ןיא ןרעלסעק טימ טרילָארטסַאג טָאה ןוא רַאטס רעשילגנע
 טרעה, :ןָאטעג גָאז ַא עניב רעד ףיוא רעלסעק טָאה ,ןלָאר ראּפ
 ווִא ץנירּפ םעד ןופ טכַארבעג טָאה רע סָאװ ,ךעלרענעט יד רָאנ

 -שָאמ ןעוו ןעוועג קידנזעוװנָא זיא סליעוו ווא ץנירּפ רעד) "סליעוו

 -עג טָאה רעלדַא .ּפ .י תעב .("קָאליײש , טליּפשעג טָאה שטיווָאק
 ,"לווייט ןוא שטנעמ ,טָאנ, סנידרָאנ ןיא ןרעלסעק טימ טליּפש
 ףיוא טרעה , :עניב רעד ףיוא ןָאטעג גָאז ַא םיא וצ רעלסעק טָאה
 """רעטַאעט טליּפש ,ךעלעצניק ןכַאמ וצ

 ךיז טָאה סָאװ ,ענעצס עקידנגלָאפ טביײרשַאב שטיװָארעשָא .מ

 טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,רעקימָאק ַא ןוא .ק ןשיוװצ טליּפשעגּפָא

 :"דימש רעד לקעי; סיקסניּפ ןיא ?לאפר; לָאר יד
 ןקידלאימולש םעד ןופ לָאר יד טריטעּפער טָאה רעקימָאק רעד, |
 ,ענעצס רעד ןיא ןוא ,עביל ַא טריפ ?קנַאי בייוו סנעמעוו טימ ןַאמ
 ןייז טרָאד טפערט ןוא ןיירַא זיוה ןיא ןלקנַאי וצ טמוק רע ואוו
 ןיב ךיא זַא ,עקַאט טניימ ריא, : ןגָאז טפרַאדעג רע טָאה ,בייוו
 רעקימָאק רעד טָאה ,'ךיז טוט ָאד סָאװ סייוו ךיא ,עקשעמעל ַאזַא
 . ןקידכעבענ ַא טימ ןָאטעג גָאז ַא ןוא םינּפ ןטַאװשעקעל ַא טכַאמענ

 ,עקשעמעל ַאזַא ןיב ךיא ןַא ,עקַאט טניימ ריא' ,ייא ייא, : ןָאט
 ןעמונעגנָא רע טָאה ייברעד ןוא .'ךיז טוט ָאד סָאװ סייוו ךיא
 ,ןּפמורשעננייא םיא ייב טלָאו רעּפרעק רעצנַאנ רעד יו עזָאּפ אזַא

 ,!לָאמַא ךָאנ -- ןעירשעגסיוא רעלסעק טָאה -- טינ גיוט סע;
 ןוא לָאמַא ךָאנ ענעצס עבלעז יד טכַאמענ רעקימָאק רעד םָאה
 .ע ,ע, טימ עזַארפ יד ןביוהעגנָא רע טָאה ,'ייא ,ייא, טָאטשנָא
 ןביוהעגנָא ךיז ןוא זייב ןרָאװעג רעלסעק זיא -- 'טינ גיוט סע;
 -ענ רעקימָאק רעד טָאה -- ..'רעלסעק רעטסימ ,רעבָא, ,ןפרַאוװ
 ןביוהעגנָא רעלסעק טָאה --- טמוטשרַאפ רעוו , .ןנָאז סעּפע טבורּפ
 ַא טויב ! טינ רָאיטקַא ןייק טזיב וד -- שטיווק ַא טימ ןעיירש
 טסייטשרַאפ וד ..חומ ןיא עשטָאלק טסָאה ! ןקָאלפ ַא ! עיצרוּפ
 ןגרָאװרעד רעװ ןוא ןייא יז גנילש ,טנַאה יד ּפִֶא ךיז סייב !טינ
 -עננָא טינ טָאה רָאיטקַא רעד ,'!טינ טסייטשרַאפ וד .ריא םימ
 זייב ױזַא ןרָאװעג לָאמַא טימ זיא רעלסעק סָאװרַאפ ןסיוװ ןביוה

 ןויזב ַא ןעוועג םיא ןיא סע .ױזַא םיא טליש רע סָאװרַאפ ןוא

 טליפענ ךיז טָאה רע יו ױזַא ןוא ,ןרָאיטקַא ערעדנַא יד רַאפ

 טזָאלעג ךיז ןוא ייּפש ַא ןבענעג רע טָאה ,טקידיײלַאב קרַאטש רעייז

 -רַאפ םיא טָאה ,ןעזרעד סָאד טָאה רעלסעק ןעוו ןוא .,ןיינקעװַא

 םיא רע טָאה ,רעקימָאק םוצ קידנפיולוצ ןוא ,ץרַאה סָאד טמעלק

 טרָאװ ןייא טנָאזעגסױרַא ץרַאה טימ ןוא טנַאה רעד ייב ןעמונעגנָא

 סָאו ןרעלקרע ןביוהעגנָא םי א רע טָאה ךָאנרעד .,'! קידלושטנַא;
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 רעטַאעט ןשידיי

 ַא ןליפַא סָאװ טנעמָאמ 8 זיא סע ,טסייטשרַאפ וד, :טניימ רע

 ..ייא ,ייא טסנָאז וד יו ױזַא ןנָאז טינ ןָאק עקשעמעל ַא ןַאמ

 ..רעשימָאק ןייק טינ ,רעשינַארט ַא ,וָאנ וי ,טנעמָאמ 8 זיא סע

 זיא עשימָאק סָאד רעדָא ,שימָאק זיא עשיגַארט סָאד ,טסייה סָאד

 : ןכערַאב ,לייוו , . סָאד יא ,סָאד יא ..ןעמַאזוצ עדייב ..שינַארט

 ריד זיא בייוו ןייד זַא ,לָאמַא טימ טסעזרעד ,ןיילַא וד ,שטנעמ ַא

 ,טסעז וד ..ןרעדנא ןַא ףיוא סיוא ךיד טייב יז ..יירטענ טינ

 ,ריא טימ ןיב ,סע טסייה ,ךיא -- ,לקנַאי ,רערעדנַא רעד ,רע זַא

 ,רליוו לָאמַא טימ וטסרעוו ,ונ ..וינעצומ ,וינעצוק ,וָאנ וי ,ונ

 עקַאט ..סעכ ןיא טסרעוו וד ןוא . .עקשעמעל א טזיב וד שטָאכ

 ,רימ ןגעקטנַא קעװַא לעטש א ךיז טסינ ..סעכ ןיא תמא ןא ףיוא
 ןוא ..רימ ףיוא ןפרַאוװצפױרַא ךיז טיירג ? טסעז ..ָא ױזַא טָא

 ַא ןיב ךיא ןזַא ,עקַאט טניימ ריא; ;:סעכ טימ סיוא טסיירש וד

 ןעמ ףרַאד ייברעד ןוא ..'ךיז טוט ָאד סָאװ סייוו ךיא ,עקשעמעל

 ,ע, ןקידלזמילש ןייק ןוא 'ייא ,ייא, ןטאװעשעקעל ןייק ןכַאמ טינ

 רעד טָאה ןַאד טשרע ןוא .'ַאזַא טנעמַאמ ַא ? ןענַאטשרַאפ ..'ע

 ."טכערעג ןעוועג עקַאט זיא רעלסעק זַא ןענַאטשרַאפ רעקימָאק

 :שטיװָארעשָא ,מ טלייצרעד רעטייוו

 ןרעלסעק ןיא ,1913 רָאי ןיא דנַאלננע ןיא קידנרילָארטסַאנ,

 עסירעטקַא-טּפיוה יד ואוו ,רעטַאעט ַא ןיא ןליּפש וצ ןעמוקענסיוא
 ןוא ןַאמ ןעוועג ןענייז ,רעקימָאק רעד ןוא ,ןלָאר עשיטַאמַארד ןופ

 רעד ףיוא טייטש רעלסעק ואוו ,ענעצס ַא ןיא ,עבָארּפ ייב .בייוו

 טָאה ,עסירעטקַא עשיטַאמַארד יד ןעמונעגמורַא טלַאה ןוא עניב

 טלָאז ריא, .ןנָאז סעּפע ןוא ןעמוקניירַא טפרַאדעג רעקימָאק רעד
 ןָאט רעד זַא -- טנרעלעג רעלסעק םיא טָאה -- ױזַא ןנָאז סָאד

 רעבָא טָאה '..ּפָטרַא טינ ,ףיורַא : טרעה ריא . .ףיֹורט ןייגנ לָאז

 רעלסעק סָאוו ןעייקעצ טנעקעג טינ 'רעקימָאק, רענעטָארעג רעד

 ןָאט רעד זַא ,יױזַא רעטרעוו רֶאַּפ יד ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה ,טניימ

 סָאד טָאה רעלסעק ןעוו ןוא .ףױרַא טינ ,ּפָארַא ןעגנַאגעג ןזיא

 ,רעיוא ןיא םיא טצלירנ ןָאט רעד יו טליפרעד רע טָאה ,טרעהרעד

 רע טָאה ,עסירעטקַא רעד טימ ןעמונעגמורַא ױזַא קידנעייטש ןוא

 זַא ..עלעדנעט ַא ,ישזד, :ןעמורב ןעמונעג ןייצ יד ןשיווצ ןופ

 ,טרעהרעד סָאד טָאה עסירטקַא יד .'!ןרעוו רע לָאז טענרהעגנ

 טסענרַאפ ,זילּפ ,רעלסעק רעטסימ, :טגָאזעג טייהרעליטש יז טָאה
 ,ןטקידלושטנַא| ןָאדרַאּפ וי נעב ייא, . . ."ןַאמ ןיימ זיא רע זַא ,טינ

 .'!רעטייוו --- טקידלושטנַא ריא רַאפ ךיז רעלסעק טָאה --- םַאדַאמ

 טימ ןלַאפנײרַא טפרַאדעג עסירעטקַא עשיטַאמַארד יד טָאה רעטייוז

 יז סָאװ ,ןָאט םעד טרעהרעד טָאה רעלסעק ןעוו ןוא ,קילּפער ריא

 יד ןיא ןצלירנ ןביוהעגנָא רעמ ךָאנ םיא טָאה ,ןעמונעג טָאה

 ריא טימ טָאה רע זַא ,םעד ןָא ןצנַאנניא קידנסעגרַאפ ןוא ,ןרעיוא

 יז רע טָאה ,עמַאד ַא טימ ןעמלעטנעשזד ַא יו טדערעג סָאװ-רָאנ

 :טמורבעגסיױרַא סעכ טימ ןוא ךיז ןופ ּפָא סיוטש ַא ןבענעג

 ",'! טעגרהרעד עדייב טרעוו

 ןרָאיטקַא עשידיי ףיוא .ק ןופ קוק ןוא גנואיצַאב רעד ןגעוו

 : שטיװָארעשָא .מ טביירש

 ,ךעלהשעמ ןוא תוישעמ עלַא יד וצ ןייא ךיז טרעה ןעמ ןעוו,

 רעייז ןנעוו ןלייצרעד רעליּפשיוש ערעגניי ןוא ערעטלע יד סָאוװ

 א לָאמטּפָא ןעמ טליפרעד ,ןרעלסעק טימ גנורַאפרעד רענעגייא

 ןבָאה ,ערעזדנוא ןרָאיטקַא יד ,ייז .סורדרַאפ ןקרַאטש ַא ,סורדרַאֿפ

 .ךות םעד טינ ןוא תלוסּפ יד ,טייז עװַאקישט יד ןעזענ ץלַא ןיא

 סעטכישעג עטלמַאזעגנָא עלַא יד טָא וצ וצ טיינ ןעמ ןעוו דעבָא

 ןגעוו ךיז טכַארטרַאפ ןעמ ןעוו ,טסנוּפדנַאטש ןשיגָאלָאכיסּפ ַא ןופ

 וצ רעמ ייז ןפלעה ,ןעוועטנורנרעד ייז טבורּפ ןעמ ןוא טסנרע ייז
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 ַא ךיז רַאפ טעזרעד ןעמ ןוא רעלטסניק םעד ןרעלסעק ןייטשרַאפ

 ןטנעמָאמ יד ןיא ןליפַא טקיניײּפעג ןיילַא ךיז טָאה רעכלעוו ,ןשטנעמ

 סָאד טָאה רע .ערעדנַא טקינייּפ רע זַא טכודעג ךיז טָאה'ס ןעוו

 ,ױזַא ןעמוקענסיוא ךָאד זיא סע רעבָא ,טסואוועגנ טינ ןיילַא רשפא

 רעד םורַא טכעלש זיא סָאװ ,ץלַא ןנעק טסעטָארּפ רעצנַאנ רעד זַא

 רעמ ןבילקעגנָא המשנ רעד ףיוא םיא ייב ךיז טָאה ,עניב רעשידיי

 טקירדענסיוא טסעטָארּפ ןקיזָאד םעד טָאה רע ןוא ,ערעדנַא ייב יו

 רַאפרעד ןוא .טייהננעלעג ַא טַאהעג רָאנ טָאה רע ןעוו לָאמ עלַא

 /  .ןטילעג ךס ַא םיא ןופ לָאמטּפָא ןרָאיטקַא יד ןבָאה

 סױרַא ןעמוק עכלעוו ,ןרָאיטקַא ןייק טַאהעג ביִל טינ טָאה רע

 ןוא .רעולוּפ ןצנַאנ םעד סיוא ךיילנ ןסיש ןוא עניב רעד ףיוא

 רענייא טימ ןסירענמורַא טפָא ױזַא עקַאט ךיז רע טָאה רַאפרעד

 וצ טייקכאוש ַא טָאהעג טָאה עכלעוו ,סעסירעטקַא ענייז ןופ

 ריא וצ רע זיא טייצ עטשרע יד .ןייוועג וצ ןוא רענעט עכיוה

 געב ייא, ןָא גנוקרעמַאב ןייא ןייק טכַאמענ טינ ריא ,לדייא ןעוועג

 רלודענ ןייז ןעוו ,רעבָא רעטעּפש ,(לחומ רימ טייז} 'ןָאדרַאּפ וי

 ףיוא ןדייר ןביוהעגנָא ריא טימ רע טָאה ,טצַאלּפעג ןיוש טָאה

 ריא רע טָאה -- ? סעקסיּפ ןכערב ַא רַאפ סָאװ, ; רעגייטש ןייז

 ףרַאד עידעגַארט ... הרוצ ערעיוז-קיסע ןַא סָאװ וצ -- טנָאזעג

 ,'!שינק ןטעּפערעצ ןייק טימ טינ ןוא םינּפ ַא טימ ןקירדסיוא ןעמ

 ןטשרע ןיא טעשטואוואקסעצ ױזַא ךיז וטסָאה סָאװ ,דלַאוװג, רעדָא

 ",'? ןטירד ןיא ןָאט ןיוש וטסעוו סָאװ ? טקַא

 תונעט טַאהעג .ק טָאה עבָארּפ ףיוא יוִו טלייצרעד שטיווָארעשָא ןוא

 ףרַאד יז סָאװ שטיווק ַא זַא ,יקסנעליוו ירעמ עסירעטקַא רעד וצ

 טינ זיא ,ןרָאװעג טעגרהרעד זיא ןוז ריא זַא ,טרעה יז ןעוו ןבעג

 יז ןעגנואימַאב ענייז עלַא זַא ןעזעג טָאה .ק ןעו .רעקיטכיר רעד

 -רעביא רע טָאה ,טינ ןפלעה ,ןָאט ןקיטכיר ןפיוא ןעגנערבוצפיורַא

 טשרמולכ ריא רע טָאה קידנעמוקקירוצ ןוא עבָארּפ יד ןסירעג

 -עגרָאפ זיא ןוז ַא ןריא טימ זַא ,הרושב עקירעיורט יד טגָאזעגנָא

 ןרָאװעג זיא עסירעטקַא יד .עּפָארטסַאטַאק:ליבָאמָאטיױא ןַא ןעמוק

 םיא זיא ןָאט רעד טָא ,שטיווק ַא טזָאלעגסױרַא טָאה ןוא שירעטסיה

 השעמ עצנַאג יד זַא ,טקיאורַאב ריא .ק טָאה טשרע ָאד .ןלעפעג

 סָאװ ןָאט םעד ןגירקוצסורַא ריא ןופ ידכ טכַארטעגסיױא ןעוועג זיא

 .ק טגעלפ תואצמה עכעלנע עכלעזַא ,לָאר ריא ןיא ןבעג ףרַאד יז

 טָאה רע עכלעוו רענעט יד ןרָאיטקַא ייב ןגירקוצסױרַא ןדנעװנָא

 .קיטכיר רַאפ ןטלַאהעג

 -ןעמַאזוצ ַא טַאהעג טָאה .ק יװ ,ךיוא טלייצרעד שטיוװָארעשָא ,מ

 ךיז טָאה סע לייוו ,יקסלָאדַאנ ַאינָאס עסירעטקַא רעד טימ סיוטש

 טריפעגכרוד טינ ענעצס עסיוועג ַא טָאה יז זַא ,ןזיוועגסיוא םיא

 עניב רעד ףיוא טָאה רע ןוא ,טרידוטשנייא ריא טימ טָאה רע יו

 ,וני ןטמירַאב ןייז ןעמורב ןוא ןייצ יד טימ ןצירק וצ ןביױהעגנָא

 טגירקעצ קרַאטש עדייב ךיז ןבָאה גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ .יונ ,ונ

 ןעיירש ןעמונעג ןוא שירעטסיה שממ ןרָאװעג זיא עסירעטקַא יד ןוא

 !ינזָארג ןַאהָאי ַא ,שטנעמ רעטכעלש ַא ,עשר ַא טנעז ריא;, : םיא וצ

 טינ זַא ןסיו ריא טלָאז !טולב ךעלשטנעמ ןיא ךיז טדָאב ריא

 .ךייא ןטלישרַאפ ,רעדניק ערעזדנוא ךיוא רָאנ ,ָאד עלַא רימ רָאנ

 ...ןרערט עקיטולב טימ רימ ןענייו ,םײהַא ןעמוק רימ ןעוו

 ןלייצרעד ,ןענייוו רימ סָאװרַאפ זדנוא ןגערפ רעדניק ערעזדנוא

 ריא זַא ,זדנוא טקינייּפ ריא זַא ,ךייא רעביא זיא סָאד זַא ,ייז רימ

 רימ זַא ןוא טולב רעזדנוא ןיא ךיז טדָאב ריא זַא ,זדנוא טעשטומ

 ערעזדנוא . .. ןטלַאהסיוא טינ ןזירּפַאק ערעייא ןופ רעמ ןיוש ןענָאק
 .טרעה ריא .,ּפָאק רעייא ףיוא הללק ַא ייז ןקיש ,סָאד ןרעה רעדניק

 ןעניפעג ,זדנוא ןשיווצ ָאד זַא ,ןסיוו ךיוא טלָאז ריא ןוא ! הללק ַא
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 טױט םעד ךיז ןשטניו עכלעוו ,סעסירעטקַא ןוא ןרָאיטקַא ךיז

 רעדָא עבָארּפ ןכַאמ רעטַאעט ןיא ןעייג ייז ןעוו . .. ךייא רעביא

 -רעביא ייז לָאז ליבָאמָאטיױא ןַא זַא ,טָאג ייז ןטעב ,ךייא טימ ןליּפש

 טינ יבא ,ןרעו טעגרהרעד געװ ןכיילג ןֿפױא ןלָאז ייז זַא ,ןרָאפ

 ,טרעהרעד סָאד טָאה רעלסעק ןעוו ."ךייא ןופ ליפיוזַא ןדייל וצ

 ...ַאקשטַאינָאס ,ַאינָאס, : רעטשימעצ ַא יו ןייטש ןבילבעג רע זיא

 ךיא ,תמא םעד רימ גָאז ?שטנעמ רעטכעלש  ַאזַא עקַאט ךיא ןיב

 -רַאפ רעדניק ?שטנעמ רעטכעלש ַאזַא עקַאט ךיא ןיב ,ךיד טעב

 רעביא טיוט םעד ךיז ןשטניוו ןשטנעמ ןוא ? רעדניק ? ךימ ןטליש

 גָאז ..ַאקשטַאינָאס ...ַאינָאס ..? רימ רעביא ..?ןשטנעמ . .? רימ

 רעמ טימ ךָאנ יקסלָאדַאנ םַאדַאמ יד טָאה -- ָאי ,ָאי; .*!רימ

 ."עשר ַא !שטנעמ רעטכעלש ַא טייז ריא -- ןעירשעג טייקרעכיז

 ןגיוא סרעלסעק ןופ ןָאטעג סָאג ַא ךיז טָאה ןרערט טימ םָארטש ַא

 ןטימ רע זיא ,טנעה עדייב טימ םינּפ סָאד ךיז קידנלעטשרַאפ ןוא

 ןוא ןענַאטשעג םיא ןבעל זיא סָאװ ,לוטש ןפיוא ןלַאפעגמוא ּפָאק

 -רַאפ ..ַאקשטַאינָאס ..ַאינָאס; :דניק ַא יו טעּפילכעצ ךיז טָאה רע

 ןעמ ןעו ןוא .טשלחעג טָאה ַאקסלָאדַאנ םַאדַאמ יד .,*!רימ ביג

 ,ןטָארטעגּפָא טינ ןיוש ריא ןופ רעלסעק זיא ,טרעטנימעגּפָא יז טָאה

 וצ ךיז רע טָאה ,דלוש ענעגייא יד טנעקרענָא סָאװ ,דניק ַא יו

 ןליפ ךיז לָאז יז זַא ,טלעוו רעד ןיא ץלַא ןָאטעג ,טעשטשַאלעג ריא

 ,םייהַא טריפעגּפָא ןיײלַא יז רע טָאה ,גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ןוא .טוג

 םיא לָאז יז זַא ןטעבעג ץלַא ןוא לצנער סָאד ריא רַאפ ןגָארטעג

 .ןבעגרַאפ

 : סולשַאב םוצ טמוק שטיוװָארעשָא

 ךָאנ טשרעה ןזיירק-רעטַאעט עשידיי יד ןיא ןשטנעמ ךס ַא ייב ,

 ןופ ןטלַאהעג טינ טָאה רעלסעק זַא ,גנוניימ יד גָאט ןקיטנייה זיב

 ןעווענ זייוולייט זיא םעד ןופ ךאזרוא יד זַא ןוא ,ןרָאיטקַא ערעדנַא

 ןרעלסעק זיא האנק יוװ ךַאז אזַא .ןענעקייל טינ ןָאק ןעמ .האנק

 ןזיועגסױרַא ןפָא עקַאט סָאד סע טָאה רע ןוא ,דמערפ ןעוועג טינ

 קיטירק ןייז זַא ,ןבענוצ ךיוא רעבָא ןומ ןעמ .ערעדנַא יז רעמ

 ,םעד ןופ ךעלכַאזטּפיױה ןעמונענ ךיז טָאה ןרָאיטקַא ערעדנא ףיוא

 ןעגנורעדָאפ עסיורג טימ ןעגנַאגעגוצ רָאיטקַא ןַא וצ זיא רע סאו

 רָאיטקַא ןַא סָאוװ נונעג ןעוועג טינ זיא םיא רַאפ .רעלטסניק סלַא

 ,טסואוועג טָאה רע ."קיטַאלג ץנַאג ?כעלָאר ַא טליּפשענּפָא , טָאה

 ַא ןליּפשּפָא ןכַאמ םענייא ןדעי ןעק רעסישזער רעטוג ַא זַא

 ץִלַא ןופ רעירפ רָאיטקַא ןַא ןיא טָאה רע ."קיטַאלנ ץנַאנ לכעלָאר

 ,ןעזעג טינ סָאד טָאה רע ןעוו ןוא ,המשג ,טגטלַאט ןעז טלָאװעג

 רע ןוא ,טשיױטנַא ןעוועג רע ןזיא ,ןענופענ טינ סָאד טָאה רע ןעוו

 רע ןעוו רעבָא רַאפרעד .ןזיועגסױרַא ןפָא גנושיוטנַא יד טָאה

 ךיז רע טָאה ,ןענופעג ָאי סָאד טָאה רע ןעוו ,ןעזעג ָאי סָאד טָאה

 זיא ,סיורג ןעוועג ךעלקריוו זיא טנַאלַאט רעד ןעוו ןוא ,טיירפעג

 טָאה רע ןוא ,טרעטסייגאב ןעוועג רע זיא ,טקיצטנַא ןעוועג רעלסעק

 זיא האנק ןופ ?יפענ רעד שטָאכ ,ןזיוועגסױרַא גנורעטסיינַאב יד

 ."רמערפ ןעוועג טינ טנעמַאמ אזא ןיא םיא

 ןיא ןעזעג טָאה .ק ןעוו זַא ,שטיוװָארעשָא טלייצרעד ןליּפשייב סלַא

 ךיז רע טגעלפ ;וװעינעלרָא רָאיטקַא ןשיסור םעד ןליּפש קרָאייוינ

 רע ןעו ."רעלטסניק רעטשטנעבעג-טָאג ַא זיא רע, זַא ,ןקירדסיוא

 :טגָאזעג ךָאנרעד רע טָאה ,דרַאנרעב ַארעס ןליּפש טרעהעג טָאה

 יו ןרעה ןענָאק ךיא לע יױזַא יו ,ןליּפש ןייג ךיא ןָאק ױזַא יו;

 טרעהעג בָאה ךיא יו םעדכָאנ ,עניב רעזדנוא ףיוא טעשטוװַאקס ןעמ

 ,יקסלעזָאק"-וָאנַאװיא רָאיטקַא ןשיסור ןגעוװ *;*? דרַאנרעב .ַארעס

 ךיז רע טגעלפ ,ןֹרָאי עגנוי ענייז ןיא ךָאנ ,ןעזעג טָאה רע ןכלעוו

 ךיוא רע טגעלפ ױזַא .גנורעטסייגַאב רעטסערג רעד טימ ןקירדסיוא
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 ןופ ןָאקטיסקעל

 -ךליש ףלָאדור ,ןָאסירָאמ סירָאמ ,ָאקסעלוגָאמ דנומגיז ןגעוו ןדייר

 עשיסור יד ןוא ַאלוגא ימימ עסירעטקַא עשינעילַאטיא יד ,טיורק

 :שטיװָארעשָא טלייצרעד ָאד ןוא ,ַאיַאקסװעשזרַאסימָאק

 ןימ םעד ןופ ןעוועג זיא רעליּפשיוש ערעדנַא וצ גנואיצַאב ןייז ,

 םענייא ןבָאה טנייפ טנַאקענ טָאה רע .ןלייטעצ ןָאק ןעמ סָאװ

 רעדָא ,ןליּפש םייב .שטנעמ סלַא ןבָאה ביל םיא ןוא רָאיטקַא סלַא

 ןכָאנ רעבָא ,ןרָאי יד ןיינרעד םענייא טנַָאקעג רע טָאה ,עבָארּפ ייב

 ,גנואיצַאב רעדנַא ןַא טַאהענ ןשטנעמ םעד וצ ןיוש רע טָאה ןליּפש

 ןיימעגלַא ןיא ... .ךעלטניירפ רעייז םיא טימס ןדייר טנַאקעג ןוא

 ךס ַא ןנָאלשענוצ ךיז ןבָאה עניב רעד וצ זַא ,ןטלַאהעג רע טָאה

 רעדנַא ןַא וצ ןעמענ טפרַאדענ רעסעב ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא

 -- ףרַאד רָאיטקַא ןַא זַא ,ןעוועג זיא גנוניימ ןייז . . . עיסעּפָארּפ

 טָאה רע . ..רָאיטקַא ןייק ןייז טינ --- רעדָא ,טנַאלַאט ןבָאה רעדָא

 עכלעוו ,"סעיצרוּפ יד, ,"ןעננָארד ענרעצליה , יד טַאהעג ביל טינ

 ןייטשפיוא ןענָאק ,, ןלָאז ייז ידכ עניב רעד ףיוא טניײלרַאפ ךיז ןבָאה

 ןבָאה ייז סָאוװ ,םעד קנַאד ַא ךַאפ םוצ ןנָאלשענוצ ךיז ןוא "טעּפש

 ןגָארטרעבירַא טנָאקעג טינ טושּפ ייז טָאה רע .הּפצוח גונעג טַאהעג

 רע טָאה ,טייהנגעלענ ַא טַאהענ טָאה רע ןעוו ןוא .ןרָאיטקַא סלַא

 סָאװ טגערפעג לָאמנייא םיא טָאה ןעמ ןעוו .ןזיווענסױרַא סָאד ייז

 ךיז טָאה רעכלעוו ,רָאיטקַא ןשידיי ןסיוועג ַא ןנעו טקנעד רע

 טַאהעג טָאה רע סָאװ ,םעד קנאד א זיולב עניב רעד וצ ןגָאלשעגוצ

 םיא רעדנואווַאב ךיא, :טרעפטנעעג רעלסעק טָאה ,הּפצוח גונעג

 ,עניב א ףיֹוא ןטערטוצפיוא טומ ?יפיוזַא טָאה רע סָאװ ,טימרעד

 יד ךיוא רעדנואווַאב ךיא ןוא ,טנַאלַאט ?קערב ןייק קידנבָאה טינ

 -רעבירַא דלודענ סָאד ןבָאה ייז יוו ,ישזד ...ערעזדנוא רעיושוצ

 יי"! ןליּפש ַאזַא ןגָארטוצ

 -יוש ןבלעז ןטימ טָאה .ק זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא סע ןעוו ןוא

 רעד טָאה ,ץניװָארּפ רעד רעביא ןרָאפמורַא טפרַאדעג רעליּפש

 ןעו ןוא ,תורצ עטנערבעג םיא ןופ ןייטשוצסיוא טַאהעג רָאיטקַא

 ןופ ךָאנ טעו רָאיטקַא רעד זַא ,ן'.ק ןפרָאװעגרָאפ לָאמַא טָאה ןעמ

 עקַאט טָאה רע זַא ,טגָאזעג רע טָאה ,טכוזדניווש ןגירק תושיגנ ענייז

 : תונמחר םיא ףיוא

 ןָאק סָאװ ,רעבָא ,םיא ףיוא תונמחר רעסיורג ַא ,תונמחר ַא;,
 ,יס וי ?טינ טנַאלַאט ןייק טרָאפ טָאה רע זַא ,ןפלעה ךיז ךיא

 טינ ?יוװ סע ...?יופ ןיא סע ...דרעפ ַא טמענ ...יס וי

 םיא ןעמ טיג .. .ליופ , ,  ןריר טינ טרָא ןופ ךיז ליוו סע . . . ןייג

 ,גָאטיױװ ַא סע טליפרעד ,עלעשזיּפ רענעטכַאלפעג ַא טימ ץעז ַא

 ןַארַאפ רעבָא זיא . ..ןיינ ןָא טביוה סע ...ךיז טריר סע -- ןוא

 רענעטכַאלפעג ַא ןופ ץעז רעד זַא ,ליופ ױזַא זיא סָאװ ,דרעפ אזַא

 ...דרעפ סָאד לעפ עטרַאה ַא טָאה סע ...טינ טפלעה עלעשזיּפ

 ַא טנילעצ ןעמ ןוא ןעמ טמענ ...גָאטייו ןייק טינ טליפ סע

 טליפרעד דרעפ עליופ סָאד ...רעייפ ַא ...םעד רעטנוא רעייפ

 ,רעבָא רע ...ןפיול ןָא טביוה ןוא גנורּפש ַא סע טיג ,רעייפ םעד

 רעייפ ןייק וליפַא זַא ,ךיז ףיוא לעפ עקיד ַאזַא טָאה ,רָאיטקַא רענעי

 זיא רע ,ןפערט םיא לָאז רענוד א .טינרָאג טליּפ רע .טינ סע טמענ

 ."! טינ רָאיטקַא ןייק

 -ָארּפ ןיא ןרָאפעגסױרַא .ק זיא לָאמַא יו טלייצרעד שטיװָארעשָא

 ןעוועג טינ ןסע סָאד ךָאנ זיא ןַארָאטסער ןיא יוװ ױזַא ןוא ,ץניוו

 .ק רַאפ טיירגעגוצ לייוורעד עסירעטקַא עסיוועג ַא טָאה ,קיטרַאפ

 רע טָאה ,ןסע ריא האנה טימ ןסעגעג טָאה רע ןעוו .ןסע וצ סעּפע

 געזאָגט: 
 ריא ! שטנעמ רעטונג ַאזַא ךָאד טנעז ריא ,טרָאװ ןיימ ףיוא,

 ןצרַאװש םוצ ,רעבָא ,טונ ןייז ךייא וצ לָאז ןעמ זַא ,טנידרַאפ
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 רעטַאעט ןשידיי

 עטכעלש א טרָאפ טנעז ריא זַא ,ןפלעה ךיז ךיא ןָאק סָאװ ,רָאי

 ,טעברַא רעד טָא ןיא ,ןענעקייל ךיא לָאז יאמל . .. ? עסירעטקַא

 םוצ ,ךע ... .סיורג ךעלקריוו ריא טנעז ,סעלעביצ ןדיינש ןיא

 ךיא טלָאװ ,עסירעטקַא ןייק ןעוועג טינ טלָאװ ריא ןעוו ! לווייט

 ."ןנָארטעג ּפָאק ןפיוא ךייא ךָאד

 דוד
 סרעלסעק
 רעטומ

 הרש

 יד
 עגנאל

 ןוא ץניװָארּפ רעד רעביא ןרָאפעג זיא רע ןעוו לָאמ רעדנַא ןַא

 ןלעפעג טינ עניב רעד ףיוא םיא זיא ,רָאיטקַא ןגנוי ַא טימ טליּפשעג

 ףיוא ךיז רע טָאה ,לוק ןייז טינ ךיוא ןוא רָאיטקַא ןופ גנונָאטַאב יד

 טנַאה רעד ייב טּפַאכעגנָא םיא ,ןטלַאהניא טנָאקעג טינ עניב רעד

 ,.סיב ַא ןבעגעג ןוא

 : ןדָאזיּפע עקידנגלָאפ רעביא טיג יקסנישמור ףסוי

 טימ רימ וצ טגָאז ןוא סַאג ןיא ןָא ךימ טּפַאכ רעלסעק דוד ,

 סע טזומ ריא .הבוט ַא רימ טוט ,ארָאסעּפָארּפ, : ןָאט ןקידנטעב ַא

 -נענייוו ןוא רעקידנטעב ץלַא טרעוו ןָאט ןייז ןוא ,'ןָאט רימ רַאפ

 ,'? רעלסעק .רמ ,זיא סָאוװ, .'ןָאט רימ רַאפ סע טזומ ריא, ; רעקיד

 טנפע טכַאנייב טנייה, : רעטייוו טדער רעלסעק ןוא ,םיא ךיא גערפ

 רעד ייב טייז ,ךייא ךיא טעב ,ןַארָאטסער ַא .ס רָאיטקַא רעד

 "יזומ ןגעלָאק ערעייא ,יורפ רעייא טגנערב ,{גנונעפערעד} גנינעּפָא

 .ךָאו ַא לָאמ ריפ-יירד א ןיהַא טמוק ,טנייח רָאנ טינ ןוא ,רעק

 ןסעוונעק ליוו ךיא .סעסקוס א רַאפ ןַארָאטסער םעד ןכַאמ רימָאַל

 .'רעטַאעט ןיימ רַאפ יז רעמ ןַארָאטסער םעד רַאפ | ןרידנַאנַאּפָארּפ }

 טריסערעטניארַאפ ױזַא ריא טנעז סָאװ --- ךיא גָאז --- רעלסעק .רמ;

 הלילח ,ַא/ '? רענטרַאּפ ַא טרָאד ריא טנעז ? ןַארָאטסער םעד ןיא

 ןיא טריסערעטניארַאפ ךיא ןיב רָאנ טינ --- רעלסעק טרעפטנע ---

 זַא ,טריסערעטניארַאפ ןייז טפרַאד ריא רָאנ טינ ןוא ,ןַארָאטסער

 -רעטַאעט עצנַאנ יד רָאנ ,נלָאפרע ןַא ןייז לָאז ןַארָאטסער רעד

 לָאז ןארָאטסער רעד זַא ,טריסערעטניארַאפ ןייז ףרַאד עיסעפָארּפ

 עשיטַאמַארד עשירעלסעק ענייז טימ ןוא ,'סעסקוס רעסיורג ַא ןייז

 סָאװ ,ס רָאיטקַא םעד ךָאד טנעק ריא; :רעטייוו רע טדער רענעט

 רַאפ זיא רע קילנמוא ןַא רַאֿפ סָאװ ... .ןיא סָאד רָאיטקַא ןַא רַאפ

 ןפלעה םיא ןלעװ רימ זַא . ..טייטשרַאפ ריא ,רעטַאעט רעזדנוא
 רוטּפ ןלָאז רימ זַא ,ןעננילעג רשפא זדנוא טעוװ ,סקיעטס ןפיוקרַאפ

 -רַאֿפ רימ טפלעה ,ארָאסעּפָארּפ . . .רָאיטקַא סלַא םיא ןופ ןרעוו

 ...ןעגנילעג זדנוא טעװ רשפא . . , ןַארָאטסער .ס ןיא סקיעטס ןפיוק
 ....ןעננילענ זרנוא טעוװו רשפא

 -רָאנעט רענייש ןייז ןָא ןסענרַאפ יו טעמכ טָאה רעלסעק

 ַא ,טייצ וצ טייצ ןופ ,ןעגניז עמַארד ַא ןיא טנעלפ רע .עמיטש

 רומזמ, םעד 'לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג, ןיא יוװ ױזַא עקַאט ,עלעדיל

 טנעמילּפמָאק ַא ןבעג ןוא ןנָאז םיא טגנעלפ ןעמ זַא רעבָא ,'דודל

 ,לדיִל סָאד ןעננוזעג ןייש טָאה רע זַא ,עלָאר רעשיטַאמַארד ַא ןיא
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 ,'? ךיד טגערפ רעוו ,רזממ, : ןרעפטנע ןוא זנורב ןרעוו רע טגעלפ

 ןופ טייצ רעכעלרעדיוש רעד ןיא ןענָאמרעד םיא טנעלפ סָאד לייוו

 רעבָא זיא סיורנ יו . .. עדָאירעּפ-ןטערעּפָא רעשירָאטסיה רעד

 רעשיסור רעסיורג רעד ,יקרָאנ םיסקַאמ ןעוו דיירפ ןייז ןעוועג

 יא ןעמוקענ זיא ,עקירעמַא ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ,רעביירש

 עטניורקענ ןייז ןליּפש ןרעלסעק ןעעזעג טָאה ןוא רעטַאעט ַאילַאט

 ןוא שטנעמ ,טָאג, ןיא 'רענווארבוד עלעשרעה, עלָאר עשיטסילאער

 ,םיִאב, : דיירפ טימ ןרָאיטקַא יד וצ טגָאזעג טָאה רעלסעק .'לווייט

 םיסקַאמ רעבלעזרעד ,|ץלָאטש ןיב ךיא ,הרבח}| טיערג ?יפ ייא

 טציא טציז ,יקסלעזאק ןאוװיא ןליּפש ןעעזענ טָאה רעכלעוו ,יקרָאג

 עניימ ןופ ענייא ןיא ןליּפש ךימ טעז ןוא רעטַאעט ןיא רימ ייב
 | .'ןלָאר עטסעב

 .ןבעל ןייז ןיא טנעמָאמ רעטסכעלקילג סרעלסעק ןעוועג זיא סָאד

 ,ןעשזָאל| סקַאב סיקרָאנ ןיא ןיירַא רעלסעק דוד זיא ןליּפש ןכָאנ
 ןסעזעג |ןענייז| זיא ןטרָאד .רענווָארבוד עלעשרעה סלַא טרימירג

 םיסקַאמ ,ןטנעגילעטניא עשיסור עטנענימָארּפ ךָאנ ןוא ןידרָאנ בקעי

 יו, :טנָאזעג םיא וצ טָאה ,טנַאה סרעלסעק קידנטלַאה ,יקרָאנ

 ריא ,ןעגנוזעג ןייש טָאה ריא) יִלעיּפ ָאנדושט יוװ ,ילעיּפ ַאשָארָאכ

 טנַאקעג טינ ךיז טָאה רעלסעק ןוא ,!(ןעגנוזעג קיטרַאסיורג טָאה

 ,'? ךיוא וד ,ךיד טגערפ רעוו ,רזממ, : טגָאזעג טָאה ןוא ןטלַאהנייא

 ןוא רענייטש ןשירעלסעק ןייז ףיוא ןּפיל יד ןסיברַאפ טָאה רע

 םיסקַאמ , : ןייֵלַא ךיז וצ טנָאזעג רע טָאה ,סקַאב ןופ קידנעײגסױרַא

 יי"! רזממ ַאזַא . . . יִלעיּפ ָאנדושט יו . . . ילעיּפ ָאשָארָאכ יו ,יקרָאג
 ; טביירש שטיװָארעשָא .מ

 ןלַאטעד עלַא רע טָאה ,לָאר ַא ןיא טבעלעגנייא ךיז טָאה רע ןעוו

 ןיא ריא ןיא זיא'ס זַא ,טפַאהרעטסיימ ױזַא טעברַאעגנסיױא ריא ןיא)

 ןוא ,טליפענסיוא ןעוועג זיא סעלַא .ןבילבעג טינ ללח ןייק ץעגרע

 רעווש גָאט ןקיטנייה זיב ךָאנ רָאיטקַא ןןןרעדנַא ןַא רַאפ זיא רַאפרעד

 קידנעטש רעיושוצ יד רַאפ זיא רַאפרעד .לָאר ַא סרעלסעק ןליּפש וצ

 ַא סרעלסעק ןיא רָאיטקַא ןןןרעדנַא ןַא ןעז וצ רעווש ױזַא ןעוועג

 ןוא ,ןרָאװעג קנַארק גנולצולּפ רָאנ לָאמנייא זיא רע ןעוו ןוא ,לָאר

 רעד , סניביל ןיא לָאר ןייז ןליּפש טזומעג טָאה רָאיטקַא רעדנַא ןַא

 -נַאקס ַא טכַאמעג רעטַאעט ןיא םלוע רעד טָאה ,"רדנ רענעכָארבעג

 ,'!רעלסעק, : ןעיירשעג טרעהעג ךיז ןבָאה ןטייז עלַא ןופ ןוא לַאד

 סרעלסעק טָאה רעכלעוו ,רָאיטקַא רעד .'ןרעלסעק ןעז ןליוו רימ,

 ,טייהנגעלרַאפ רעכעלקערש ַא ןיא טליפענ ךיז טָאה ,טליּפשעג עלָאר

 ץלַא טרעוו רעטַאעט ןיא ?מוט רעד זַא ,ןעזעגנ טָאה רע ןעוו ןוא

 : םלוע םוצ ןדנעוו טזומעג ךיז ןליּפש ןטימ ןיא רע טָאה ,רעסערג

 -עג רימ טָאה ןעמ ,קנַארק זיא רעלסעק ! םוקילבוּפ סעטצעשעגכָאח;

 טינ ןיב ךיא זַא ,קידלוש ךיא ןיב סָאװ ןוא ,לָאר ןייז ןליּפש ןבעג

 | ",'רעלסעק ןייק

 :שטיוװָארעשָא טלייצרעד ךָאנ ןוא

 רע טָאה רעלדַא .ּפ בקעי יוװ רעליּפשיוש ןטנעקרענָא ַאזַא וצ,
 טײטשַאב ךייא טימ הרצ יד ,טייטשרַאפ ריא, :טגָאזעג לָאמנייא

 ריא ...ךעלעצנוק טימ ןליּפש אקוד טליוו ריא סָאװ ,םעד ןיא

 ריא .שטנעמ א יו עניב רעד ףיוא ןיינוצסיורַא ביל טינ טָאה

 ןופ ןעננירּפשוצסױרַא ,ןקלָאװ א ןופ ןעילפרעטנורא אקוד טזומ

 גוט סָאד ...ןעמיוק א ןופ ןכירקסיורַא רעדָא דרע רעד רעטניה

 רע ןיא ערענעלק יד וצ .'ךעלעצנוק ןָא ןליּפש ףרַאד ןעמ .טינ

 טינ רעדנואוו ןייק עקַאט זיא רַאפרעד ןוא .רעננערטש ךָאנ ןעוועגנ
 סטכעלש ךס ַא ןלייצרעד וצ ןבָאה ןרָאיטקַא עשידיי ךס ַא סָאװ

 סע ... -- שטנעמ רערעווש ַא ןעוועג זיא רע ,ָא; .ןרעלסעק ןגנעוו

 גנוקרעמַאב אזַא רעבָא .'ןעמוקוצסיוא םיא טימ ןעוועג רעווש זיא
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 ןַאד זיולב רָאיטקַא ןשידיי ןופ ןרעה ריא טנָאק ןרעלסעק ןגעוו

 סיױטשנעמַאזוצ ןכעלנעזרעּפ ַא םענייז ןנעוו ךיז טלדנַאה סע ןעוו

 ףיֹוא האנש ןייק .רעלטסניק ןסיורג םענעברָאטשרַאפ םעד טימ

 ןליפַא ,ןנָארטעג טינ עיסעפָארּפ רעד ןופ רענייק טָאה ןרעלסעק

 ךָאנ ןוא ,ןָאטעג ייוו קרַאטש ץנַאנ זייוונטייצ טָאה רע עכלעוו יד

 ןרעה ןויירק-רעטאעט ערעזדנוא ןיא ןעמ ןָאק גָאט ןקיטנייה זיב

 רועיש א ןָא האנה סיורג טימ ןלייצרעד רעליּפשיוש עשידיי יו

 ץרוק ןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ ייב טָאה רעלסעק ױזַא יו סעטכישעג

 -נוניימ ענעגנולעג רעייז ןוא עכעלפערט-קידריווקרעמ טנָאזעגנסױרדַא

 זומ ןעמ ןוא .עסירעטקַא רענעי ןגעוו רעדָא רָאיטקַא םעד ןנעוװ ןעג

 -ליּפשיוש ןנעוו טלדנַאהעגנ ךיז טָאה סע ןעוו זַא ,ןבענוצ ףעלקריוו

 גנוניימ ַא ןגָאזסױרַא טנַאקעג טינ רענייק טָאה ,רעטַאעט ןגעוו ,טסנוק

 -סעק יו ךעלפערט ױזַא ןוא ןעגנולעג ױזַא ,ףרַאש ןוא ץרוק ױזַא

 עֶלַא ןיא רעליּפשיוש רעדנַא ןַא ןגעוו ננוניימ ַא רענייז ןיא .,רעל

 הלעמ רעד ןופ רקיע רעד ,ךות רעד ,תיצמת רעד ןעוועג לָאמ

 .טאהעג ךיז ןיא טָאה ןליּפש סמענעי סָאוװ ,ןורפח םעד ןופ רעדָא

 ןעמונעג טינ לָאמנייק ךיז רע טָאה סעדווירק עכעלנעזרעּפ .. .

 -עג טָאה רע ,סעדווירק עשירעלטסניק יוו ןצרַאה .םוצ קרַאטש ױזַא

 ןגעק ןעננַאנַאב זיא ןעמ סָאוװ ,הלוע עטסערנ יד ןייז לחומ טנָאק

 טינ ןוא ןײז לחומ טנָאקעג טינ רעבָא טָאה רע .ךעלנעזרעּפ םיא
 -טנַאלַאט .עניב רעד ףױא ןָאט ןשלַאפ ןייק ןגָארטרַאפ טנָאקעג

 זַא ,וצרעד טכַארבענ לָאמטפָא םיא טָאה רעליּפשטימ ןופ טייקיזָאל

 ,ּפָאק ןֹופ רָאה יד ןסייר ךיז ןוא ןטסיופ יד ןסייב לָאז רע

 -נעטש טָאה רע ?לייוו ,ןפערטוצוצ ןעוועג רעווש ןרעלסעק זיא סע

 ףרַאדַאב טלָאװ סע סָאװ סָאד טיג זיא סע זַא ,ליפעג סָאד טאהעג קיד

 ךיז טָאה סע זַא ,טייוו ױזַא ןעננַאגעג רע זיא טרּפ םעד ןיא ,ןייז

 ,יוזַא טינ סעּפע זיא םורַא ץְלַא זַא ,ןטכוד ןביוהעגנָא שזַא םיא

 טימ וליפַא ךיז --- ןוא טיירדרַאפ ,טרעטנָאלּפרַאפ ךיז טָאה ןעמ זַא

 ,עזָאר ,ןגָאז רימָאל ,טסייה סָאו עסירעטקַא ןַא . , .ןטיבעג ןעמענ יד

 רימָאַל ,טסייה סָאװ ,רָאיטקַא ןַא ,,עלעביצ, ןסייה טפרַאדעג טָאה

 זיא רע .'ךעטער, ןסייה טפרַאדעג רָאנ טָאה ,'ץנַארַאמ ,/ ,ןגָאז

 סָאװ ןשטנעמ םעד טימ ןעמיטש ףרַאד ןעמָאנ ַא זַא ,רעכיז ןעוועג

 ךס א עקַאט רע טָאה ... םיא רַאפ ןסַאּפ ךיז ףרַאד ,םיא טגָארט

 טכַארטעגפיוא ןיילַא טָאה רע סָאװ ,ןעמענ ערעדנַא ןבעגעג ןשטנעמ

 רע סָאװ ןָאטעג רע טָאה ,ןעמָאנ ַא ןלעפעגנ טינ זיא םיא ןעוו ...

 םעד ןופ ןניוא יד ןיא ןסואימרַאפ וצ םיא טנַאקעג רָאנ טָאה

 ,ןגָארטעג ןעמָאנ םעד טָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 סורַא ןעמוק עכלעוו ,ןרָאיטקַא ןייק טַאהעג ביל טינ טָאה רע
 ןוא ,רעװלוּפ ןצנַאנ םעד סיוא ךיילג ןסיש ןוא עניב רעד ףיוא
 ןופ רענייא טימ ןסירעגמורַא טפָא ױזַא עקַאט ךיז רע טָאה רַאפרעד
 עכיוה וצ טײקכַאװש א טאהעג טָאה עכלעוו ,סעסירעטקַא ענייז
 .ןייוועג וצ ןוא רענעט

 ןגָארטרַאֿפ טינ ןענָאק עכלעוו ,רעליּפשיוש ןַארַאפ ןענייז סע

 ךיוא טָאה רעליּפשיוש ןימ םעד וצ .ןליּפש ןיא ןָאט ןדמערפ ןייק
 ,לָאר ַא ןיא רעליּפשיוש רעדנַא ןַא קידנעעז ,רעלסעק דוד טרעהעג
 יז טלָאװ ןייֵלַא רע ױזַא יו טלעטשעגרָאפ ךיילג ךיז רע טָאה
 ןענָאק טינ לָאז רע זַא ,גונעג ןעוועג ןיוש זיא סָאד ןוא ,טליּפשעג
 טינ .ןגױצַאב ךיז רע טָאה ױזַא ןוא .ןליּפש סמענעי ןגָארטרעכירַא
 עבלעוו ,עסיורג יד וצ ךיוא רָאנ ,ןרָאיטקַא ערענעלק יד וצ .רָאנ
 רעשידיי רעד ףיוא ץַאלּפ םענעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ ןיוש ןבָאה

 ,טרעּפמַאעג טייצ ערעגנעל ַא ךיז רע טָאה ןקנַאלב ןָאעל טימ .עניב

 בקעי ןיא ?עמכַארד לקצַאח , ןופ לָאר יד טוג טינ טליּפש רע זַא
 ןַאד ןבָאה רעקיטירק עלַא ."לווייט ןוא שטנעמ ,טָאנג , סנידרָאג
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 ןופ ןאטיסקעל

 יו ןרָאװעג ןלעפענ טינ זיא ןרעלסעק ,טביולעג קרַאטש ןקנַאלב

 עבָארּפ ייב לָאמנייא ןוא ,טסאפענפיוא לָאר יד טָאה קנַאלב ױזַא

 יד ןליּפש ךיד עז ךיא ןעוו ,שטַאקנַאלב , :טגָאזעג םיא רע טָאה

 -םורַא רימ ןטלָאװ םערעוו יו ךיא ליפ ,עמכַארד לקצַאח ןופ לָאר

 ױזַא יו ןזיווענ ןאד םיא טָאה רע ןוא ?..ךיוב ןיא ןכָארקעג

 ןעוועג זיא גנוסַאפפיוא ןייז , .טליּפשענ לָאר יד טלָאוװ ןיילַא רע

 ,טונ רעבָא -- קנַאלב טלייצרעד -- שרעדנַא ןצנַאגניא ,שרעדנַא

 ."טונ טנכייצעגסיוא

 זַא ,גנוניימ רעד ןיא זיא שטיווװָארעשָא .מ

 ,סיקסווַאלסינַאטס} עירָאעט רעד ןופ טָאה רעלסעק דוד ךיוא,
 ן'ןבעלרעביא רָאנ ,ןליּפש רָאנ טינ לָאר ןייז לָאז דָאיטקַא רעד , זַא

 ףרַאד רָאיטקַא ןַא זַא ,ןעוװענ ךיוא זיא גנוניימ ןייז : ןטלַאהעג

 רע טָאה סָאד ןוא .טבעלרעביא יז רָאנ ,לָאר יד ןליֿפש רָאנ טינ

 טינ רעבָא סע טָאה רע .ןרָאיטקַא ענייז ןופ טרעדָאפעג עקַאט

 ,ןרעלקרעד טנָאקעג טינ סָאד טָאה רע .,ןייטשרַאפ וצ ןבענ טנָאקענ

 עקיטיונ יד טלעפעגסיוא םיא ןבָאה סע סָאוװ ,רַאפרעד רָאנ טינ ןוא

 סָאװ ,רַאפרעד רקיע רעד רָאנ ,ץנענילעטניא עקיטיונ יד ,רעטרעוו

 קידנקוק טינ רעבָא .דלודענ עקיטיונ יד טלעפעגסיוא םיא טָאה'ס

 רשפא ,רענלָאפכָאנ ןוא םידימלת טָאהענ ךָאד רעלסעק טָאה ףיורעד

 רעבָא ראפרעד ,טַאהעג טָאה רעלדַא .ּפ בקעי יוװ םידימלת רעקינייוװו
 טָאה רעכלעוו ,רעלטסניק םעד ,ןרעלדַא ןליּפשכָאנ .ערעפעב --

 םעטסיס עטנכערעגסיוא ןַא ןוא ןַאלּפ ןטנכערעגסיוא ןַא טַאהעג

 וצרעד -- ערעדנַא טימ ןרידוטשנייא ייב ךיוא ןוא ןליּפש םייב

 וצ -- ןרעלסעק ןליּפשכָאנ רעבָא .עמרָאּפ ןעוװענ רקיע רעד זיא

 םעד רשפא טרעלקרעד סָאד ...טלַאהניא קיטיונ ןעוועג זיא םעד

 טליפרעד שירעלטפניק ןבָאה עכלעוו ,ןרָאיטקַא יד אקוד סָאװ ,טקַאפ

 ,יד אקוד ,עניב רעשידיי רערעסעב ַא רַאפ ןטעברַא וצ טייקיטיונ יד

 -ימלת סרעלסעק ןעוועג ןענייז ,עיציבמַא רעמ טָאהענ ןבָאה עכלעוו

 ןיא ?טיּפַאק עטסקיטכיוו סָאד ,רעטַאעט טסנוק רעשידיי רעד .םיד

 ןפַאשעג זיא ,עקירעמַא ןיא עניב רעשידיי רעד ןופ עטכישעגנ רעד

 סלַא , . . טכַארטַאב לָאמ עֶלַא ךיז טָאה רעכלעוו ,םענייא ןופ ןרָאװעג

 -רָאטשרַאֿפ רעד ךיוא .,ץרַאװש סירָאמ ןופ --- דימלת ַא סרעלסעק

 ןיא ךיז טָאה ,דימלת רעטונג סרעלסעק ,רעיינש לעומעס רענעב

 וצ קנַאדעג ַא טימ ןנָארטענמורַא ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד

 עשירַארעטיל ,ערעסעב ןריפפיוא לָאז ןעמ ואוו רעטַאעט ַא ןדנירנ

 טכַארטַאב ךיז ןבָאה רעליּפשיוש עשידיי ערעדנַא ךיוא . . . .ןסעיּפ

 סע שטָאבכ ,רעלסעק דוד ןופ רענלָאפכָאנ ןוא םידימלת יד סלַא

 -שיטערָאעט א ןנעוו דייר ןייק ןייז טנָאקעג טינ טרּפ םעד םיא טָאה

 ."ךעלנייוועג סע טייטשרַאפ ןעמ יוװ ןיז םעד ןיא עלוש רעטעדנירנַאב

 ידכ טסקעט ןייק ןיא טקיטיונעג טינ ךיז טָאה .ק טייוו יוװ ףיוא

 סָאװ םעד ןופ גנומיטש רעד ןיא רעקוקוצ םעד ןעגנערבוצניירַא

 עטנַאסערעטניא ייווצ שטיװָארעשָא .מ טלייצרעד ,טליּפשעג טָאה רע

 -דירפ .י .י רעקיטירק-רעטַאעט ןוא רעביירש ןטימ םענייא .ןדָאזיּפע

 ץ.ק ןעזעג לָאמַא טָאה רעביירש רעד :(יקנעי רעד לארשי) ןַאמ

 זַא ,טגָאזעג ךָאנרעד םיא טָאה ןוא עסעיּפ עקיליב ַא סעּפע ןליּפש

 רעבָא ,לָאר ַאזַא ןליּפש םיא טעז רע ןעוו םיא טסייר ץרַאה סָאד

 ךיז ןָאק .ק ױזַא יו ןייטשרַאפ טינ רע ןָאק טייצ רעבלעז רעד ןיא

 זיא סע זַא ,טרעכיזרַאפ םיא טָאה .ק .לָאר ַאזַא ןיא טסנרע ןטלַאה

 -עגוצ טָאה ןַאמדירפ .ןענעק סע ףרַאד ןעמ רעבָא ,רעווש רעייז

 -יטשינ ַאזַא ןיא טסנרע ױזַא ןליּפש ןטימ זַא ,טקרעמַאב רעבָא ,ןבעג

 םעד ,םלוע-רעטַאעט ןטושּפ םעד ןעמענ רָאנ ןעמ ןָאק עסעיּפ רעק

 ףיורעד .ןריר טינ סָאד ןָאק םיא רעבָא ,'השמ, םענעפורעג-יוזַא

 ןכַאמ וצ םיא רעטנוא ךיז טמענ רע זַא ,טרעפטנעעג .ק םיא טָאה
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןיז ןייק טינ ןבָאה סָאװ ,רעטרעוו עכלעזַא טימ אקווד ןוא ןענייוו

 ןטעבעגפיורַא .ק טָאה גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ .גנוטיײדַאב ןייק ןוא

 ךיז .קידנלעטשקעװַא ןוא עבָארעדרַאג ןיא ךיז וצ רעבייױוש םעד

 ,שטנעמ ןטהרצרַאפ ,םענערָאלרַאפ ַא ןופ עזָאּכ ַא ןיא םיא רַאּפ

 רע טָאה ,ןבעל ןיא ןעגנונפָאה עלַא ןרָאלרַאפ ןיוש טָאה רעכלעוו

 טרעהרעד ןעמ טָאה דלַאב רעבָא .ןעלמרומ ןעמונעג טייהרעליטש

 ..תינ ..ףלא; :ליטש בייהנָא ןיא .'תיב-ףלא, םעד טלמרומ רע זַא;

 דלַאב ןוא 'למיג, ּפָאק םעד קידנזָאלרעטנורַא ןוא *. .למיג ..תיב

 ץפיז ןפיט ַא טימ ןוא ,י'וװָאװ ,ה ,דלד ,למיג; רעכעה ךָאנ ןוא רעכעה

 יירשעג ַא טימ ,םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ 'ח; יד .'תיח ,ןיז ,ןיז ,ווָאװ;

 סָאד טליפרעד לָאמַא טימ טלָאװ ןעמ יוװ טקנוּפ ,גנולפייווצרַאפ ןופ

 -סורַא זיא סע .'ת"--ח. -- ןצרַאה ןיא אנוש ַא ןופ רעסעמ עפרַאש

 ןפיט ַא ןעמוקַאב לָאמַא טימ טלָאװ תוא סעדעי יו ױזַא ןעמוקעג

 סעדעי יו ױזַא ןעמוקעגסיוא זיא סע ..גנוטיידַאב עסיורג ַא ,ןיז

 סע ..שטנעמ רעקידעבעל ַא ןרָאװעג גנילצולּפ רָאג טלָאװ תוא

 רָאפ טמוק 'תיב, םעד ןוא 'ףלא, םעד ןשיווצ זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה

 ערעדנַא יד ןוא ,עידעגַארט עסיורג ַא ,סױטשנעמַאזוצ רעפרַאש ַא

 ןקילײטַאב -- 'ו יד ןוא 'ה; יד ,'ד; יד ,'למיגג יד -- תויתוא

 ,ןשטנעמ עקידעבעל ןשיװצ טקילפנָאק ַא זיא סע ..םעד ןיא ךיז

 ןבעל םוצ ךיז ןסייר ןוא טיוט ןופ לעווש רעד ייב ןעייטש עכלעוו

 -רעטַאעט רעד .טרעיודעג סָאד טָאה טונימ רָאּפ ַא יו רעמ טינ ...,

 רע סָאװ ןסעגרַאפ ןצנַאגניא טָאה יקנעי רעד לארשי רעקיטירק

 ןעמענ ןזָאל טינ ךיז טעװ רע זַא טכַאמעגּפָא טַאהעג ךיז ייב טָאה

 ןיא ןרערט טלעטשעג םיא ךיז ןבָאה סע ןוא ....ןוא ,רעכיז ףיוא

 ,ונ, : רעטכעלעג ַא ןסָאשעגסיוא רעלסעק טָאה ןַאד ןוא . . . ןגיוא יד

 רעטוג ַא| *רעמָאטסָאק-שעק, ַא טנעז ריא -- טגָאזעג רע טָאה --

 | ,* '? ַאה ,ןהנוק

 ,ןשטיװָארעשָא טלייצרעד .ק טָאה ,דָאזיּפע ןטייווצ םעד ןגעװ ןוא

 -נעזָאר סירָאמ רעטכיד םעד ןוא םיא ןשיווצ טריסַאּפ טָאה סע זַא

 : דלעפ
 שטיװָאליַאכימ בָאקַאי ןקילעזטָאנג םעד ןופ היול רעד ייב,

 -- טדערעג ןבָאה עלַא . ... סעדער ןטלַאהעג ןעמ טָאה (ןידרָאג)

 ,ךָאד טייטשרַאפ ריא ,ונ ...ךיוא ךיא ,יקסוועשַאמָאט ,רעלדַא בקעי

 סָאד ןָאטעג ייוו ! שטיװָאליַאכימ בָאקַאי ,שטנעמ ַאזַא ןברָאטשעג

 -- לָאמַא טימ . . ןדייר ןביוהעגנָא .. ןָאטעג ייוו קרַאטש . . ץ'רַאה

 -מוא ..טנייועצ ךיז ..לַאװק ַא ןופ יװ ..ןניוא יד ןיא ןרערט

 ןיימ ייב ךייא רעווש ךיא ןוא ..טלַאהוצנייא ךיז ןעוועגנ ךעלנעמ

 -נעזָאר סירָאמ טמענ ! ןרערט עתמא ןעוועג ןענייז סָאד ,טרָאװנרע

 'טַאהד וט ןטסיל טסָאשזד, זַא ,לקיטרַא ןַא ןָא טביירש ןוא דלעפ

 ןבָאה עכלעוו ,'סרַאטס, יירד יד ןופ זַא ,(ןייא ןטסימוא ךיז טרעה)

 סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןעוועג רעלדַא זיא ,היול סנידרָאנ ייב טנייוועג

 ןיא םיא ייב ,'ישזד, ןוא ..ןרערט עתמא טימ טנייוועג טָאה

 ןופ ןרערט טעּפמָאּפענ בָאה ,רעלסעק דוד ,ךיא זַא ,ןעמוקעגסיוא

 ."..ןָאטעג ייוו קרַאטש . . ןָאטעג ייוו רימ טָאה סָאד ןוא . . ןגיובנלע

 טימ ןפָארטעג ךיז טָאה .ק ןעוו ,טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב

 ,דָאזיּפע םעד טָא ןרירַאב ןעמונעג דלַאב רע טָאה ,ןדלעפנעזָאר

 : טקרעמַאב ןוא
 וצ טגָאזענ רעלסעק טָאה -- טעָאּפ רעסיורג ַא עקַאט טנעז ריא ,

 ןעמ .ןיבמ ןייק טינ ריא טנעז ןרערט ףיוא רעבָא --- ןדלעפנעזָאר

 -רעטנוא םעד טינ טסייוו ריא לייוו ,ןרַאנּפָא גנירנ רעייז ךייא ןָאק

 -ענ ךיז טָאה דלעפנעזָאר --.'ןרערט עשלאפ-זיב עתמא ןוֿפ דיׂש
 עשלַאפ זיב עתמא ןופ דישרעטנוא םעד ָאי סייוו רע זַא ,טרַאּפש

 םיא טעוװ רע זַא ,טעוװעג רעלסעק ךיז טָאה ןאד ןוא ,ןרערט

 ןגיױלפענ טינ ןוא ןניוטשענ טינ זוא סָאװ ,השעמ ַא ןלייצרעד
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 ךיילנ עקַאט ןוא . .תמא זיא סָאד זַא ,ןביולנ ןכַאמ םיא טעוװ ןוא

 ןוא עקירעיורט א רעייז ,השעמ ַא ןלייצרעד ןבִיוהעגנָא רע טָאה

 ןביוהעגנָא ןיילַא רע טָאה ייברעד ןוא עטכישענ עדנריר ַא רעייז

 ךיוא דלעפנעזָאר סירָאמ ךיז טָאה ,קידנקוק םיא ףיוא ,ןענייוו

 ןדלעפנעזָאר ייב ןרערט ןעזרעד טָאה רעלסעק ןעוו ןוא .,,טנייוועצ

 ןעמ ןָאק ,ונ/ :רעטכעלענ ַא ןסָאשעגסיוא רע טָאה ,ןניוא יד ןיא
 ןרערט עתמא ןופ דישרעטנוא םעד ריא טפייוו ? ןרַאנּפָא טינ ךייא

 ןוא עשלַאפ ןעוועג ןרערט עניימ ןענייז לָאמ סָאד ? עשלַאפ זיב

 סנידרָאנ ייב ,ןַאד ןוא ,.עתמַא רַאפ ןעמונעננָא ייז טָאה ריא

 -עננָא ייז טָאה ריא ןוא ,עתמא ןעוועג ןרערט עניימ ןענייז ,היול

 "'. .עשלַאפ רַאפ ןעמונ

 : תונורכז ענייז ןיא טלייצרעד קנַאלב ןָאעל

 טָאה ,ןרָאיטקַא עטכעלש ןוא עטונ ןגעוו ןדייר טנעלפ רע ןעוו,

 -רעד עניב רעד ףיוא רָאיטקַא ןטונ א, ; ױזַא ןנָאז וצ טַאהעג ביל רע

 ,'טגייווש רע ןעוו אקוד רָאנ ,טדער רע ןעוו ןַאד טינ -- ןעמ טנעק

 עכלעוו ןיא ,ןלָאר עסיורג וצ אקוד ךיז טסייר סָאװ ,רָאיטקַא ןַא

 טינ ןעמָאנ רעדנַא ןייק םיא ייב טָאה ,ךס ַא ןדייר ףרַאד ןעמ

 עסיורגנ ַא ץנוק ַא, .'השרּפ א טימ רָאיטקַא ןַא, -- רָאנ יו טאהעג

 רעגנַאל ַא טימ םוקילבוּפ ַא ייב ןעמענוצסיוא -- ןגָאז רע טגעלפ ---

 ַא ןֵא עניב רעד ףיוא ףױרַא יינ ןוא ץנוק ַא זייוו טָא ! השרּפ
 | ,'! רָאיטקַא ןַא זיא סָאד -- סיוא קרַאטש םענ ןוא השרּפ

 ךיוא טָאה ןייֵלַא רע זַא ,ןפרָאװעגרָאפ לָאמנייא םיא ןעמ טָאה

 טינ ןופרעד רע ןיא ,תוישרּפ עגנַאל טימ עֶלָאר ןייק טנייפ טינ

 רעגייטש ןייז יו ,תמא זיא סָאד זַא ,ןבעגענוצ ןפָא .ןרָאװעג לעּפתנ

 טָאה ייברעד .ךיז ןגעוו טדערעג טָאה רע ןעוו לָאמ עלַא ןעוועג זיא

 טעוו רע סָאװ ,טייהנגעלענ רעטשרע רעד ייב זַא ,טנָאזעג רעבָא רע

 ןוא טוג ןליּפש ןָאק רָאיטקַא ןַא זַא ,ןזייוו רע טעוװ ,ןבָאה רָאנ

 ַא ןָא עלָאר א טָאה רע ןעװ ןַאד ןליפַא טלוע םייב ןעמענסיוא

 ."השרּפ

 ןופ ןליּפש םוצ גנואיצַאב ס'.ק ױזַא טרעדליש שטיװָארעשָא .מ

 סלַא טמירַאב רעטעּפש) דניירפנעזייוו ינומ תעב : דניירפנעזייוו ינומ

 ןופ "ןדרַאגפור, ןפיוא ןכָאװ סקעז טליּפשעג טָאה (ינומ לוָאּפ

 יד ןטעבעג ןיילַא רָאטקעריד רעד טָאה ,רעטַאעט וינעווע דנָאקעס

 ,ןטלַאהעג טָאה רע לייוו ןעמוק טינ ןלָאז יז זַא ,רעקיטירק-רעטַאעט

 דוד רעבָא טָאה ,ןעגנולעטשרָאפ עטסנרע ןייק טינ ןענייז סע זַא

 | | | רעלסעק

 -ףור , ןפיוא טעשזדנַאלברַאפ טנווָא-רעמוז ןסייה ַא ןיא לָאמנייא ,

 רָאּפ ַא ןענעגרהרעד וצ ,ךיז ױזַא טָאלנ ןיהַא ןעמוקענפיורַא ,"ןדרַאג

 -נעזייוו ןעזרעד טָאה רע ןעוו ןוא ,סַאּפש ?סיבַא ןבָאה ןוא ןדנוטש

 טיירב ןניוא עסיורג יד םיא ייב ךיז ןבָאה ,עניב רעד ףיוא ןדניירפ

 וה ,ישזד , : טנערפענ רעטפַאנרַאפ ַא טָאה רע ןוא טנפעעגרעדנַאנַאפ

 םיא טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,{? ןַאמ רעד זיא רעוו| "? ןעמ טַאהד זיא

 ,דאנ ,ָא, ןּפיל יד ןסייב ןעמונעג רע טָאה ,זיא סָאד רעוװ טגָאזעג

 .ןטנַאלאט טציזַאב ןַאמ רעד ,טָאג ,ָא| ?טנעלַאט זעה ןעמ זיהד
 רעטַאעט םענעגייא ןייק רעלסעק דוד ןיוש טָאה טייצ רענעי ןוא ...,

 -נַא לָאז רע זַא ,ןייטשלעדע ףסוי וצ קעװַא רע זיא .טָאהענ טינ

 ןוא .רעטַאעט-סלּפיּפ ןיא ןליּפש וצ "ןַאמ ןעננוי םעד , .ןרישזַאנ

 ןוא רעגנערטש רעד ,רעלסעק דוד ! קידריווקרעמ ןעוועג זיא'ס

 -ילּפמָאק ףיוא גרַאק ױזַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעלסעק רוד רעזייב

 רוד ;דעליּפשיוש ערעדנַא ןופ ןטלַאהעג קינייוו ױזַא ןוא ןטנעמ

 ,טַאהעג ארומ ןבָאה ןרָאיטקַא עטסרעמ יד ןעמעוו רַאֿפ ,רעלסעק
 רעניט א יו דליוו ןרעוו טנַאקענ-עניב רעד ףיוא טָאה רע לייוו

 ןיא?טָאה .ןעמ :סָאװ ראפרעד ןתיממ .ןוא ןנָאלש ,ןקידיײלַאב ןוא
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 טנעלפ רע יו ,"?דנעט , ַא רעדָא ,ןָאט ןשלַאפ א ןעמונעג ןדייר

 -נעזייוו ףיוא טָאה סע ןעמָאנ סנעמעוו ,רעלסעק דוד ; ןפורנָא סָאד

 רע לייו ,ארומ ַא ןפרָאװעגפױרַא סנטייוו רעד ןופ ךָאנ ןדניירפ

 ןרעוו ןָאק ,רעליּפשיוש רעסיורנ רעד ,רע דליוו יוװ טרעהעג טָאה

 רעלסעק דוד רעבלעז רעד --- רָאיטקַא ןַא טינ םיא טלעפעג סע ןעוו

 סָאװ ,"ןַאמעגנוי , םעד וצ ןרָאוװעג טפושכענוצ יוװ סעּפע רָאנ זיא

 ."ןדרַאנ ףֹור ןפיוא עסעיּפ א סעּפע ןיא ןעזענ קילעפוצ טָאה רע

 ,ישזד , : טפַאנענ ץְלַא ןוא םיא ןנעוו טדערעג ןעמעלַא טימ טָאה רע

 ".""טנעלעט זעה ןעמ גנָאי טָאהד

 רע ןעוו ןרָאװעג זיא .ק טרעטסײגַאב יו טלייצרעד ןירבָאק ןָאעל

 -נייא רעד ןוא ,"רעדילגנטעק , ןיא ןטיורקדליש ןליּפש ןעעזעג טָאה

 ךיילגרַאפ ןיא ,ךיז זיא רע זַא ,ַאזַא ןעוועג ןופרעד זיא רענייז קורד

 ; טביירש ןירבָאק ןוא ,רָאיטקַא סלַא לטבמ ןצנַאגניא ,ןטיורקדליש וצ

 בורּפ ,טנַאלַאט סרעלסעק ןופ ךס ַא רָאנ טלַאה ךיא סָאװ ,ךיא,

 ןעוו זַא ,רעכיז ןיב ךיא זַא ,םיא נָאז ךיא ,ןטסיירט טלָאמַאד םיא

 םיא רע טְלָאװ ,ןליּפש ןעעוענ ,ןרעלסעק ,םיא טלָאװ טיורקדליש

 טייג ,יוא; :קיטומטוג ךיז רע טכַאלעצ .ןרָאװעג ןלעפעגנ ךיוא

 רע ןעוו ?ןליּפש ןעז ךימ ןעמוק טעוו טיורקדליש ! טייג ןיוש

 טשלחעג רשפא רָאנ יצ עניב רעד ןופ ןפָאלטנַא ךיא טלָאװ ,טמוק

 "'. ..קערש רַאפ

 טימ ןרָאװעג זיא רע טעדניײרפַאב יו ןירבָאק טלייצרעד רעטייוו

 טשרעוצ טלָאװ רע זַא ,טגָאזעג םיא טָאה רעכלעוו ,ןטיורקדליש

 .םיא ןגעו טרעהעג ךס ַא טָאה רע תמחמ .ק ןליּפש ןעז טלָאװעג

 ןטימ גנולעטשרָאפ ַא ס'ק וצ ןעמענוצטימ וצ םיא טגָאז ןירבָאק

 .רעטַאעט ןיא זיא טיורקדליש זַא ,ןסיו טינ לָאז רענייק גנידַאב

 ןליּפש ן'יק ןעז ןעגנַאגעג ןוא ןטעליב טפיוקעג עדייב ןבָאה

 ,טנווַא םענעי ןיא זַא ,טריסַאּפ טָאה ,ןטש השעמ ,דָארנ ןוא;

 סָאװ ,עלָאר א ןיא ןוא עסעיּפ ַא ןיא ןטָארטעגפיוא רעלסעק זיא

 ,ךעלנייוועג ,רע טָאה ןסעיּפ עכלעזַא ןיא ,טַאהעג ביִל טינ טָאה רע

 רעקיסעמלטימ ַא רעדייא רענרע ךס א ,טכעלש רעייז טליּפשעג

 ןעועג טרעשַאב זיא גנולעטשרָאפ ַאזַא ןיא טָא . .. ,רָאיטקַא
 םעד -.ןעז ..םיא .ןעגנַאגעג זיא .רע -ןעוו .ןעז -.וצ .םיא ןטיורקדליש

 ,רע ױזַא יוװ ןעז וצ ןעוועג תונמחר ַא זיא סע ןוא ,לָאמ ןטשרע

 ןסעזעג זיא רע סָאװ עלייוו עצרוק יד ןטילעג טָאה ,טיורקדליש

 טָאה םינּפ רעקיטנַאק-ריפ ,רעטיירב ןייז .גננולעטשרָאפ רענעי ייב

 ןעלסקַא עטיירב ענייז ןוא ,םירוסי עסיורג ןופ יווװ טמירקעג ךיז

 םוצ ...אשמ ערעווש ַא רעטנוא סעּפע יו טעשטרָאקעגנ ךיז ןבָאה

 סָאד ןוא; :גנוקרעמַאב רעד טימ ןביוהענפיוא ךיז רע טָאה ףוס

 ףױרַא טינ ךָאד ןעמ טזָאל םענייא ַאזַא ...?רעלסעק רעד זיא

 ךיא .דייר עניימ ןפלָאהעג טינ ןבָאה סע ןוא ,'! עניב רעד ףיוא

 ,ןיֵאננו .טקַא ןטשרע ןטימניא םיא טימ ןייגקעװַא טזומעג בָאה

 -עג טיורקדליש טָאה -- '!ןיַאנ ,רָאיטקַא ןייק טסיא רע ,ןיַאנ

 ךיא ןעוו ןוא .שטייד ףיוא ןיוש ,טכַארבעגפיוא ,רימ וצ טהנעט

 ערעדנַא ןַא ןיא ןעז םיא לָאז רע ןטומנֶא םיא טבורּפעג ןבָאה
 .ןיֵאנ, טקַאהעגּפָא ץרוק רימ רע טָאה ,עסעיּפ

 -ךליש טימ ךיז ףערט ךיא ןעוו ,רעטעּפש טייצ לקיטש ַא ןיא

 יד ןליּפש טיינ ,ךיא עז ,רעלסעק רעד, : רימ וצ רע טכַאמ ,ןטיורק

 הּפצוח אזַא .עֶלָאר ןיימ ןליּפש טיינ רע .'המקנ ןופ טָאנ, ךָאוװ

 ןליּפש טעו ,לרעק רעד טָא ,רע .עקירעמַא ןיא ןריסַאּפ רָאנ ןָאק

 דייר ךיא רעבָא .טנערעגפיוא רע טכַאל -- !שטיוװָאשּפַאש לקנַאי

 ןוא ,ןרעלסעק לָאמַא ךָאנ ןעעז רימ טימ ןיינ לָאז רע ןייא םיא

 -רָאפ רענעי ייב ןוא .שטיװָאשּפַאש לקנַאי ןופ לָאר רעד ןיא עקַאט

 ןזַא ,טינ טסייוו רענייק .רעטסעקרָא ןיא רעדיוו רימ ןציז גנולעטש

287 

 ןופ ןָאקיססעל

 רָאנ ןיוש .,רעטַאעט ןיא םלוע םעד ןשיוװצ ךיוא זיא טיורקדליש

 ייב ,דלַאב ןיוש ! רעלסעק רעדנַא ןַא ןוא גנולעטשרָאפ רעדנַא ןַא

 טנפע ,גנולעטשרָאפ רעד טָא ןיא טירטפיוא ןטשרע סרעלסעק
 םיא ייב סױרַא ךיז טסייר סע ןוא ןניוא ענייז טיירב טיורקדליש

 סאד טסיא, :ןייֵלַא ךיז וצ יוװ גנוקרעמַאב ַא -- ךיא קנעדעג --

 :םורַא עלייו ַא ןיא ןוא '!ךעלגעממוא ? רעלסעק רעבלעזרעד
 ןוא רעמ ץלַא רעטייו-סָאװ ןוא '! ךַא ,ךא ,קיזיר ,קיזיר ,קיזיר

 ייב ןענייז ןניוא יד .ןליּפש סרעלסעק ןופ טּפַאכרַאפ רע זיא רעמ

 ןוא ,ןפָא םיא ייב זיא ל?יומ'ס ןוא ,עטרעדנואוורַאפ ,עסיורנ םיא

 ןטימ ףיוא טרעדיוש ןוא עניב רעד וצ רע טקוק עזָאּפ ַאזַא ןיא

 רעטניהַא טרעה רע סָאװ ,סעומש ןשרעבייוו םעד ןופ רעּפרעק ןצנַאנ

 ןטימ ,ּפַאבכ ַא לָאמא טימ ךיז טוט רע יװ ,ךיז ןָאמרעד ךיא .ךיז

 םיא רעטניהַא ןציז סָאוו ,רעבייוו רֶאַּפ ַא וצ טיירדעגסיוא םינּפ

 ייז סָאװרַאפ ייז ףיוא ךיז טרעזייב רע ןוא ,ךיז ןשיווצ ןדייר ןוא

 ןוא ,טיורקדליש סיױרַא טלמרומ --- 'םוקילבוּפ ַא, ... .ןרעטש

 ןיוש םיא טייג םלוע רעד .עניב רעד ףיוא ןקוק רעדיוו טמענ רע

 ןופ ןגיוא יד רעמ קעװַא טינ רע טמענ עגר ןייק ףיוא .ןָא טינ רעמ

 ןטרָאד זיא רעלסעק ןעוו ןטנעמַאמ ענעי ןיא ןליפַא ,עניב רעד

 וצ טייצ ןופ .רעטריסערעטניארַאפ ַא ןיהַא ךיוא דע טקוק ,ָאטשינ

 רעדיוו רעלסעק זיא טָא ןוא ,/! ןייפ . . . ןייפ, רע טלמרומ טייצ

 ייב רעדיו ךיז טזיױו גנורעדנואורַאפ יד ןוא עניב רעד ףיוא

 רע טכַאמ טקַא ןטשרע ןכָאנ .ןניוא עסיורנ יד ןיא ןטיורקדליש

 טליּפשעג טינ שטיװָאשּפַאש ?לקנַאי םעד בָאה ךיא ,ןיינ, : רימ וצ

 '! םיא ןופ רעסעב

 ןיא ןרעלסעק וצ ןייגנירַא ןלעוו רע טלָאװ יצ םיא גערפ ךיא

 רָאט ןטכַארט וליפַא זַא ,ּפַאכ ַא ךיז רע טוט ,רעמיצ-בָארעדרַאג

 ,טיורקדליש ,רע זַא ,ןסיוו טינ וליפַא רָאט רעלסעק .ןופרעד טינ ךיא

 טיורקדליש טביילב טקַא ןטייווצ ןכָאנ .גנולעטשרָאפ רעד ייב זיא

 ןַא ןיא רָאנ ,ןרָאלרַאפ סעּפע יו ענימ ַא טימ ץַאלּפ ןייז ףיוא ןציז

 םורַא טינ ןוא רימ ףיוא טינ טקוק ,טינ טדער רע .טלעוו ערעדנַא

 גנַאהרָאפ רעד ואוו ,וצ עניב רעד וצ ,טקנוּפ ןייא ןיא רָאנ ,ךיז

 טימ םיא ייב סױרַא ךיז טסייר ןַאד ןוא .טזָאלעגרעטנורַא זיִא

 ואוו ,ןיהַא גנוקרעמַאב עקיזָאדיד ןפרָאװעג טלָאװ רע יו ,לָאמַא

 -טסניק רעסיורג ערַאפ סָאװ ,קיזיר, : ןענופענ ךיז טָאה עניב יד

 ,טקַא ןטצעל םעד ןיא ענעצס ענעי ןעמוקעג זיא טָא ןוא ,'! רעל

 ןייא ןיא ּפמָאל ַא טימ טָאה שטיװָאשּפַאש לקנַאי --- רעלסעק ןעוו

 ייברעד ןוא ,ןעלהקבר טּפעלשענ רעטייוצ רעד טימ ןוא טנַאה

 טָאה םוניהינ רעצנַאנ ַא רעכלעוו ןיא יירשעג ַא טימ ןעירשעג

 טָאה טלָאמאד ,'! ןיירַא רעלעק ןיא ! ןיירַא רעלעק ןיא, : ןעירשעג

 טרָא םנופ ןָאטעג בייה ַא ךיז ,ןָאטענ עשטרָאק ַא ךיז טיורקדליש

 -רַאפ ַא יו ןציז ןבילבעגנ זיא ןוא טצעזעגקעווַא קירוצ ךיז ןוא
 ,רעטרעווילג

 -למוט טָאה םלוע רעד .,טזָאלעגרעטנורַא ךיז טָאה גנַאהרָאפ רעד
 טימ ןָאטעג טינ ריר ןייק טָאה טיורקדליש רעבָא ,טרידָאלּפַא קיד

 טשרע .רעטרעווילגרַאֿפ ַא יו ןסעזעג ץְלַא ךָאנ זיא רע .טנַאה ןייק
 וצ ןָאטעג רעק ַא ךיז רע טָאה ,ןרָאװעג ליטש זיא סע יו םעדכָאנ

 סעּפע ,ךעלקירעזייה טגָאזעג רע טָאה --- '! םיא וצ ךימ םענ, : רימ

 ."ךיא קנעדעג -- רעטרעטַאמעגסיוא ןַא יו ,רעטכַאװשענּפָא ןַא יו

 ,ןענירבָאק טימ ןעמַאזוצ זַא ,טקרעמַאב טינ .ק טָאה בייהנָא ןיא

 ףלָאדור ךיוא ןעמוקעגנירַא רעמיצ-בָארעדרַאג ןיא םיא וצ זיא
 רעבָא ,טיורקדליש

 ליוו רע .ןטיורקדליש ןעעזרעד ןגניוא סרעלסעק -- לָאמַא טימ,

 ןוא טרָא םנופ ןבייהפיוא ךיז ליוװ רע .טינ ןָאק ןוא ןנָאז סעּפע
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 רעטַאעט ןשידיי

 יו ליומ םנופ סױרַא םיא ייב טלַאפ רַאניס רעד ,טינ ךיוא ןָאק

 טיורקדליש רעה ,רעלסעק, :ןָא ךיז ףור ךיא .. ,ןטשלחעג ַא ןופ

 .'גנולעטשרָאפ רעד ייב ןעוועג זיא רע .ןענעקַאב ךייא טימ ךיז ליוו

 רועיש ַא ןָא טימ ,רעטלַארטשעצ ַא ,טיורקדליש ןיוש זיא ַאד ןוא

 ןבענ טנעה עטקערטשעגסיוא טימ ןוא ןניוא יד ןיא טייקמעראוװ

 : ןרעלסעק
 -- !רעלטסניק רעסיורג וד ! טסיטרַא רעסיורג ,רעסיורג וד ---

 .טנעה עדייב סרעלסעק ןָא טּפַאכ ןוא רע טדער

 רע .טרָא ןייז ןופ ןביוהעגפיוא רעלסעק ךיז טָאה טציא טשרע

 טלקייקעג ךיז ןבָאה םיא ייב ןגיוא יד ןופ ןוא טלמרומעג טָאה

 : ןרערט
 רעד ייב ָאד טנייה זיא סע רע סייוו ךיא ןעוו ,טָאג ןיימ ---

 ערַאפ סָאװ ...סָאד סייוו ךיא ןעוו ,טָאנ ןיימ ... גנולעטשרַאפ

 ."! טָאג ןיימ ! ערע ערַאפ סָאװ ! ערע
 זיא רע ןעוו קורדניא ןטשרע םעד טרעדליש ץרַאװש סירָאמ

 : ץ'.ק טימ ןליּפש וצ ןרָאװעג טרישזַאגנַא

 .ןגיוא עזייב ,עסיורג ענייז טימ ןעמונעגכרוד ךימ טָאה רעלסעק ,

 ןעוו ןַאד וליפַא ,רעייפ טימ ןטָאשעג דימת ןבָאה ןגיוא סרעלסעק .. ,

 םיא ייב ךיז ןבָאה ןעלּפַאצרַאװש יד ,טמיטשעג טונ ןעוועג זיא רע

 עסיורג ,עצרַאװש יד רָאנ ןענייז ןבילבענ .טייז ַא ןיא טקוררַאפ

 טנייה .דלַאוװ ןיא ןלזג ַא ייב יו טייקסייוו ןופ םי ַא טימ ןעמערב

 טימ רע טָאה טדערעג ןוא גנערטש ןעוועג דימת זיא ןָאט ןייז

 לָאצ עטצענערגַאב ַא טגָאמרַאפ טָאה רע .רעטרעוו עטקַאהעגּפָא

 וצ ידכ ןוא ,שילננע טימ טשימעג שידיי ןדייר טנעלפ ןוא רעטרעוו

 ןופ ןוא ץלַא ןופ רע טָאה ,רעלסעק רעסיורג רעד זיא רע זַא ,ןזייוו

 ןליפַא ,טביולעג ןצימע טָאה רע ןעוו-ןטלעז .קזוח טכַאמעג ןעמעכַא

 -ענּפָא ךיוא רע טָאה ,ןטלַאהעג טָאה רע עכלעוו ןופ ןרָאיטקַא ןופ

 לרעפניפ ַא רַאפ ןנירק ייז ןוא ןקירעדינרעד וצ ייז ידכ טָאּפש

 -נָאק םעד} ןבירשעגרעטנוא טָאה רע ... .רעקיליב לרענעצ רעדָא

 לסיבַא ןעמוקעגנָא םיא זיא'ס .שילננע ףיוא |ןצרַאוװש טימ טקַארט

 זיא'ס זַא ,עטלקיצעג ַאזַא ןעוועג זיא המיתח יד רעבָא ,ךעלרעווש

 --- ןעמָאנ רעטשרע רעד זיא'ס רעכלעוו ןענעקרעד וצ ןעוועג רעווש

 ?,"רעלסעק , --- רעטייווצ רעד רעכלעוו ןוא "יוויעד ,

 ןעגנובַאשּפָא

 : ןַאהַאק .בא טביירש ,.ק ןגעוו גנוצַאשּפָא ןייז ןיא

 ףיוא טליפענ ךיז ןעננואוטפיוא סנידרָאג ןבָאה ןטסכעלטיידמַא,

 -ַאב רעלסעק טגעלפ רעירפ .ןרעלסעק דיווייד ןופ ערעירַאק רעד

 רלעה רענעשָארג סלַא ןלָאר ענייז טימ םלוע רעטַאעט םעד ןרעביוצ

 טגעלפ "טסנוק, ןייז ןופ לייט א ."ערעּפָא רעשירָאטסיה , ַא ןופ

 ןוא ,ןטעלּפוק ןעגניז ןיא ,עביל ןיא ךיז ןרעלקרע ןיא ןיײטשַאב

 טוג ןוא ךיוה ןעוועג זיא רע ."ןשידלעה , ַא לצנעט ַא ןייג ןיא

 ןופ תחנ ןביילק ןגעלפ "ןטָאירטַאּפ , רעטַאעט יד ןוא ,ןסקַאװעג

 טגעלפ רע סָאװ רעדיילק "עשיצנירּפ, יד ןופ ןוא רוגיפ ןייז

 רָאנ ,ןדייר טינ רע טנעלפ ןלָאר ענייז ןיא .עניב רעד ףיוא ןגָארט

 ."שילארטַאעט , ןרימַאלקעד

 ןופ , ןעווענ טשרמולכ ןענייז עכלעוו ,ןסעיּפ-דנוש יד ןיא ןליפַא

 שטנעמ ַא יוװ ןדייר .ןרימַאלקעד ךיוא רע טנעלפ ,"ןבעל ןקיטנייה

 טָאה ןעמ .טדערעג טינ םתס עניב רעשידיי רעד ףיוא ןעמ טָאה

 רעד זיולב .ןרעדָאפ ןעמ ןָאק ךַאז ַאזַא זַא ,טסואוועג טינרָאג

 סָאװ סָאד ןוא ,טכיזניה רעזיד ןיא םַאנסיוא ןַא ןייז טנעלפ רעקימָאק

 רעכעלנייוועג ַא יװ טְדעֶרעג עניב רעד ףיוא טָאה רעקימָאק רעד
 .םעד ןופ לייט ַא .םלֵא טכַארטַאב ןעוועג זיא אפוג סָאד ,שטנעמ
 .םזימָאק
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 ןביוהעגנָא לָאמ ןטשרע םוצ רעלסעק טָאה ןסעיּפ סנידרָאנ ןיא

 ךיז ןופ .ןרימַאלקעד וצ טָאטשנָא ,עניב רעד ףיא ןדייר וצ

 יז .וצרעד טכַארבעג םיא טָאה עלָאר יד .ןרָאװעג סָאד זיא ןיילַא

 -נירַא ךיז טָאה רע ,ןדנוצעגנָא טפַארק-סגנודליבנייא ןייז טָאה

 ,שטנעמ רעקידעבעל ַא סלַא ךיז טליפרעד ,עלָאר רעד ןיא טבעלעג

 סָאד ,ןעמוקעג אליממ ןיוש זיא ןָאט-סנבעל רעכעלריטַאנ רעד ןוא

 ןיא טָאה ,רעסַאּפרַאפ םעד ןופ רעטרעוו יד ןיא טלעפעג טָאה סָאװ

 טָאה רעלסעק .ןְליִּפש ןייז טימ רעליּפשיוש רעד טניילעגניירַא ייז

 -רעטַאעט עטנענילעטניא .טסואוועג טינ ןייֵלַא סָאד טשרעוצ

 רענייא ןעוועג ןיב ךיא ןוא ,טרעלקרע םיא סָאד ןבָאה רעכוזַאב

 .ייז ןופ

 םייה רעד ןיא .שטנעמ רעדנסיוומוא ןַא ןעוועגנ זיא רעלסעק

 -עג קינייװ ץנַאג ןרָאי-רעדניק ענייז ןיא רע טָאה (ווענעשעק ןיא)

 ײרעטנַאלאג ןופ ?טכַאש ַא ןטלַאהענ רע טָאה רעטעּפש ,טנרעל

 לסיבַא טנעקענ ןוא עמיטש א טאהעג טָאה רע .סַאגינָאר א ףיוא

 ןעוועג ןענניז וצ טייקיאעפ יד ןזיא ןטייצ ענעי ןיא ןוא ,ןעגניז

 רימ טָאה רע יוװ ,עניב רעשידיי רעד וצ טירטוצ רעכעלנייוועג רעד
 םיא טָאה סָאוו ,טפארק-טּפיוה יד ןיא ,טלייצרעד ןיילַא לָאמַא

 סָאװ ,רעביוצ םעד ןיא ןענַאטשַאב ,רָאיטקַא ןַא ןרעוו וצ ןבירטעג

 רעכלעוו ,דלָאגנייש |אבא}| רעליּפשיוש םעד ןיא ןענופענ טָאה רע

 -רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא ןרעטש רעסיורג ַא ןעוועג ןַאד זיא

 ,דלָאננייש ,ןייש ןוא ךיוה ןעוועג זיא רע ,דנַאלסור-םורד ןופ טלעוו

 ןכיוה ַא ןוא ?ענירעלעּפ  ַא ןנָארט רע טנעלפ סָאנ ןפיוא ןוא

 סָאד רע טָאה שולעּפַאק ןוא ענירעלעּפ רעזיד טימ טָא ,שולעּפַאק

 רעשילַארטַאעט א ןעוועג זיא סָאד .טפושכרַאפ ןרעלסעק ןננוי םעד

 .ןרָאיטקַא רָאנ .ןייג טינ ױזַא ןגעלפ ןטנַארפ עכעלנייוועג .גנַאג

 ןייז ךיוא סַָאנ ןפיוא ןרָאי ענעי ןיא ןגעלפ ןרָאיטקַא עשידיי

 .ןרָאיטקַא

 -דנוש עקיליב ןיא טליּפשענּפָא טָאה רעלסעק יו ,ָאזלַא ,םעדכָאנ

 -רעד ןוא דנַאלסור ןיא טשרעוצ ,רָאי קילדנעצ ַא יו רעכעה ןסעיּפ

 -טנַאלַאט 8 ןרָאװעג גנולצולּפ טעמכ רע זיא ,עקירעמַא ןיא ךָאנ

 םעד ןופ ןיז ןרעסעב ליפ ַא ןוא םעיינ ַא ןיא רעליּפשיוש רעלופ

 סָאד ןוא .,ןלָאר עקידעבעל ,ןלָאר ןפַאש ןעמונעג טָאה רע .טרָאװ

 ןרָאװעג זיא סע .ןסעיּפ סנידרָאג ןעקנַאדרַאפ וצ טַאהעג רע טָאה

 | ,רעלסעק רעיינ ץנַאג ַא

 -ערעטניא רעקינייו ןעוועג ענעצס רעד רעטניה זיא רעלסעק

 ןכערּפשעג עטַאוירּפ ןיא רעבָא טנעלפ רע .|רעלדַא יװ| טנַאס

 עמרָאפ רעד ןיא טַּפָא ,טפַארק-סגנודליבנייא ןזייוסיױרַא ךיוא

 אפונ ךעלטרעוו עכלעזַא ןופ .עזַארפ עקידנעטשנַאמוא ןַא ןופ

 .?טנַאלַאט םענעריובענ ַא טָאה רע זַא ,ןעז טנעקענ ןעמ טָאה

 :וזַא םיא טריזילַאנַא שטיװָארעשַָא .מ רעפַארגָאיב ןייז

 -שטנעמ ענייז ןיא ןביילקרעדנַאנופ ךיז ,ןרעלסעק רוד ןצַאשּפָא ,

 ןַאקלואוו ַא ןופ יו ךיז ןגעלפ עכלעוו ,ןכירטש-רעטקַארַאכ עכעל
 -עלטסניק טימ ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ ,ןטנעמָאמ ןיא ןסיײרסיױורַא

 רעד רַאפ ןטסנידרַאפ עסיורנ ענייז ןכיירטשרעטנוא ; ןפאש ןשיר

 ןופ ענייא זיא סָאד ,ןעיוב ןפלָאהענ טָאה רע סָאװ ,עניב רעשידיי

 ַא ןופ םעד וצ וצ טערט ןעמ ןעוו ייס ,ןבאנפיוא ערעווש רָאנ יד

 ןופ סָאד טכַארטַאב ןעמ ןעוו ךיוא ןוא טקנוּפדנַאטש ןכעלטכישעג

 ערעדנַא יד ןעוו טייצ רעד ןיא םורָאװ .,.טייז רעשינָאלָאכיסּפ רעד

 -ַארּפשעגסיױא רָאלק ןעוועג ןענייז עניב רעשידיי רעד ןופ ןרענָאיּפ

 -ַאב טימ טָאה ןעמ ןוא ,ןרוגיפ עטנכייצעגנָא-ךעלטייד ןוא ענעכ

 ערעייז ןעיינ סע גנוטכיר רעכלעוו ןיא ןנָאז טנָאקעג טייקטמיטש
 ןעמ טָאה ,רעטַאעט ןשידיי םנופ גננולקיווטנא רעד רַאפ ןטסנידרַאּפ
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 לייו ,טמיטשאב ןגָאז טנַאקעג טינ לָאמנייק ןרעלסעק ןגעוו סָאד

 ךיז טָאה רע .נעוו ןייא ףיוא ןעגנַאנעג טינ לָאמנייק זיא רע

 זייוונטייצ טָאה ןיילַא רע סָאװ ;עיניל רעד ןיא ןטלַאהעג ןטלעז רעייז

 רע לייוו ,שרעדנַא ןעוועג לָאמ עלַא זיא רע ; טנכייצעגנָא ךיז רַאפ

 ןייֵלַא םיא טָאה סע ;טעּפעשטרַאפ ץענרע לָאמ עלַא ךיז טָאה

 ענייא ןעוועג זיא ןיילַא רע לייוו רקיע רעד ןוא ,טייקרָאלק טלעפעג

 סלַא ייס ןוא רעלטסניק סְלַא ייס ,ןרוטַאנ עטסטריצילּפמָאק יד ןופ

 טסיוטש טָא ! ןשטנעמ ןייא ןיא ןכודּפשרעדיוו ?יפיוזַא . . . ,שטנעמ

 טא ןוא ,טייקצנַאג רעטעוועטנעמעצעגסיוא-טסעפ ַא ןַא ןָא ךיז ריא

 ַא ךיז רַאפ ריא טעז טָא .טייקנסירעצ רעקידכעבענ ַא ןָא -- רָאג

 טלעוו רעד ןיא טכַאמ ןייק סָאװ ,ןליוו םענרעזייא ןַא טימ ןשטנעמ

 ךאװוש שטנעמ רעבלעז רעד ןיוש זיא טָא ןוא ;ןכערב טינ ןָאק

 לקירטש ןפיוא ןריפ ךיז טזָאל סָאװ ,עלעמעל ַא יו ןפלָאהַאבמוא ןוא

 רעטציירעצ ַא יוװ דליוו שטנעמ רעד זיא טָא .רָאנ ליוװו ןעמ ןיהואוו

 רע זיא טָא ןוא ,ןעמעלַא ףיוא ארומ ַא ףורַא טפרַאוװ ןוא רעגיט

 זַא ,לָאמַא טימ טליפרעד סָאוװ ,דניק א יו ךייוו ןוא טרַאצ ןיוש

 רע זיא טא ןוא ,טוג רע זיא טָא .הלוע ןַא ןעננַאנַאב טָאה סע

 םלוע רעצנַאג רעד זַא ,ראברעדנואוו ױזַא רע טליּפש טָא ,טכעלש

 טיירגנ ןענייז עניב רעד ףיוא רעליּפשיוש יד ךיוא ןוא רעטַאעט ןיא

 זַא ,טכעלש ױזַא רע טליּפש טָא ןוא ,ןנָארט וצ ּפעק יד ףיוא םיא

 ףיוא רע טפַאש טָא .םיא ףיוא ןקוק וצ קערש ַא טושּפ זיא סע
 זַא ,גנוביוהרעד עשירעלטסניק אזַא ,גנורעטסיײנַאב ַאזַא עניב רעד

 ןליפרעד ,םיא טימ ןליּפש עכעלוװ ,סעסירעטקַא ןוא ןרָאיטקַא עלַא

 טביוה סע ןוא רעפעש ןופ תוירחא עסיורגנ יד ךיז ףיוא לָאמַא טימ

 ,םינהכ ןופ הניחב רעד ןיא ןענייז ייז זַא ,ןטכוד ייז ןָא ךיז

 -רַאפ טָא ןוא ;לּפמעט ןקילייה ַא ןיא הדובע יד ןעווַארּפ עכלעוו

 ןוא ןפַאש םענענייא ןייז וצ גנואיצַאב יד גנילצולּפ רָאנ רע טריל

 םיא רעטַאעט ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ ,םלוע ןרַאפ ץרא ךרד םעד

 זַא ,קיד'רקפה ױזַא עניב רעד ףיוא ךיז טפיטשעצ רע ןוא ,ןעז

 ןעייג ,םיא טימ ןליּפש עכלעוו ,סעסירעטקַא ןוא ןרָאיטקַא עלַא
 ַא טרעוו גנולעטשרָאפ יד ןוא ןלָאר ערעייז ןופ סיױרַא ןצנַאנניא

 ןופ ןסירעגּפָא ךיז טלָאװ יז יוװ טקנוּפ ,ליּפש-רקפה עטיישרַאפ ןימ

 ,טייק ַא
 ,עשר א --- טנייה ; ןַאפָארּפ ַא -- ןנרָאמ ,עינעג ַא -- טנייה

 טינ לָאמנייק ,ןטלַאהענסיױוא טינ לָאמנייק .קידצ ַא --- ןגרָאמ

 .רעלטסניק רעסיורג ַא ,רעלטסניק ַא לָאמ עֶלַא רעבָא ,טנעוװקעסנָאק

 עניב רעד ףיוא טָאה רע ןעװו ןטנעמָאמ יד ןיא וְליפַא םורָאוו

 רעד ןעוועג טינ סָאד זיא ,רעלטסניק רעד ןייז וצ טרעהענפיוא

 -- ןעניימ עקינייא יו --- גנואיצַאב רעקיליב ַא ןופ טַאטלוזער

 -עלטסניק .זירּפַאק ןשירעלטסניק ַא ןופ טַאטלוזער רעד רעכינ רָאנ

 רעבָא ןענייז ייז .ךס ַא טַאהעג רעלסעק דוד טָאה ןזירּפַאק עשיר

 ייז ןענייז רעכיג .טיײקידװעלַאבעצ ןופ קורדסיוא ןייק ןעוועג טינ

 טָאה סָאֹוװ ,ליפענ ןטקיטייועגנָא ןַא ןופ קורדסיוא רעד ןעוועג

 טקינײּפעג ?יפוצ ןיוש ןוא טפָא וצ ןיוש רעלטסניק םעד ןרעלסעק

 ןוא עשירַאנ יד ןופ דלוש יד ןעוועג זיא סע .טעשטומענ ןוא

 ייז .טנַאּפשעגנייא םיא טָאה ןעמ עכלעוו ןיא ןסעיּפ-דנוש עקיליב

 רע זַא ,טליפעג טָאה רע ןוא דליוו טכַאמענ ,זייוונטייצ ,םיא ןבָאה

 םענענייא ןייז ףיוא ייז ןיא ןייז םקונ ךיז ,עניב רעד ףיוא ,זומ

 -ַאמסָאּפ סָאװ ,םלוע םעד ןופ ךיוא ןוא ייז ןופ ןכַאמ קזוח ,רענייטש

 -מוא עטעבָאשטשענפיונוצ-טרעּפמולענמוא יד טימ ױזַא ךיז טעוועק

 -עסעב ַא ןיא .חיר ןייק ןוא םעט ןייק טינ ןבָאה עכלעוו ,ןטייקיניז

 שוח ןטנוזעג ןייז טימ טָאה רע ואוו ,קיטש ַא ןיא ,עסעיּפ רער

 טביולרעד טינ ךיז רעלסעק דוד טָאה ,עכעלשטנעמ סָאד טליפרעד
 רעד ןופ גנַאג םעד ןרעטשעצ ןלָאז סָאװ ,"ןזירּפַאק , עכלעזא

 * שש שאקאה= . ולא +/ ששדייטשטדװ
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 עטכעלש סָאד ןדייס ,גנולדנַאה יד ןסייררעביא ןוא גנולעטשרָאפ

 טכַארבעגסױרַא יױזַא םיא טָאה ןרָאיטקַא ערעדנַא יד ןופ ןליּפש

 .ןרילָארטנָאק טנַאקעג טינ רעמ ןיוש ךיז טָאה רע זַא ,דלודעג ןופ

 ,טקרעמַאב טָאה רע ןעוו ןַאד ןעשעג טנַאקעג ךיוא טָאה סָאד ןוא

 ,גנולעטשרָאפ רעד וצ נונעג םַאזקרעמפיוא טינ זיא םלוע רעד זַא

 ,עטַאװע'מת יד ךיוא ןוא רָאיטקַא ןַא ןופ ןליּפש עטכעלש סָאד

 עקידנעטשרַאפ-טינ ןוא עטלקיװטנַא-טינ ,עטכעלש ןופ ןקילב עטלַאק

 ,טייקרליוו ַאזַא ןיא ןבײרטנײרַא טנָאקעג ןרעלסעק ןבָאה רעיושוצ

 ךיוא רָאנ ,ןשטנעמ עכעלנייוועג ייב רָאנ טינ ןטלעז טעז ןעמ סָאװ

 .רעלטסניק עלופטנעמַארעּפמעט ייב

 םעד ןופ רעיוב עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעלסעק דוד

 רעד רַאפ קילג א ןעווענ ןיא סע ביוא ןוא .,רעטַאעט ןשיריי

 ,עטסעפ ןיא טקיטיונעג ןַאד ךיז טָאה עכלעוו ,עניב רעשיריי

 ,םיא רַאפ קילג ַאזַא ןעוװעג טינ רעבָא סָאד זיא ,ןלייז עקרַאטש

 עקיטרַאננייא טימ רעליּפשיוש סלַא ?לייוו ,ןייֵלַא ןרעלסעק רַאפ

 טָאה ,טנָאמרַאפ טָאה ןייֵלַא רע רָאנ סָאו ,תוחוכ עשירעלטסניק

 רעטַאעט ןטלעטשעגקעװַא טסעפ ַא רַאפ טסַאּפענ רעכינ ךיז רע

 ןעיוב טשרע ףרַאד ןעמ סָאװ ,ַאזַא רַאפ טינ ןוא ,סעיצידַארט טימ

 ףרַאד רעיוב ַא .רעיוב יד ןופ רענייא ןייז ןייֵלַא ףרַאד ןעמ ןוא

 טינ סָאד טָאה רעלסעק .סעירָאעט ןוא טיײקשיטַאמעטסיס ןבָאה

 ןוא ןעגנומיטש ןופ ןעיירפַאב ןענָאק ךיז ףרַאד רעיוב ַא .טַאהעג

 טינ סָאד טָאה רעלסעק .ןינב םעד ןרעטש ןענָאק עכלעוו ,ןזירּפַאק

 רעטַאעט סָאד ןעוו טייצ ַא ןיא ןעמוקעג רעלסעק טלָאװ . . . .טנַאקעג

 ,ןקידנעטשרַאפ ַא ,רָאוטרעּפער ןכייר ַא ,סעיצידַארט ןיוש טָאה

 רוטלוק ןציזַאב עכלעוו ,רערעל עטונ ,רעיושוצ ןרעטנענילעטניא

 -מיטשַאב ַא ןיא טריפ סָאװ ,עיניל עטנכייצעגנָא רָאלק ַא ,ןסיוו ןוא

 שרעדנַא רָאג טנַאלַאט רעסיורג ןייז ךיז טלָאוװ ,גנוטכיר רעט

 ןעמ סָאװ םעד טָאטשנָא ןוא .ןסקאוועצ שרעדנַא רָאג ,טלקיװטנַא
 םעד ןגעוו סעטכישעג עװוַאקישט ןייא ןוא טנזיוט טציא טלייצרעד

 טנעמַארעּפמעט ןטזיורבעצ ןזיוװעגסױרַא טָאה רעלסעק ױזַא יוװ

 עסעיּפ רעטכעלש ַא ןיא קידנעמענ-המקנ ,תואצמה עלענינירַא ןוא

 םעד ןנעוו רעדנואוו טלייצרעד טציא ןעמ טלָאװ ,עניב רעד ףיוא

 עלענינירא ןוא טנעמַארעּפמעט ןויװעגסױרַא טָאה רע ױזַא יװ

 ןיא ננורעטסייגַאב טימ קידנליּפש ,ןעגנושטייטסיוא עשירעלטסניק

 -סיוא ןרעלסעק ףיוא רעבָא ןיא .עניב רעד ףיוא ןסעיּפ עטוג

 ןדייל טזומענ טָאה רע ןוא ,עטשרע יד ןופ רענייא ןייז וצ ןלַאפעג

 עטכעלש ןופ יא ,ןסעיּפ עטכעלש ןופ יא שפנ תמנע ןבָאה ןוא

 ."םוקילבוּפ ןטכעלש ַא ןופ יא ,ןרָאיטקַא

 ןשיוצ דישרעטנוא םעד ןריזילַאנַא טבורּפ םיובלעטייט םהרבא

 | : ןרעלסעק ןוא ןרעלדַא

 רע ,רָאיטקַא סלַא ןרעלסעק ןופ ןטלַאהעג קרַאטש טָאה רעלדַא,

 עֶלַא טימ רעבָא טָאה רע .טנַאלַאט ןקיזיר ןייז טצעשעג ךיוה טָאה

 ךיז טנעלפ רע .םיא טימ ןעמַאזוצ ןליּפש וצ ןדימענסיוא תוחוכ

 -עג ןיא ,םיא זיא סע ביוא ןוא ,טראוװננעק סמענעי ןיא ןרילרַאפ

 -וצ ןרעלסעק טימ ןליּפש וצ ןעמוקענסיוא ,ןלַאפסמַאנסיוא עטלייצ

 רע טנעלפ ,קיטש סָאד ןרידוטשנייא טפרַאדַאב טָאה רע ןוא ,ןעמַאז

 טשינ םיא ייב ןטעב ךיז הענכה טימ ןוא טייקטסיירד-טשינ ַא טימ

 רענעי ןופ ןיינרעביא רע לָאז, :ןָאזרעּפ רעטירד ַא ךרוד ,טקעריד

 ךיז טָאה רע ."קילּפער םעד ןכיירטשרעטנוא רע לָאז , רעדָא ,"טייז

 -ילייה ןייז ןיא ןסיירניײרַא טשינ ךיז לָאז רענעי ןקָארשעג יוװ סעּפע

 טשינ טיײקשיטָאאכ ןוא טייקנילּפיצסידמוא ןייז טימ ןוא ,טייקס

 ןרעלדַא ףיוא טפוקענ טָאה ,ןגעקַאד ,רעלסעק .בוטש ןייז ןרעטשרַאפ

 רַאפ טשינ ,רעכַאמ-ןצנוק ַא רַאפ םיא ןטלַאהעג .ּפָארַא ןביוא ןופ
 ןגעוו ןָאט-קזוח א ןיא ןדייר דימת טנעלפ ןוא ,טסיטרַא ןתמא ןייק
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 רעטַאעט ןשידיי
 טא טאוו טא ןטסאעסאמקאטטטאז 55,

 יד יו רעמ ךס א .טייקטנכערעגסיוא ןוא טייקכעלטקניּפ סמענעי

 ,טבוזרעפייא רעשירעלטסניק רעדָא ןסערעטניא-טלעג ערעדנוזַאב

 ןטלַאהענ דימת ייז ערעייז ןקילבנָא ערעדנוזַאב ייווצ יד טָא ןבָאה

 טזָאלרעד טשינ לָאמנייק ןוא ןרעדנַא ןופ רענייא טרייײשענּפָא טייוו

 ןיא ,טָאה רעלסעק ... .ייז ןשיוװצ גנורעטנענרעד רעתמא ןייק וצ

 ןוא ןזָאלענ טשינ ךיז ךָאנ השורי םוש ןייק טעמכ ,ןיז ןוויטיזָאּפ

 ,טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה ןליּפשכָאנ םיא .ןפַאשענ טשינ עלוש ןייק

 ןעלטימ ןוא ןנעוו יד ןעוועג טנַאקַאב טשינ ןייֵלַא ןענייז םיא לייוו

 -רעד טָאה רע עכלעוו טימ ןוא טנידַאב ךיז טָאה רע עכלעוו טימ

 ךיז ןרימירג ןופ טסנוק יד .,ןעגנואוטפיוא עסיורג ענייז טכיירג

 שטָאכ --- רעינַאמ ןייז ןוא ,ןעוועג דמערפ ןצנַאגניא םיא זיא
 טריזינַאנרָאסיד ןוא ןפרָאװעצ ױזַא רעבָא ,קרַאטש ןוא קינוצסיורג

 ןעוועג זיא רעלסעק .., ,ןריניפעד טזָאלעג ךעלרעווש ךיז טָאה ---

 ,ןאקלואוו רעטליּפשעצ שיכיטס רעד ,גרַאב רעקידנעייּפש-רעייפ רעד

 ןיז טיס ףיוא זדנוא טלסיירט ןוא זדנוא טרעטישרעד סָאװ

 ,םעד בילוצ קערש טימ ןפיולטנַא זדנוא טכַאמ רעבָא ,טייקזעידנַארג

 ,"םיא םורַא ךיז טניפעג סָאװ ,ץלַא טסיװרַאפ רע סָאוו

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ םיובלעטייט םהרבא

 טגעלפ ,טסילַאער רעננערטש ַא ענעצס רעד ףיוא -- רעלסעפ,

 יד טזָאלרַאפ טָאה רע יו ךיילנ עניב רעד טימ ןענעגעזענּפָא ךיז

 ןיא עניב רעד ןגעוו טרעלקעג טשינ לָאמנייק טָאה רע .רעטערב

 -רַאפ יד ןופ ןקיאורמואַאב ךיז טזָאלענ טשינ ןוא ןבעל ןטַאווירּפ

 .ריא טימ ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ ,סעבַאנפיוא ןוא ןגַארפ ענעדיש

 ןייז ןוא ,קיסעלכַאנ טעמכ ןטלאהעג ןוא טדיילקענ ךיז טָאה רע

 ןקיסעמלגערמוא םעד טימ רוגיפ עכעלקיד עטרעּפמולענמוא סָאװטע
 טנכייצעגסיוא טשינ ךַאז ןייק טימ םיא ןבָאה ,זָאנ רעבָארג ןוא םינּפ

 רחוס םענעעזעגנַא-טשינ ַא סעּפע רַאפ ןעמעננָא טשינ םיא לָאז ןעמ

 ."טנאקירבאפ ןקיסַאלקטירד רעדָא

 .טפירש רעד רעביא טיג גנוריזירעטקַארַאכ עטנַאסערעטניא ןַא

 : ןַאמסוק ןָאעל רעלעטש

 -רע עלַאנעמַאנעפ ַא ,אמזוג ילב ,ןעוועגנ זיא רעלסעק דוד ...,

 עשידיי עטקנערשַאב ַא ןסָאנעג . . . .עניב רעשידיי רעד ףיוא גנונייש

 ןיש טסנוק-עניב ןופ ,גנודליב עכעלטלעוו םוש ןייק ,גנואיצרע

 ,רעטסערג רעד טינ ביוא ןסקַאװעגסיױא ךָאד רע זיא ,טדערענּפָא

 רעטסנגייצרעביא ךיוא רשפא ןוא רעטסקיטרַאננייא רעד רעכיז

 רעד ןעוועג זיא רעלסעק דוד .טייצ ןייז ןופ רעליּפשיוש רעשידיי

 עטוג ןייק טַאהענ טינ רע טָאה .רעטַאעט ןשידיי ןופ סויפוזעוו

 טרעכיורעג ךיז ,ןפָאלשעג רע זיא ,ןלָאר עכעלשטנעמ ןייק ,ןסעיּפ

 טנערבעג טָאה ,ןצרַאה ןיא ףיט ,קינייוועניא תעב ,טעשטרונבעג ןוא

 רע טָאה םיוק רָאנ .למיה םענעפָא םוצ ןסירעג ךיז ןוא רעייפ ַא

 רעד טָאה ,ןצרַאה םוצ ןעוענ םיא זיא סָאװ ,עלָאר ַא טקַאּפעג

 ןבָאה טסנוק ןעמַאלפ ןוא ןכָארבעגסױא םיא ןיא רעייפ רעדנעילט

 ךיוא רָאנ ,רעצרעה רָאנ טינ ןדנוצעג ןוא למיה םוצ ןגָאלשעג

 .ןרעטש

 םיא ןָאק ןעמ .ךיז רַאפ עיצוטיטסניא ןַא ןעוועג זיא רעלסעק

 ,טסנוק-עניב ןופ גנוטכיר רענעי רעדָא רעד וצ ןענעכערוצ םיוק

 ןייז ךרוד טָאה רע .סָאד יו רעמ ןוא ,טסילַאער ַא ןעוועג זיא רע

 -ַאב סָאװ ,ןשטנעמ עקידעבעל זיולב ןעזעג טַארַאּפַא ןשירעלטסניק

 יד טּפַאכעגפױא רע טָאה ,טלעוו רעד ףיוא ךיז ןעלּפַאצ ,ןגעוו
 סענורטס עשירעלטסניק ענייז רעפיט טרירַאב ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 ,טגייצעג .ןעיינ ןוא ןעייטש ייז יו ,ןשטנעמ רַאפ טגייצענ ייז ןוא

 רע ןעוו .לייוו ,ןפלעה טנַאקענ טינ ךיז רע טָאה שרעדנַא ?ייוו

 -טסבלעז ַא רעדָא דרָאמ ַא ןײגַאב טזומענ רע טלָאװ ,טינ סע טוט
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 לייו ןוא ,טליּפשעג טָאה רע ןעוו טבעלעג טָאה רעלסעק .,דרָאמ
 ןליּפש טזומענ רע טָאה ,ןבעל ןופ לַאװק ַא ןנָאלשעג טָאה םיא ןיא

 -גניסערד ןיא ,ןסילוק יד רעטניה ,עניב רעד ףיוא :רעמ סָאװ

 -- ן{ןרעטעברַא-עניב| דנעה-שזדיעטס יד רַאּפ ,{בָארעדרַאג| םור

 ןעוועג זיא רעלסעס זַא ,טינ טסייה סָאד .לָאמעלַא ןוא לַארעביא
 טָאטשנָא 'רעטאעט טליּפשעג, טָאה רע זַא ,ןבעל ןיא רָאיטקַא ןַא

 יו רָאיטקַא רעקיצניו ?יפ ןעוועג ןבעל ןיא זיא רע .ןדייר וצ

 ,ןרעטקַארַאכ ןפַאש ןיא םיא ייב ,עניב רעד ףיוא רעטצעל רעד

 -רעניא ןַא ,טייקידנעװטיונסנבעל ַא ןעוועג ןשטנעמ ןלעטשרָאפ

 סעגערב יד רעביא ןסירעגנ ךיז טָאה סָאוװו ,עלַאװכ ַא ,גנַארד רעכעל

 ,רעליּפשטימ יד יא ,םוקילבוּפ סָאד יא ןעקנורטרעד טפָא ןוא

 .ןײלַא ךיז יא

 רעשירעליּפשיוש ןופ ?ָאוװק םענַאטנָאּפס ןזיד טָאה םוקילבוּפ סָאד

 ןוא ,סרעלסעק ריר ןוא רעק ןדעי ןופ ןגָאלשעג טָאה סָאװ ,טסנוק

 .גנורעטסיײגַאב טימ ןעמונענפיוא ,סעגערב ענייז רעבירַא טפָא זיא

 וצ טייהנגעלעג א טַָאהענ טפָא ןבָאה רעליּפשיוש ןוא רעקיטירק

 זיא טייקכעלנעזרעּפ סרעלסעק  טקידיײלַאב ,טקנערקעג ךיז ןליפ

 בירט רעד ,רבגתמה ןיעמ רעד ,טלבוהענמוא ,ןניוצרעדמוא ןעוועג

 טינ -- ןצענערג ןייק טסואוועג טינ טָאה ,םיא ןיא ןליּפש םוצ

 ןוא ןטלאהנייא ןענָאק םיא לָאז סָאװ ,טכַאמ יד זדנוא ייב ןעוועג

 טָאה עכלעוו ,טפַארק עיור א ןעוועג זיא רע לייוװ . . . .ןעמיוצנייא

 לאוק-טסנוק ןכעלריטַאנ ,ןכעלרעניא ןייז ןופ הקיני ןייז ןגיוצעג

 ןזולש טימ ןרַאּפשרַאפ לָאז סָאװ ,יבר ןייק טַאהעג טינ טָאה רע ןוא

 ןייז ,םיא רַאפ זַא ,טביולנעג רע טָאה ... עלַאװכ עדנזיורב יד

 ןַא ןוא ,ָאטינ סענערב ןייק ןוא ןזולש ןייק עקַאט ןענייז ,טנַאלַאט

 זַא ,טקנעד רעלסעק יוװ ,טליּפש רעלסעק יו טסייה רעטַאעט ןליּפש

 רָאנ ךיז םורַא ןעעזעג רע טָאה רַאפרעד ןוא ,ןליּפש ףרַאד ןעמ

 רעלסעק טפָא טגעלפ רַאפרעד ןוא ... /סעקילַאק, ןוא 'סעצרוּפ;

 -רעד וצ ןוא םוקילבוּפ ןרַאפ עלָאר יד ןליּפש : ןליּפש ןיא ןליּפש

 ,ןטסיטרַא יד וצ ,רעלפוס םוצ שרעדנַא סעּפע ןליּפש טייצ רעבלעז

 ,ןליּפש סָאד ןליּפשרעבירַא -- ןקלַאב םוצ

 טנַאלַאט סרעלסעק טָאה סָאו ,ןעוועג זיא שטנעמ ןייא ..,

 רוד ןסיורג םעד םיא ןופ טכַאמענ ןוא ןטסעבמַא טצונענסיוא

 בקעי ןעװעג ןיא סָאד ןוא ,טנעקעג ןבָאה רימ ןכלעוו ,רעלסעק

 ןגייצוצסיורַא טייקכעלנעמ יד ןבענענ םיא טָאה רע ... ןידרָאנ

 םעד טָאה רע .ערעטקַארַאכ ןפַאש רַאפ טנַאלַאט ןסיורג ןייז

 ךיז טָאה רעלסעק .ףיול-זיירק ןייז טגייצעג ןרעטש ןדנעשזדנַאלב

 ןופ ןייגקעװַא םעד טימ .ןרָאװעג ןריובעג זיא רעלסעק .ןענופעג

 סע .ןרעטש סרעלפעק ןקניז ןביוהעגנָא ךיוא טָאה ןידרָאג בקעי

 טנַאקעג טָאה סָאװ ,טנַאלַאט רעשיטַאמַארד רעד ןעמוקעג טינ זיא
 ןעוועג טינ גנַאל ךָאנ זיא רעלסעק ןוא ,רעטייוו ןרעלסעק ןריפ
 א ,שַא ןופ עסעיּפ ַא ,יקסניּפ ןופ עסעיּפ ַא . .. .טליּפשעגסיױא

 רערעסעב רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא רָאַּפ ַא טימ ,ןירבָאק ןופ עסעיּפ

 -רעד וצ ןעוועג נונעג טינ טייוו ןענייז ,עמַארד רעשיאעּפָארייא

 -רעביא םיא טָאה ןידרָאנ ואוו ,ךיוה ןייז ףיוא ןרעלסעק ןטלַאה

 םיוועג ךָאנ זיא סָאװ ,רעכעה ךָאנ ןביוהרעד םיא רעדָא ןזָאלעג

 .ןעווענ ךעלנעמ

 רעשידיי רעד ףיוא !עגנוי, יד ןופ ןעמוקנָא סָאד טָאה סיווענ ...

 רעבָא .,סרַאטפ עטלַא יד ןופ ןלַאפ םעד וצ ןגָארטעגייב ליפ עניב

 ץנַאג טָאה רע .רעטלַא ןייק ןעוועג טינ ךעלטננייא זיא רעלסעק

 -רוטַאנ סָאד ,רעלסעק .'עגנוי, ערעזדנוא וצ ןרעהעג טנָאקענ טוג

 סנייבשריה ןיא ןסַאּפניירַא טנָאקענ טונ רעייז ךיז ,.ב .צ ,טָאה ,דניק

 רעלסעק תעב ןרָאי ןגעלעגנ ןסעיּפ סנייבשריה ןענייז ,רַאוטרעּפער
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 ןופ ןָאקיססעל

 ןיא סיוועג .שטַאװק ןוא דנוש ןופ ּפמוז ןיא טלּפַאצעג ךיז טָאה

 -שריה ןזָאלעגנ טָאה רע סָאװ ןעוועג קידלוש ?סיב טכער ַא רעלסעק

 -דנוש ןיא ןעננַאנעגרעטנוא רע זיא ןיילַא ןוא ןניל ןסעיּפ סנייב

 יד זיא סע .ןייֵלַא ענייז זיולב טינ זיא דלוש יד רעבָא .רעקיטש

 -סעק... טלעוװ-רעטַאעט רעשידיי רעטליופרַאפ רעצנַאנ רעד ןופ דלוש

 ןעמ טָאה .ןעוועג טינ ןיבמ ןייק ןסעיּפ ןייק ףיוא זיא ןייֵלַא רעל

 ןטשרע םייב ןפָאלשעננייא בור'ס רע זיא ,עסעיּפ ַא ןזעלענרָאפ םיא

 לָאז סָאװ ,רָאטקעריד-טסנוק ַא ןבָאה טפרַאדַאב טָאה רע .טקַא

 יד ןיא עסעיּפ ַא ןעננאלרעד םיא ,טכַאמ יד םיא רעביא ןבָאה

 טשרע ,טלָאמַאד .םיא טימ ןריסישזערנייא ,עלָאר ַא ןלייטוצ ,טנעה

 עקיטייזלַא יד ןעז וצ טייקכעלנעמ יד טַאהענ רימ ןטלָאװ ,טלָאמַאד

 ."טנַאלַאט סרעלסעק ןופ טפַארק

 ,"שקירעמַא ןיא טנַארגימיא רעשידיי רעד, ךוב ןשילגנע ןייז ןיא

 :זמיישזד יעשזד דנומדע רבחמ רעד טנכייצרַאפ

 רעשידיי רעד ןופ רעליּפשיוש-טּפיוה רעד זיא רעלדַא .ּפ בקעי ,

 ןעוועג טלָאװ סע ןוא ,ןרָאװעג ןבירשעג םיא ןנעוו זיא ךס ַא .עניב

 רָאנ רעבָא ,םיא ןנעוו גנולדנַאהּפָא יד ןרעגנעלרַאפ וצ ָאד קירביא

 סרעלדַא זיא סָאװ ,רעלסעק דוד ןנעוו ןרָאװעג ןבירשעג זיא קינייװ

 ,"םיא ןופ רעכעה ןלָאר לָאצ ַא ןיא ןוא ,ןכיילג

 ןקידנגלָאפ טיג דלַאװכוב .נ רעקיטירק-רעטַאעט רעטנַאקַאב רעד

 : .ק ןגעוו לכה-ךס

 -ךַא .ּפ בקעי ייס ןוא ןרעלסעק דוד ייס טקיטעּפשרַאפ בָאה'כ

 -וקענסיוא רימ זיא עקירעמַא ןיא ןרָאי עטשרע עניימ ןיא .ןרעל

 ןכעלנייּפ םעד ןיא ייז ןעז ןוא לָאמ רָאֹּפ ַא זיולב ייז ןעז וצ ןעמ

 ןקיטרַאפ םעד ךיא ןיב ןעז ןעמוקעג רעבָא ,ףוס-ברע ןופ דנַאטשוצ

 ,גנורעדנואווַאב-ןדלעה ןוא טייקיטכרָאפ רעד טימ ,דובכה-תאהרי

 ןיא ןסַאמ עשידיי יד ףיוא טכיוהעגנָא ןבָאה ןעמענ ערעייז סָאװ

 רעיונענ ךיז ךיא בָאה טנַאלַאט ןייז ןוא ןרעלסעק טימ .עקירעמַא

 ךשמ םעד ןיא בָאה'כ .ןגָאז וצ ױזַא ,טקעּפסָארטער ןיא טנעקַאב

 בָאה ךיא ןוא עניב עשידיי יד טגלָאפעגכָאנ רָאי קיצנַאװצ דלַאב ןופ

 רעליּפשיוש עשירַאדנענעל עסיורג יד ןופ העּפשה יד טליפעג טרָאד

 בָאה'כ סָאװ סָאד .ליטס רעייז ןופ ןוא עידרַאווג רעטלַא רעד ןופ

 רעקילדנעצ ןיא ךיא בָאה ,"עליוב לקנַאי, ןיא ןרעלסעק ייב ןעזעג|

 .ןלָאר ערעדנַא ןיא רעליּפשיוש עשידיי ערעדנַא ייב ןעזעג ןטנַאירַאװ

 -ַארעּפמעט-עניב ןקידמערוטש ןופ עיצַאניבמַאק עקידריווקרעמ ןייז

 -ןופ ַא יװ ןבילברַאפ ןיא ,עיציאוטניא רעשירעלטסניק ןוא טנעמ

 .טײקשירָאיטקַא רעשידיי ןופ ךירטש-רעטקַארַאכ רעלאטנעמאד

 ,עסַאמ רעשיטנַארגימיא רעד ןופ טָאנּפָא ןַא ןעוועג זיא רעלסעק

 רעשידיי רעד טָאה םיא וצ .עסַאמ יד ןעוועג ןיילַא זיא רע לייוו

 -ַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,ןרעלדַא וצ יוװ ,טקוקעגפיורַא טינ םלוע
 -סעק .ץירּפ רעקיטלעוו-סיורג ַא יו ,טַארקָאטסירַא רעד יוװ ןעמונ

 רעשירעלעטשנָא רעד-טָא טימ טינ םלוע םעד ןעמונעג טָאה רעל

 ןעוועג זיא סָאװ ,"ּפישנַאמואש , םעד טימ טינ ,טײקשילַארטעַאט

 רערַאבלטימוא ןייז טימ רָאנ ,ןרעלדַא רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא

 טימ ,"טולב-רעטַאעט , ןופ םערוטש ןייז טימ ,טפַארק רעקידנעדניצ

 םעדיטָא ןוא לָאר ןייז ןיא ןשטנעמ ןקידעבעל םעד ןריּפשרעד ןייז

 -נואווַאב ,ערעדנַא ןופ םילוגלנ יד ןיא ןוא .,ןרעביפסיוא ןשטנעמ

 ,טנַאלַאט ןקידריווקרעמ םעד םלוע רעשידיי רעד ץלַא ךָאנ טרעד

 -סעק רוד ןופ טײקרַאבלטימוא ןוא עיציאוטניא עקידריווקרעמ יד

 .ןרעל

 ,טייז עטייווצ ַא טַאהעג ךיוא טָאה םזירעלסעק ןוא רעלסעק רעבָא

 טָאה ,טלעפעג םיא טָאה עיציאוטניא יד ואוו טרָאד .עקידנטָאש ַא

 ןוא ענטומעלַאק ןופ ,ןעגנוגער ערעדנַא ןופ ןריפ טזָאלעג ךיז רע
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 לָאמא ףיוא זיא םלוע ןטימ דנובפיונוצ ןייז .ןסלוּפמיא עקידריוומוא

 -ימת רעד ןופ ןעננוריּפש עטסנייפ יד טימ דנובפיונוצ ַא ןעוועג

 זיא'ס ,"עקרָאילַאנ , רעד טימ דנובפיונוצ ַא ןוא עסַאמ רעקידתומ

 ןשירעלטסניק ןייז רעטנוא ןוא עדרעוו ןייז רעטנוא ןעוועג טינ

 ,ןטקניטסניא -ןומה עטסקירדינ יד וצ ןזָאלוצרעטנורַא ךיז קַאמשענ

 וצ תוחוכ עשירעלטסניק ענייז רעביא ןעוועג טינ זיא'ס יוװ טקנוּפ

 ,זַאטסקע-רעטַאעט ןופ קורדסיוא ןטפכעה םוצ ןסַאמ יד ןביוהרעד

 קורדסיוא ןשיטַאמַארד ןופ תמא ןטימ ןרעטיצטימ ןוא ןבעלטימ ןופ

 יד ,רוטלוק טלעפעג טָאה ןרעלסעק .גנוקעלּפטנַא-רעטקַארַאכ ןוא

 רעשיטַאמַארד רעטכע ןוא דנוש ןשיווצ ןדיישרעטנוא וצ טייקיאעפ

 רענענייא ןייז רַאפ סַאּפמָאק ַא טלעפעג םיא טָאה אליממ .גנופאש

 ןיא טצונַאב טָאה רע סָאו ןעלטימ עשירָאיטקַא יד רַאפ ,טסנוק

 ןרַאבלטימוא ןייז טימ .טליּפשענ טָאה רע סָאװ ,רַאוטרעּפער םעד

 -ַאש עשיגרוטַאמארד עטסעב יד וצ טריּפשרעד ךיז רע טָאה שוח

 טָאה שוח רעדנילב רעקיבלעזרעד רעבָא ,טייצ רענעי ןיא ןעגנופ

 ןופ ןוא דנוש ןקידלביא ןופ ןגעוו עמורק יד ףיוא טריפרַאפ םיא

 רעסיורג רעד ןעוועג זיא ַאזַא ,."קיטש עליופ , עכעלנערטרעדמוא

 ,רעלסעק דוד
 יד ץלַא ךָאנ ךיז טליפ טייז רעקידנטָאש רעד ףיוא ךיוא ןוא

 קיצנאוצ .רעטַאעט ןשידיי םעד ףיוא רעלסעק דוד ןופ העּפשה

 רעשידיי רעד ףיוא ץלַא ךָאנ רימ ןעניפעג טיוט סרעלסעק ךָאנ רֶאי

 -?ביא ןוא קיטש עליופ םוש ןייק סָאװ ,ןרָאיטקַא עלופטנַאלַאט עניב

 רעשירעלטסניק רעייז רעטנוא טינ ןענייז סעטַאמש-דנוש עקיד

 -סעב סָאד ןטלַאהוצנייא ןזיווַאב טָאה עניב עשידיי יד . . . .עדריוו

 וצ ןזיוַאב טינ רעבָא טָאה יז .עיצידַארט-רעלסעק רעד ןופ עט

 דוד ... .עיצידַארט רענעי ןיא ןטסגרע םעד ןופ ךיז ןעיירּפַאב

 רעד סָאװ ,טוג זיא'ס ,רוד רעצנַאג ַא ּפֶא זנוא טלייט ןרעלסעק
 -ידַארט עטסעב יד ןטלַאהוצנייא ןזיווַאב טָאה רעטַאעט רעשידיי

 .סיוארָאפ טרָאפ טייג ןבעל סָאד רעבָא .טייצ רענעי ןופ סעיצ

 ,עקידנרייר-שילגנע ,רוד רעשידיי רעיינ ַא ןפקאוועגרעטנוא זיא'ס
 .רוד ןרעטלע םעד טימ ןדנובעגפיונוצ םידעפ רעטנזיוט טימ רעבָא
 ןרעוו טכַארבעג טפרַאדעג ןוא טנַאקעג טלָאװ טנגוי עשידיי יד טָא

 ןסיורג ןיא ,רעטַאעט רעשידיי רעד רעבָא זיא ,רעטַאעט ןשידיי ןיא

 ."טרָא ןייא ףיוא ןייטש ןבילבעג ,ןצנַאג ןיא

 ןשיװצ ךיילגרַאפ ַא טכַאמ םיובלעטייט םהרבא רעליּפשיוש רעד
 ןוא רעלדַא .ּפ בקעי רעליּפשיוש עשידיי עטסערג-לָאמַא ייווצ יד

 : ריפסיוא ןקידנגלָאפ םוצ טמוק ןוא ,רעלסעק דוד

 רעפיורג ןייא ןופ רעייטשרָאפ --- רעלסעק דוד ןוא רעלדַא בקעי ,

 ןיא טַאלב ןבלעזמעד-ןוא-ןייא ןופ רעריצַאב ,עכָאּפע רעלַארטַאעט

 סָאװ ןוא ,עניב רעשידיי רעננוי רעד ןופ עטכישעג-ןרענָאיּפ רעד

 .ערייב ייז ןשיווצ דישרעטנוא רעקיזיר ןוא ךלהמ רעסיורג ַא רַאפ

 -רעטַאעט ַא ןופ קיאָארעה רעד ןיא ןזיר עטסערג ייווצ יד קפס ןָא

 רַאפ סָאװ רעבָא ,ןגיוא ערעזדנוא רַאפ ּפֶא ךיז טסילש סָאװ ,טייצ

 ןשיװצ ןעוועג זיא קולח רעכעלטנזעוו ןוא טסַארטנָאק רעפרַאש ַא

 ,ןלָאּפ עמערטסקע ייווצ יד ןעוועג ןענייז ייז זַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ .ייז

 ךיז טָאה סָאװ ,עיניל רעד ןופ ןטקנוּפ עטסקיקע-טייוו ייווצ יד

 ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ עדָאירעּפ רעטשרע רעד ךרוד ןניוצעג

 עשיטסיטרַא ןופ ךיילגרַאפ ןיא זַא ,טשינ קפס ןייק זיא'ס .עקירעמא

 רעטסקרַאטש רעד ןעמוקעגסיױרַא רעכיז .רעלסעק דוד טלָאוװ תוחוכ

 ,םענרַאפ ןשירעליּפשיוש טגנַאלעבנָא סָאװ לייוו ,רערעקיטכיוו ןוא

 גנואווש רעשירעלטסניק ןייז .רערעסערג רעד ןעוועג רעלסעק זיא

 ןעוועג זיא טנַאלַאט ןייז ןופ רבילַאק רעד ,רערעטיירב ַא ןעוועגנ זיא

 טָאה רעלטסניק רעלעודיווידניא סלַא .גנַאפמוא ןרעסערג ַא ןופ

 ןטייקכיוה עכלעזַא וצ ןביוהרעד טנָאקעג ךיז זייוונטייצ רעלסעק
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 רעטַאעט ןשידיי

 רעבָא ךָאד .ןעמולח טנָאקעג טשינ וליפַא טָאה רעלדַא עכלעוו ןופ
 גנולקיווטנַא רעד ןיא טרָא סנדייב רעייז ןכיילגרַאפ טמוק ןעמ ןעוו

 רע ענַארפ יד זיא'ס ןעו ;טסנוק-רעטַאעט רעשידיי רעד ןופ

 גנוטלַאטשענ רעד ףיוא סולפנייא ןרעטנוזענ ַא טַאהעגנ טָאה ייז ןופ

 ןוא רעקיטיונ זיא העּפשה סנעמעוו ןוא עניב רעשידיי רעד ןופ

 עלָאר סרעלדַא זַא ,ןרעוו רָאלק ךיילג זומ ,ןעוועג רעשירעּפַאש

 ...ערעקיטכיו ןוא ערעסערג ךעלכיײלגרַאפמוא ןַא ןעוועג זיא
 -סיס ןעווענ רעלסעק זיא ,םעטסיס ןעווענ זיא רעלדַא ביוא לייוו

 -סעק ןיא ,טײקטריזינַאנרָא ןעוועג זיא רעלדַא ביוא ,טייקיזָאלמעט

 רעדעי ןופ עיצַאנענ יד ןעוועג זיא רעלסעק .. . .סָאַאכ ןעוועג רעֶל

 ןייז ןיא ייס ןוא ןפַאש םענענייא ןייז ןיא ייס טיײקיסעמנַאלּפ

 -רעטנוא ןעוועג םיא ןענייז עכלעוו ,יד טימ ןטעברַאנעמַאזוצ

 קרַאטש ןוא עטנעקרענָא ןיד| ןעוועג עדייב ןענייז ייז . . . .ןפרָאװעג

 ןענייז ייז .עניב רעשידיי רעד ןופ "סנרעטש , עטכעלרעהרַאפ

 -טּפיוה יד רעדָא סרעטַאעט ענעגייא ןופ םיתב-ילעב רעדָא ןעוועג

 .ןעגנומענרעטנוא יד ןיא רעבעגנ-ןָאט יד ןוא עטריסערעטניארַאפ

 עכלעוו ןיא ןרָאװעג ןבילקענ סרעטַאעט ערעייז ןיא ןענייז ןסעיּפ

 ייז םורַא ןרירטנעצנָאק טפרַאדַאב ךיז טָאה סערעטניא-טּפיוה רעד

 ךיז טָאה עסעיּפ רעדעי ןופ גלָאפרעד רעד .ייז םורַא רָאנ ןוא

 רעייז ןָא רעדָא גלָאפרעד ןכעלנעזרעּפ רעייז ןיא זיולב טעדנעוועג

 סלייטנטסרעמ .קיטש םעד וצ עביל ןוא גנואיצאב רעכעלנעזרעּפ

 עכלעוו ןיא ןסעיּפ יד טריפענפיוא ןוא טריסישזער ןיילַא ייז ןבָאה

 ןענייז ןרָאיטקַא עקירעביא עֶלַא זַא ,ױזַא .ןטָארטעגפיוא ןענייז ייז

 קיגנעהּפָא שירעלטסניק ךיוא רָאנ ,?עירעטַאמ זיולב טשינ ןעוועג

 טנעקעג טשינ לָאמנייק ןרעלסעק|} רע טָאה רָאנ טשינ ... .ייז ןופ

 טשינ יונענ וליפַא רע טָאה סלייטנטסרעמ רָאנ ,ןלָאר ענענייא ענייז

 טפרַאדַאב טָאה רע ןכלעוו ןיא קיטש ןופ טלַאהניא םעד טסואוועג

 ןטעברַאסיוא ןופ .,ןרָאיטקַא ענייז טימ ןרידוטשנייא ןוא ןטערטפיוא

 טנָאקעג טשינ רייר ןייק רָאג טָאה ןַאלּפ-ישזער ןטכַארטַאב רעירפ ַא

 ןליּפש ןעגנַאנעגפױרַא זיא ןעמ זַא ,ןפָארטעג טָאה טפָא ץנאנ .ןייז

 טסואוועג טשינ לָאמנייקס טָאה רענייק זַא ,ױזַא ,ןבָארּפ םוש ןָא

 ,ןבָארּפ טכַאמענ ָאי ןעמ טָאה .טוט רע סָאװ ןוא טייטש רע ואוו

 -רעד ןוא תושרד עננַאל טימ ןרָאיטקַא יד ןרעטַאמסיױוא רע טנעלפ

 ןָאט וצ טאהעגנ טשינרָאנ לייטנטסרעמ ןבָאה עכלעוו ,ןעננורעלק

 .ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה רענייק עכלעוו ןוא ךַאז םצע רעד טימ

 וצ ןעמוק טנעלפ רע ןעוו ןעווענ טשינ סעיינ ןייק רָאנ זיא'ס

 :רעסישזער-ספליהענ םעד ןנערפ ןוא גנולעטשרָאפ רעטשרע ןַא

 ךיא בָאה סָאװ ןוא עניב רעד ףיוא ףיורַא ךיא ייג ןענַאװ ךרוד,

 ןטלעז םיא טָאה ,עניב רעד ףיוא ןיוש קידנעייז ןוא ,"? ןָאט וצ

 רע ןעוו ןטלעז .טיינ רעדָא טייטש רעצעמע יוװ ןלעפענ טנָאקענ

 ןייז טימ ןוא ,ןליּפש לָאז שרעדנַא רעצעמע ןדיילרַאפ טנָאקענ טָאה

 -נדירפוצמוא ןייז טקירדעגנסיוא רע טָאה ,"ונ, םענערָאװעגנ-טמירַאב

 ענעמָאקלופ ןעוועג ןיא םעלַא םעד ןופ טָאטלוזער רעד .טייק

 ןיוש טָאה גנולעטשרָאפ רעטפניפ רעדָא רעטירד א ייב : עיכרַאנַא

 טייהרעטרימירג טשינ ןליּפש ןײגסױרַא לָאז רע ןריסַאּפ טנַאקעג

 רעטניהַא ןרעטש םעד טימ קורַאּפ םעד ןעיירדרעביא לָאז רע רעדָא

 יד .עזָארּפ ענעניולפעג-טשינ ןוא ענעניוטשעג-טשינ ןרייר ןוא

 ןופ ןקיטש ךיז רעדָא ןלַאפ עכלעזַא ייב ןנעלפ ןרָאיטקַא עקירעביא

 ביוא ןוא .ןעלקניוו יד ןיא ןפיולעצ ךיז ארומ סיוא רעדָא רעטכעלעג

 -ַאש עשירעליּפשיוש ענייש טימ לופ ןעוועג טרָאפ זיא טייצ ענעי

 -סיוא טראפ ךיז ןבָאה רעליּפשטימ ענייז ןופ ךס ַא ביוא ,ןעננופ

 זיב ךָאנ ייז טקנעדענ ןעמ עכלעוו ןיא ןלָאר לָאצ ַא ןיא טנכייצעג

 ןעועג ןענייז ייז סָאװ ,םעד קנַאד ַא רָאנ ןעווענ סע זיא ,טנייה

 ףיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטנַאלַאט עטשטנעבעג-טָאג ,עקידנרעק
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 ןפוא ןקידטָארַאב-טָאנ ףיוא ,ןוויטיאוטניא םעד וצ טסַאּפעגוצ לענש

 ?שטעווינ ןיא קעװַא םעד בילוצ ןענייז תוחוכ לפיוו רעבָא .ןליּפש

 -ענ טדנעוװשרַאפ טסיזמוא םעד בילוצ זיא עינרענע ערעייט לפיוו

 ? טשינרָאג ףיוא ןרָאװ

 טכַארבעג עניב רעשידיי רעד רעלסעק טָאה טכיזניה רעד ןיא

 טזָאלעגרעביא רעטַאעט רעזדנוא טָאה רע .ןצונ יו ןדָאש רעמ

 סע טבָארנ ןוא טרעצרַאפ סָאװ קנערק ענעטלָאשרַאפ יד השוריב

 ןיא םיא .טייקיזָאלמעטסיס ןוא טײקשיטָאַאכ ןייז --- רעטנוא

 עכלעוו רעדָא ןילּפיצסיד-עניב ,קינכעט-עניב עדעי ןעוועג דמערפ

 4 ףיוא הניכש עשירעלטסניק יד טָאה .םיללכ עטעברַאעגסיוא זיא'ס

 ןפלָאהַאבמוא ,ךעלנערטרעדמוא ןעוועג רע ןזיא ,טורעג טשינ םיא

 -טינַארג ןופ יו ,עכעלרעדנואוו ענייז ,טנַאטעליד רעטכעלש  ַא יו

 ןקיזיר ןייז קנַאד ַא ןפַאשעג רע טָאה ןרוגיפ-עניב ,עטקַאהעגסיױוא

 ןפרַאװרעטנוא טזָאלעג טשינ ךיז טָאה סָאװ ,טנַאלַאט ןוויטימירּפ

 בור רעטסערג רעד רעבָא ,ננומיוצנייא רעדָא לָארטנָאק םוש ןייק

 -רעד טנָאקעג טשינ ךיז ןבָאה ייז ביוא --- ןרָאיטקַא עשידיי ןופ

 ןכעלרעניא םעד וצ ,ןשינעגרָאברַאפ עשיכיסּפ יד וצ ןעוועטנורג

 -רעביא גנירג ץנַאנ טָאה -- ןפַאש ןוויטיאוטניא ןייז ןופ סעצָארּפ

 .טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןופ ןטייז עקידנטָאש ,עוויטַאנענ יד ןעמונעג

 תונורסח ענייז עֶלַא טימ טקיוװקעג ךיז ןוא טרידלָארעה טָאה ןעמ

 עשידיי רוד רעצנַאנ ַא טעמכ ןוא .ןעגנוטערטסיורַא עקידרקפה ןוא

 ףרַאד ןעמ , זיוועד-סנבעל רעייז רַאפ טכַאמענ ןבָאה רעליּפשיוש

 ."טנרעלעג טשינ ךיוא טָאה רעלסעק דוד ,השקשינ .ןענרעל טשינ

 רשפא ךָאנ ןָאק ןפוא-סגנופַאש רעקיגַאזגיז ,דעשיכרַאנַא סרעלסעק

 ןופ ,ךיז רַאפ ןייֵלַא טפאש סָאוװ ,דיחי םעד ייב טקיטכערַאב ןייז

 ַא ןיא טלדנַאװרַאפ רעבָא טרעוו רע .., קיגנעהּפָא טשינ םענייק

 ןוויטקעלַאק םניא רַאבזָאלרעד טשינ לַאפ ןייק ףיוא זיא ןוא ,הללק

 טסנוק-רעטאעט יד ךָאד ןיא ערעדנַא עדעי יו רעמ ןוא ,ןפַאש

 רעטסכעה רעד ןפרַאוװרעטנוא ךיז זומ סָאװ ,גנופַאש עוויטקעלָאק ַא

 ךיחי ןופ ןזירּפַאק רעדעי ואוו ,טייקטריזינַאגרֶא ןופ גנורעדָאפ

 ךיז טדנעוו סע ןעמעוו ןָא ,ןליוו ןוויטקעלָאק םעד ןטערטּפָא זומ

 רעשירעלטסניק רעצנַאנ רעד ןופ נלָאפרעד רעד ּפָא טננעה ןוא

 ."ננוריפפיוא

 ּפָא ױזַא טצַאש ןירָאג .ב רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד

 -נכיילגרַאפ ,.ק ןופ תוחוכ עשירעליּפשיוש יד (1910-12 ןיא ךרעב)

 :רעלדַא .ּפ בקעי :דָאירעּפ ןייז ןופ *"ןרעטש/, ןטייווצ םוצ םיא קיד

 עמאס יד רעליּפש-רענעמ יד ןופ ןענייז רעלסעק ןוא רעלדַא,

 ייז ןבָאה גנַאלנרָאי .עניב רעשידיי רעד ףיוא ןרָאיטקַא עטסקיטכיוו

 עלענַאיסעּפָארּפ יוװ דָארנ ,ןטפערק יד טימ ךיז ןטסעמ וצ טכוזעג

 ייז ןופ רעוו ,הרובנ רעשיזיפ טימ עקירעמַא ןיא ךיז ןטסעמ ןטעלטַא

 -רַאפ יוװ ןפירגַאב טינ ןבָאה ייז ןוא ,רעליּפשיוש רערעסערג ַא זיא

 -סילאער ַא ןיא רעלדַא ,ןטייווצ םעד ןופ רענייא ןענייז ייז ןדיש

 ןוא ,ןברַאפ עשיטנַאמָאר וצ גנוגיינ ַא טימ רעליּפשיוש רעשיט

 רַאפ ניוא ןַא טימ רָאיטקַא רעשיטסילַארוטַאנ ַא זיא רעלסעק

 ַא ןכַאמ וצ געװו ךס  ַא ןניילנָא טעוו רעלדַא .טייהרַאוװ-סנבעל

 טימ ןענכער רעכינ ךיז טעוו רעלסעק ןוא ,קורדנייא ןרעקרַאטש

 רעסַאװ ןיא שיפ ַא יו ךיז טליפ רעלדַא .רוטַאנ רעכעלשטנעמ רעד

 ,ןטעלָאּפע עקיטסייג ןיא עניב רעד ףיוא ןעניישרע ןָאק רע ןעוו

 ןופ ןלָאר יד ןיא טנעמעלע ןייז ןיא רעמ ךיז טליפ רעלסעק ןוא

 יד ןיא קידנעשטשאל ןוא ךייוו זיא םיטש סרעלדַא .ןעננוי-רקפה

 רַאפרעד רָאנ ,שיטעננַאמ ןיא םינּפ ןייז ןוא רענעט עטשרעטנוא

 ןוא טייקפרַאש עמענעגנאמוא ןַא רענעט עטשרעביוא ענייז ןבָאה
 טדער רע ןעוו ,טרעקרַאפ ,ןרעלסעק ייב .טייקטננערטשעגנָא ןַא
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 ,ןסָאנעגנעמַאזוצ ןוא ?בלוּפמ רעטרעוו יד סיורַא טפָא ןעמוק ,ליטש

 ןוא יירפ ןוא טכייל רענעט עטשרעביוא יד ןענייז רַאפרעד רָאנ

 ,טפַארק רענעטלַאהַאב טימ ל?ופ זיא םיא ייב םעטָא רעדעי
 ןוא קרַאטש ןליפ ןענָאק ,רעלסעק ייס ןוא רעלדַא ייס ,עדייב

 ןדנעוו בור סָאד רָאנ ,סענעצס עקיטפעה ןיא סיוא ךיז ןענכייצ עדייב

 -םקורדסיוא עדייב ןבָאה ייז ,ןעלטימ ערַאטנעמעלע וצרעד ןָא ייז

 ,"ןליפעג עטסנדישרַאפ יד ןבענרעביא טכייל ןענָאק ןוא רעמינּפ עלופ

 ןשיווצ ךיילגרַאפ ַא קידנריפכרוד ,ןיקסַאר לואש רעלטסניק רעד

 : טביירש ,טיורקדליש ןוא .ק

 ןא ?ָאמעכנַאמ .טפַארק עסיורג ַא ?פייווצ ןָא ןוא ,טפַארק א,

 ןבענ ןלעטש טכער ןלופ טימ ךיז ןָאק רע .טפארק עדנרינָאּפמיא

 רעזדנוא ףיוא טצעי ןבָאה רימ סָאו ,רעליּפשיוש ןטסעב םעד

 וצ סעכעלנע ליפ רעלסעק טָאה טּפיוהרעד .,ןטוַארקדליש -- עניב

 סָאװ ,רעליּפשיוש טרָאס םענעי ןופ עדייב ןענייז ייז .טוַארקדליש

 -ענניירא ךיז-ךופ טימ ,ןליּפש ןיא טייהנייש רעייז טימ טינ ןענעק

 עקיליב ,עטכעלש א ןופ ןכאמ ,ןח ןכעלנעזרעּפ ,עיזעָאּפ ענענָארט

 -טסנוק ַא קיטש-דנוש עשיטַאמַארדָאלעמ ַא ןופ ,סטוג סעּפע ,ךַאז

 -דנוש עכלעזַא ןופ ןָאטעג סָאד טָאה דרַאנרעב ַארעס יו ,קרעוו

 טוארקדליש ןוא רעלסעק ... .,יױדרַאס ןוא ַאמויד ןופ יו ןכַאז

 בָאנוצ םענעגייא טולָאסבַא ךרוד טינ ןענעק ייז .טינ סָאד ןענעק

 סָאד .רעביירש ןכַאװש םעד ןרעכיירַאב ןוא |ןבייהרעד} ןבעהרע

 -רעביא סרעטסיימ ,ןטסילַארוטַאנ ןענייז עדייב ייז לייוו ,רַאפרעד זיא

 ,ןכַאז עטצוּפעג-טינ ,תמא ןטושּפ ןעיור םעד ,תמא םעד ןבעגוצ
 ןטסעשז ,עמיטש ,גנונעווַאב ,ןָאט רעייז .ןטייקנייש ענעדנופרע

 םורַאד ןוא ,טייקכעלריטַאנ ןוא תמא טימ ןעגנורדעגכרוד ןענייז

 טײקשלַאפ יד ךיז טעז ,רעטרעוו עשלַאפ ןדיײרסיױרַא ןזומ ייז ןעוו

 ןרָאיטקַא עכלעזַא .רעקרַאטש ךָאנ רעביירש םעד ןופ טיײקכַאוװש ןוא

 ,עסעיּפ רעטכעלש ַא רַאפ קילנמוא רעטסערג רעד םורַאד ןענייז

 -ךליש ןוא רעלסעק ... .עטונ ַא רַאפ רעבָא קילנ רעטסערג רעד

 ןענייז עדייב ייז .טרָאס ןבלעז םעד ןופ רעלטסניק ןענייז טוָארק
 ,ןשטנעמ ןיא היח רעד ןופ ןכורבסיוא ערַאטנעמעלע ןיא סרעטסיימ
 זיא רעלסעק . .. .עכַאר ,עביל ,ןרָאצ ,ןטפַאשנדייל ןזיורב סע ןעוו

 ,ןליפעג ןופ עמַאג יד .ןטוַארקדליש רַאפ רעקיטכעמ ךָאנ טכייליפ

 ןביוהרעד ךיז ןָאק רע .ערעסערג ַא םיא ייב זיא ,ןגָאז וצ ױזַא

 יד וצ ףיט-ףיט ךיז ןזָאלּפָארַא ןוא םזיריל ןטסטרַאצ םוצ ךיוה

 ןלייט ךיז טנָאמרעד .ןדלַאװג ערַאטנעמעלע ןופ רענעט עטסבערג

 זיא רעטייל רעד סיורג יו טעז ןוא רענווָארבוד לשרעה ןייז ןופ

 עלַאקס סטוָארקדליש .'המקנ ןֹופ טָאנ, ןיא שטיװָאשּפַאש וצ זיב

 רענעלק רעלטסניק םִלֵא רעלסעק זיא ךָאד ןֹוא ערעגנע ליפ ַא זיא
 ,ןייֵלַא ךיז ןעק טוַארקדליש ל?ייוו ,זיא סָאד ןוא ,טוַארקדליש רַאפ

 .טנַאלַאט ןייז ןופ ןצענערג יד ןוא רעטקַארַאכ םעד רָאלק טסייוו

 ."טינ סָאד טסייוו רעבָא רעלסעק

 : תונורכז עריא ןיא טלייצרעד רעלדַא ַארעס

 -עגנָא זיא רעלטסניק רערַאברעדנואוו רעד ןעוו גָאט םעד ןופ,

 טינ ,עניב רעד ץוח א ,ךַאז ןייק םיא טָאה ,עקירעמַא ןייק ןעמוק

 ,סעביל ןריפ טגעמעג ןבָאה עלַא רימ .ןריסערעטניא וצ טניישעג

 .סעגירטניא טימ ןריסערעטניא ךיז ,ןסנַאמָאר ןיא ןליּפש ךיז

 סעקטָאילּפ טימ ןטָאזעג ןוא טכָאקעג ןבָאה ןבָארעדרַאג ערעזדנוא

 עטסדנימ יד טַָאהעג טינ סָאד טָאה ןרעלסעק וצ .תוליכר ןוא
 ,ןבָארּפ ,ןלָאר ,ןסעיּפ רָאנ טריטסיזקע ןבָאה םיא רַאפ .תוכייש

 םיא.ןבָאה עכלעוו ,ןרָאיטקַא טימ ןגעלשעג וליפַא ןוא ןעיירעגירק

 טרָאװ ַא טימ ,גנוגעװַאב ַא טימ ,ןָאט ַא טימ ןפָארטענוצ טינ
 טָאה ,טסנוק ןוא עמַארד ץוח ַא ,ץלַא רַאפ .ןליּפש ןופ טייצ ןיא
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 ןופ ןָאקיסקעל

 .ביוט ןוא דנילב ןייז וצ טניישענ רעליּפשיוש רעסיורג רעד

 עפרַאש ַא ןוא ץרַאה טונ ,?דייא ןַא טנָאמרַאפ טָאה רעלסעק
 םעד ןבָאה עכלעוו ,יד רָאנ ןקידיילַאב ןוא ןסייב טנעלפ סָאװ ,גנוצ

 ךיז ימ יד ןעמונענ טָאה סָאװ ,רענייא רעדעי ,טנעקענ טינ ןשטנעמ

 רערַאברעדנואו סרעלסעק ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןעוועטנורנ וצ

 עקסַאמ ןימ א ןענייז ןעיירעלדיז ענייז זַא ,טסואוועג טָאה ,המשנ

 ."ןליפענ עטסלדייא סרעלטסניק םעד רַאפ

 :טקירדעגסיוא לָאמַא ךיז טָאה יקסװעשַאמָאט יסעב

 ןעוו .ינעשז ַא רעבָא זיא רעלסעק .ןרָאיטקַא רימ ןענייז עלַא

 טליּפשענ רָאנ טינ רע טָאה ,עניב רעד ףיוא ףיורַא טנעלפ רעלסעק

 .רעלטסניק יו ןליּפש וצ טכַאמענ ןעמעלַא רָאנ ,רעלטסניק ַא יו

 רעד ןעוועג זיא רעלסעק .ןליּפש םוצ ןָאט םעד ןבעג טנעלפ רע

 ."טסנוק-עניב רעד ןופ רעטסיימלעּפַאק רענעריובעג

 : תונורכז עריא ןיא טלייצרעד שילַאק ַאטרעב

 ,סעציילּפ ענייז ףיוא ןנָארט וצ לקעּפ רעווש ַא טאהעג טָאה רע,

 רעלסעק .ןעיירפַאב ?ענש יוזַא טנעקעג טינ ךיז טָאה רע ןכלעוו ןופ

 .סרמ עטשרע יד --- יורפ ןייז ףיוא ןנָאלק קידנעטש ךיז טנעלפ

 ןעוועג טינ זיא סע ןכלעוו טנ א טכוזעג טָאה רע ןוא --- רעלסעק
 -יברַאפ ןעוועג זיא ןבעל ןייז זַא ,זיא טקַאפ רעד .ןנירק וצ טכייל

 ערעיראק ןייז ףיוא ןפורענּפָא קרַאטש ךיז טָאה סָאד ןוא ,טרעט

 -מוא ןַא קידנעטש ,רענעדירפוצמוא ןַא קידנעטש .רעטַאעט ןיא

 רענייק זַא ,ןײרַא ךיז ןיא ןטליש וצ טיירג קידנעטש ,רעכעלקילג

 ."ןרעה טינ לָאז

 :ןפוא ןקידנגלָאפ ףיוא םיא טריזירעטקַארַאכ יקסנישמור ףסוי

 בקעי רעד ןעוועג זיא ןבעל ןייז ןיא דָאירעּפ רעטסכעלקילנ רעד,

 שיפ ַא יװ טליפענ רעלסעק ךיז טָאה טלָאמַאד .דָאירעּפ ןידרָאג

 .ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ זיא םולח רעקירָאידגנַאל ןייז .רעסַאװ ןיא

 טָאה רע .ןשטנעמ-סקלָאפ עכַאפנייא ןופ דניק ַא ןעוועג זיא רעלסעק

 םיא ןעוו זַא ,ױזַא ,גנודליב ערַאטנעמעלע ןייק וליפַא ןעמוקַאב טינ

 -יורג רעד טגעלפ ,ןעמָאנ ןייז ןביירשוצרעטנוא ןעמוקסיוא טנעלפ

 -ירעד זיא .רעביב ַא יו ןציווש שטנעמ רעטנוזענ ,רעקרַאטש ,רעס

 רוטַארעטיל-טלעװ רעד טימ טנַאקַאב ןייז רעדָא ןענעייל ןֹופ רעב

 ןייק טַאהעג טינ וליפַא טָאה רע .טדערעגּפָא ןיוש ,עסעיּפ רעדָא
 .רעטַאעט שיסור לָאמ עקינייא רעסיוא ,רעטַאעט ןעז וצ טייהנגעלעג
 ,רעטַאעט ןעזעג טָאה רע סָאװ לָאמ רַאּפ עטלייצעג יד ןיא רעבָא

 ןשיסור ןטסערג ןקיטלָאמאד םעד ןעז וצ ןעמוקענסיוא םיא זיא

 ןיקסלעזָאק ןופ רענעט עכעלריטַאנ יד ןוא ,יקסלעזָאק ןַאװיא רָאיטקַא

 םענייק ,,. .ןבעל ץנַאג ןייז ןרעיוא יד ןיא ןעננולקעג םיא ןבָאה

 רַאפ ןביירש ןייז טימ סטוג ליפיוזַא ןָאטענ טינ ןידרָאג בקעי טָאה

 בקעי ןיא םענייק רַאפ ןוא ,ןרעלסעק דוד יוװ רעטַאעט ןשידיי
 טָאה רע .ןרעלסעק דוד רַאפ יו ןברָאטשענּפָא ױזַא טינ ןידרָאג

 ,סעמַארדָאלעמ עקיליב ןיא ןליּפש ןעמונעג טיוט סנידרָאג בקעי ךָאנ

 טנעלפ ,גלָאפרעד ןסיורג א טָאהעג ןבָאה ייז ןופ עקינייא שטָאכ ןוא

 טָאה ןָאזרעּפ ןייז .רעטרעגרעעג א ,רענעדירפוצ-טינ ַא ןײגמורַא רע

 רעבָא ,ןטייצ עטסעב יד ןיא וליפַא קורדנייא ןשיגַארט ַא טכַאמעג

 ,עטסכעלרעדיוש יד ןעוועג ןענייז ןבעל ןייז ןופ רָאי רָאּפ עטצעל יד

 זיא רעכלעוו ,רעטַאעט וינעווע דנַאקעס ןייז ןרָאלרַאפ טָאה רע

 -ַאמָאט וצ ןיירַא זיא רע ןוא ,םיא רַאפ ?לעיצעּפס טיובעג ןעוועגנ

 ַא ןיא ,טליּפשעג טָאה רע ואוו ,רעטַאעט לַאנָאשענ ןיא ןיקסוועש

 םעד ןיא קירוצ ןרָאי טימ יו ,רעבָאהביל ַא ,עקטערעּפָא רעקיליב

 עקימורַא יד ןיא טרעדנַאװעגמורַא ןוא ,דָאירעּפ ןשירעמשטייד

 .ךעלרעטַאעט עניילק

2000 



 רעצטַאעט ןטשידיי

 רע טגעלפ ערעירַאק סרעלסעק ןופ ןטייצ עטסכעלקילג יד ןיא

 רעסיורג ַאזַא זיא רע שטָאכ זַא ,קורדנייא םעד ןכַאמ רימ ףיוא

 שטנעמ-סקלַאפ רעכַאפנייא סלַא רע טלָאװ ,רָאיטקַא רעכעלריטַאנ

 זיא שטנעמ ןייק ?ייוו ,רעכעלקילנ ליפ ןעוועג ןבעל ןטַאוירּפ ןיא

 רעטַאעט ןיא ייס ,רעלסעק דוד יוװ טרַאנענּפָא ?יפיוזַא ןרָאװעג טינ

 -ענג רימ ףיוא רע טָאה סעּפע .ןבעל-ןעילימַאפ ןייז ןיא ייס ןוא

 טעברַא רעכלעוו ,קינשַאּפערָאה רעד .רוניפ עשינַארט ַא יו טקריוו

 זיא טננוי ןייז .ןבעל ץנַאג ןייז ףיוא ןנעלעגנ זיא ,םענעי רַאפ

 -קילנמוא ןַא טארייה עטשרע ןייז .עיורג ַא ןוא ערעווש א ןעוועג

 טליפעג ךיז טָאה רע רעכלעוו רַאפ יורפ רעטייווצ ןייז וצ ,עכעל

 טנעלפ ,טריטקעּפסער קידלַאוװנ טָאה רע רעכלעוו ןוא רעקירעדינ ?יפ

 ארומ עקַאט טנעלפ ןוא ,ןיסעצנירּפ ַא וצ ףַאלקש ַא יװ ןייז רע

 ױזַא יו ןטיה ךיז ןוא טרָאוװ ךיוה ַא םייח רעד ןיא ןדייר וצ ןבָאה

 יד ןוא סעכ ןצנַאג םעד רעבירעד רע טגעלפ ,ןדייר וצ סָאװ ןוא

 .רעטַאעט ןיא ןרָאיטקַא יד וצ ןזָאלסיוא טייקגנערטש

 טינ לָאמנייק רע טָאה םעד ןופ ,טלענ ןיא םעװקַאב ןייז וצ

 ,םערָא רעייז ןעוועג רע זיא טננוי רעטסעירפ רעד ןיא ,טסואוועג

 רע ןזיא ,טלעג סיורג ןענידרַאפ ןעמונעג ןיוש טָאה רע ןעוו ןוא

 רע יו ,ןגנילביל} "?ננילרַאד , ןייז וצ טַארייהרַאפ ןעוועג ןיוש

 עצנַאנ יד ןעוועג זיא יז ןוא ,יורפ עטייווצ ןייז ןפור טנעלפ

 -עלטנכעוו ןבענ םיא טנעלפ ןוא ,ןירעריסַאק ןוא ןירעריפ-סטפעשעג

 ןטלַאהרַאפ ךיז רימ ןנעלפ ןבעל ןטַאוירּפ ןיא ... .תואצוה עכ

 ךימ טָאה רע ןעוו ."רָאסעּפָארּפ , ןפור ךימ טגעלפ רע .טונ רעייז

 לטעקיט ַא סעּפע ,רָאסעּפָארּפ , ;טנָאמרעד ךימ רע טָאה ,ןעזרעד

 ,ןעמענטימ טּפָא רעייז םיא נעלפ ךיא ןוא ,"עינָאפמיס רעד ןיא

 טינ רע טָאה ערעּפָא .עינָאפמיס טאהעג ביל רעייז טָאה רע לייוו

 קיצנַאװצ טגניז ןעמ ?ייוו ןוא טלַאהניא ןשירַאנ ןבילוצ טַאהעג ביל

 ערעּפָא רעד ןיא ןעמ טגניז ,ונ, : ןגָאז טגעלפ רע ,טרָאװ ןייא לָאמ

 ,ץלא טגניז ןעמ רעבָא ,רעטאעט ןשידיי ןיא יוװ רענעש ,רעסעב

 בינ , ,רעדָא ,"ביל ךיד בָאה'כ ,ביל ךיד בָאה'כ ,ביל ךיד בָאה'כ,
 עינָאפמיס רעבָא ,"רעסַאו קנורט ַא רימ בינ ,רעסַאװ קנורט ַא רימ

 רעדליב עז ןוא ןניוא יד וצ ךַאס ךיא .ןינע ןַא זיא סָאד ---

 ףיוא ,"ןעגנַאלק עראברעדנואוו טימ טְלופעננָא טרעוו ץראה'ס ןוא

 .שטנעמ-רוטַאנ רעד ןעלסעק ןיא טלניּפשעגּפָא ךיז טָאה טיבעג ןדעי
 -ַארטַאעט ןופ ןמיס ןייק ,קידנעיירש טינ ןעוועג זיא ננודיילק ןייז

 זיא רע .,טייצ רענעי ןיא עדָאמ יד ןעוועג זיא סע יוװ ,טייקשיל

 םיא טנעלפ םויפרעּפ ןופ חיר רעד ,ןייר ,קיטכיצ רעייז ןעוועג

 -דיירד ענעבעגעגוצ ןָא ןעוועג זיא ןעגניז ןייז .קיטייוויּפָאק ןבעג
 ַא ןעיצסיוא טנעלפ רע .ןעגניז רעגניז עשידיי ךעלנייוועג יו ,ךעל

 ",'םטכבעליפעג, רענעבירטעגרעביא ןָא ןָאט םענייש ,םענייר

 .קַאז לטפעש ןופ .ע .ש ,ןַאמרעבַא קחצי ןופ .ע .מ

 ,װ ,237 ,213 .זז 1918,  ,קרָאי וינ ,"רעטאעט שידיא .שעג, -- ןירָאג .ב

 ,211-714 ,203704 ,177-778 ,170 ,163 ,159760 ,132735 ,104 ,52 ,35 .זז

 ,1901 ,2 יג ,י .ג ,"לַאנרושז רעטַאעהט רעד , ,קיטירק --- ןירָאג .ב

 .1902 ,15 'נ ,י .נ ,"לַאנרושז רעטאעהט רעד, ,קיטירק --- ןירָאג .ב

 ,1903 ,12 ינ ,.י .ג ,"לַאנרושז רעטַאעהט רעד, ,ןחדב רעד -- ןַאמקינאג .א
 ץ64תמטמ0 |. }ג0065 --- - 1086 1/0011212גמ+ |סש גמ 24:06:102,  גא. צ. 6

 עק. 229.

 ,",וורָאפ , ,רעקיטירק רענַאקירעמַא ענייז ןוא רעלסעק --- ןַאהַאק .באו .ק .א
 ,1907 .טּפעס 21 ,י .נ

 15 ,טרָאד ,"המקנ ןופ טָאג רעד, ַאמַארד איד רָאפ טלעטש סָאװ -- .ק .א
 ,1907 רעבָאטקָא

 1908 .וָאנ 7 ,.י .נ ,"שייאפ ,, ,רעטַאעהט ןיא --- ןיקסװָאנַאי .שֶו .ב .ד
 ן1ט+ס/גותפ 1142280064 --- -{םס 5קג;6 04 סגס (226600, )46 צ. 1909,

 קק. 376.
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 ,י .1ג ,"ץנהיב עשידיא יד, ,רעלסעק דיוװייד וצ תונעט -- ןייטשלעקניפ .מ
 ,1910 רַאורבעּפ 8

 ,1911 רַאורבעפ ,.י .נ ,"טפנוקוצ יד, ,רעטַאעהט סָאד -- ןיטנע .י

 ,1912 רַאורבעפ ,טרָאד ,רעטַאעהט סָאד -- ןיטנע .י

 ,,י .ג ,"טלצװ עשירארעטיל ידע ,רעלעיּפשיוש ערעזנוא -- ןיקסַאר לואס
 : ,1912 .צעד 7

 ,"סרושטקיּפ גניוואומ ןוא רעטַאעהט, ,"עליוב לקנַאיא -- יקנעי רעד לארשי
 ,1913 רעבָאטקָא 24 ,.י .נ

 .1914 לירּפַא 25 ,.י .ג ,".װרָאפ, ,טלעװ רעטַאעהט רעשידיא רעד ןיא -- ן-1ַ
 סירעלסעק ןיא ןענעצס איד רעטניה סוויטקעטעד ,שטעּפ ,ןגיוא עיולב -- {-1

 ,1915 .ןָאנ 29 ,טרָאד ,רעטַאעהט

 רַאונַאי 29 ,טרָאד ,רעטַאעהט ןייז ןעגעװ ץרעלסעק ןופ תונעט יד -- 1
6, 

 ןוא רעלסעק ,ןיקסװעשַאמָאהט ןעשיווצ רעטנָאלּפ רעשיטַאמָאלּפיד -- {-31
 ,1916 לירּפַא 7 ,טרָאד ,רעלדַא

 ,161/62 .וז ,1916 ,י .נ ,"עטכישעג סנעבעל ןיימ, -- יקסװעשַאמָאהט יסעב
3, 26365, 

 ,",װרָאפ , ,רעטַאעט רעלסעק ןיא ַאמַארדָאלעמ רענַאקירעמַא ןַא -- ןַאהַאק .בא
 ,1916 רעבָאטקַא 27 ,.י .נ

 ,טרָאד ,רעטַאעהט סירעלסעק ןיא "עליוב לעקנַאי, ס'ןירבָאק --- ףָאגָאר ללה
 ,1916 .צעד 6

 ,"גָאט רעד. ךעלּפעק ענעדישרַאפ רעטנוא ,תונורכז) -- רעלסעק דיווייד
 ,1917 ץרעמ 18 ,11 ,4 ,רַאורבעפ ,25 ,18 ,11 ,4 ,רַאונַאי 28 ,21 ,14 /7 ,י .ג

 ,רצטאעהט ס'רעלסעק ןיא אמארד א סלא "בנג עקטָאמ , סישַא -- ןַאהַאק .בא
 ,1917 ץרעמ 28 ,.י .נ ,*.װרָאפ,

 ,",ורָאפ , ,רעטַאעהט רעלסעק ןיא "עמַאמ ַא ןופ הטרעוװ איד, -- ףָאגָאר ללה
 1917 .טקָא 19 ,י .נ

 "םינתח יײװצ, יד -- רעטַאעהט סירעלסעק ןיא קיטש גיטסול ַא -- ןַאהַאק .בא
 ,1917 .צעד 4 ,.י .ג ,".וורָאפ, ,רעטכיר השמ ןופ

 ,1917 .צעד 8 ,.י .נ ,"גָאט רעד, ,"םינתח יײװצ יד, --- ןַאמסטרָאװ .י .רד
 רַאורבעפ 20 ,.י .ג ,".װרָאפ , ,עלָאר עייג א ןיא רעלסעק דיוװייד --- ןַאהַאק .בא
8, | 

 , .ג ,"טײהרַאװ איד, ,רעטַאעהט ס'רעלסעק ןיא עסעיּפ-חסּפ יד -- ןיטנע .י
 ,1918 לירּפַא 1

 ,1918 לירּפַא 7 ,טרָאד ,רעטאעהט םורַא ןוא ןיא --- ןיטנע .י
 .1918 לירּפַא 13 ,טרָאד ,ןץ'רעלסעק ןהָא רעטַאעהט רעלסעק -- 1-+1

 ,".װרָאפ, ,עקירעמא ןייק ןעמוקעג זיא רע ןעװ רעלסעק -- ןאהַאק .בא
 ,1920 יַאמ 16 ,.י .נ

 ץלָאר עטוג ַא טַאהעג טָאה רֶע ןעװ -- רעלסעק דיוװייד -- קיניװטָאב .ב
 ,טרָאד ,עלָאר עטכעלש א טַאהעג טָאה רע ןעװ ןוא

 ,"דודל רומזמ, ןעטמהירעב ס'רעלסעק טגניז ןַאמשרעה ןזח --- קיניװטָאב .ב
 ,1920 יַאמ 18 ,טרָאד

 ןעקנעדעג ןערָאיטקַא עשידיא יד סָאװ ןעכַאז עטסטנאסערעטניא יד -- {--}
 | ,1920 יַאמ 17 ,טרָאד ,ץרעלסעק ןעגעוו

 ,1920 יַאמ 21 ,.י .נ ,"קלָאפ עשידיא סָאד , ,רעלסעק דוד -- ןַאמסוק .ל
 -טנַאקַאב ןייז ןעגעװ טלהעצרעד יקסװעשַאמָאהט -- יקסװעשַאמָאהט סירָאב

 ,1920 יַאמ 23 ,.י .נ ,".וװרָאפ , ,ן'רעלסעק דיווייד טימ טפאש
 ,47 56 .זז ,װ ,1921 ,קָאטסילַאיב ,"רעטַאעט שידיײ, -- יקצולירּפ חנ
 5 ,טסוגױא 29 ,25 ,22 ,.י .ג ,"גָאט רעד, ,ןתונורכז| -- שילַאק אטרעב

 ,1925 רעבָאטקָא 7 ,רעבמעטּפעס
 רעטַאעט רעד, ,ןַאמסטפעשעג ןוא רעלטסניק -- רעלסעק דוד -- ךילַאק בקעי

 ,1926 ,4 'נ ,י .נ ,"ןרעטש
 ,384285 .זז ,1926 ,וװ ,.י .ג ,"ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב, -- ןַאהאק .בא

 ,349-52 .וז ,1928 ,וצ
 ,1926 ,י .נ ,"גרוטַאמַארד ןעשידיא ַא ןופ ןעגנורעגיארע, -- ןירבָאק ןָאעל

 ,180 יז וו ,2017223 ,185794 ,17778 ,175 ,43 .זז
 ,"װיכרַאק ,רעקיטירקירעטַאעט ןשידיא א ןופ תונורכז --- ינודקומ .א .רד

 ,20'418 .זז ,1928 ,ענליוו
 ןופ עטכישעג עגידריוקרעמ יד טלהעצרעד קנַאלב ןָאעל -- קנאלב ןָאעל

 5 ,.י .ג ,".װרָאפ, ,רעלסעק דוד רעליּפשיש ןעשידיא ןעכילברעטשנוא םעד

 : ,1928 .טקָא
 העבש ןערעטלע ענייז ןעציז ,רָאיטקַא ןַא טרעװ רעלסעק דוד -- קנַאלב ןָאעל

 . .1928 .בָאטקָא 12 ,.י .ג ,".װרָאפ , ,םהיא ךָאנ
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 ןופ ןָאטיסקעל

 ,1928 ,עגליװ ,"טלייצרעד רָאיטקא רעשידיי רעד סָאװ, -- גייווצרעבליז ןמלז

 | ,10 ,65:66 ,32:35 ,30731 ,16:17 ,9'8 .זז
 יב ךרוד טלַאפ ןוא ןזח ַא ייב ררושמ א טרעװ רעלסעק דוד --- קנאלב ןָאעל

 ,1928 .בָאטקָא 16 ,.י .נ ,".װרָאפ , ,תוחילס

 ,י .ינ ,".װרָאפ, ,ןרעלסעק דוד ןעגעװ ךעלהשעמ עוואקישט -- קנַאלב ןָאעל
 .1928 .,טקָא 9

 ,י"וורָאפ , ,עסעיּפ רעטכעלש א ןיא םקונ ךיז זיא רעלסעק דוד --- קנַאלב ןָאעל
 .1928 .טקָא 23 ,.י .נ

 דנומגיז ןוא רעלסעק דוד ןופ טירטפיוא רעטשרע רעד -- קנַאלב ןָאעל
 ,1928 .בָאטקָא 26 ,י .ג ,".ורָאפ, ,קרָאי וינ ןיא ָאקסעלוגָאמ

 ,1929 רַאורבעפ 17 ,.י .נ ,"טייהיירפ , ,געט עניימ ןופ געט --- רידַאנ השמ

 ,12723 .וז ,1929 ,עשרַאװ ,"ַאילַארטַאעט , --- םיובלעטייט םהרבא

 ,1930 ,קרָאי וינ ,"דניירפנעזייוו ינומ ןוא רעלסעק דוד, -- שטיװָארעשָא .מ
 ,17129 .וז

 עשידיא יד , ,עסירעטקַא עשידיא א ןופ עטכישעג-סנעבעל יד -- רעלדַא עילימע
 ,1930 .טפעס 2 ,טסוגיוא 19 ,דנַאלװילק ,"טלעוװ

 רעטײװצ רהיא ןעגעװ טלהעצרעד שטיװָאמַארבַא עניב -- שטיװָארעשָא .מ

 ,1930 .בָאטקָא 5 ,.י ,ג ,".װרָאפ , ,גנושיוטנע-סעביל
 עשידיא יײװצ ןגעװ עיפַארגָאנָאמ סעשטיװָארעשַא -- גייווצרעבליז ןמלז

 "אזָאמ רעטַאעט , ךוב ןיא ןיירא} .1920 .װָאנ 1 ,.י .ג ,"רעקעוו רעד, ,ןרָאיטקַא

 ן2217227 .זז ,1941 ,.י .נ ,"קיא
 ןופ ןעגיוא יד ךרוד -- רעליּפשיוש עשידיא ייווצ --- דמלמ .מ

 .1920 .װָאנ 23 ,עיפלעדַאליפ ,"טלעו עשידיא יד , ,רעלעטשטפירש

 ,88"87 ,84 .וז ,19231 ,קרָאי וינ --- "ךוב יקסנישמור,

 ,".װרָאפ, ,רעטַאעט ןעשידיא םעד םורַא ןעפיט ןוא ןעשנעמ --- יקסנישמור ףסוי
 ,1935 .צעד 20 ,.י .ג

 ,"גָאט רעד, ,עטכישעג-סנעבעל סײקסװעשַאמָאט יסעב -- יקסװעשַאמָאט יסעב
 ,19235 .צעד 22 ,.י .נ

 ,4 .וז ,1937 , .ג ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ םובלא, --- גייווצרעבליז ןמלז
8, 123, 25, 27, 30, 52, 62, 81. 

 יי .נ ,".ורָאפ, ,רעלדַא הַארַאס ןופ עטכישעג:סנעבעל יד -- רעלדַא ַארַאס
 ,1938 ילי 4

 ,"שזײָאמ , ,טלהעצרעד רעטַאעט ןעשידיא ןופ *עמַאמ , יד -- שטיװָאמַארבַא עניב
 ,19238 טסוגיוא 10 ,י .1

 ץרעמ 31 ,זדָאל ,"טַאלבעגַאט רעזדָאל ,"טפארק עיתמא יד, -- רעלדַא ַארהַאס
9, | 

 ןופ רעפַאש ןוא שנעמ ,רעליּפשיוש סלא רעלסעק דוד -- םיובנעשריק .י

 .1940 יַאמ 21 ,.י .נ ,"?שזײַָאמ , ,ענהיב רעד ףיוא ןעּפיט עשידיא
 .1940 ינוי 14 ,.י .נ ,"טייהיירפ ןגרָאמ, ,השורי ס'רעלסעק דוד -- דלַאװכוב ;ג

 ,ילוי 5 ,יַאמ 20 ,.ַא .ל ,".װרָאפ , ,טלייצרעד ץרַאװש סירָאמ --- ץרַאװש סירָאמ
 .1941 .צעד 22 ,19 ,.װָאנ 19 ,10 ,7 ,.טקָא 27 ,14 ,.טּפעס 16 ,טסוגיוא 29

 נ ,("ןייבשריה ץרּפ, ךוב ןיא| גרוטַאמַארד-רעטכיד -- ץרַאװש סירָאמ

 ,69'261 .זז ,1

 יוז ,טרָאד ,לקניװ םענעפרָאװרַאפ ןופ טנעגילעטניא רעד -- דייווש קרַאמ
4, 

 עשידי, ַאדרָאנ סקַאמ "טעבנגַאב, בָאה ךיא יױװַא יװ --- ןירבָאק ןָאעל
 ,1943 ,3 ינ ,י .נ ,"רוטלוק

 ,1944 ,טּפעס-טסוגיוא ,.י .ג ,"רוטלוק עשידיי,, ,גרעב ייװצ --- ןירבָאק ןָאעל

 ,1946 ילוי 5 ,,י .ג ,"גָאְט, ,רעטַאעט ןעשידיא ןיא ןעבעל ןיימ --- גנָאי זעוב

 ,69 ,67 ,62:63 .ןז ,1950 ,.י .ג ,"רעטַאעט ןיא ןבעל ןיימ, -- גנָאי זעוב
9 117, 164, 177'187, 189-196, 2117213, 2327233, 

 ,,י .1 ,"סרָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט ןוא ןגרוטַאמַארד עשידיי , -- רעטומלרעּפ םולש
 .204 ,202 ,172 ,160 ,159 ,155 .זז ,2

 ,116 ,112 .וז ,1953 ,.י .נ ,"ןידרָאג בקעיא -- רמרמ ןמלק

 ןעגרָאמ , ,רעטַאעט ןשידיא ןגילָאמַא ןיא ןרָאיטקַא ןוא ןסעיּפ יד -- ןַאמלקוי .ר
 ,1956 .צעד 17 ,י .ג ,"טייהיירפ

 ,1959 יַאמ 8 ,.י .נ ,".ורָאפ , ,טריגערָאק סָאװ ףירב א --- רזוע ךלמ

 ,",ורָאפ, ,רעטכָאט ס'רעלסעק דוד ןופ ףרואװרָאפ א טימ װירב ַא -- {-1
 ,1960 .ָאנ 4 ,י .נ

 ןעפַאש לָאז ןעמ זַא טעב רעטכָאט ס'רלסעק דוד -- {--
 . ,1960 .צעד 2 ,טרָאד ,רעטָאפ ריא

 ןעשידיא ַא

 ךָאנ לָאמקנעד ַא
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 יסול ,לעקניפ
 ן1943 ינוי 22 .טשעג -- 1897 .ָאנ 29 .בעגנ

 .קרָאי-וינ ןיא 1897 רעבמעווָאנ 29 ןריובעג

 ַאמע ןוא סירָאמ רעליּפשיוש יד -- ןרעטלע

 ןוא ,לוקס קילבָאּפ ןיא טנרעלעג .לעקניפ

 ןיא ןטָארטעגפיוא רָאי 7 ןופ דניק סלַא ןיוש

 "ורט ,סיקסװעשַאמָאט ,סרעטעפ ריא ןופ רָאכ

 .ןלָאר-רעדניק טליּפשעג ךיוא טָאה יז ואוו ,עּפ

 -רַאפ ןביוהעגנָא טנגוי רעירפ רעד ןיא ךָאנ

 ןלַאפ-טייהקנַארק ןיא סענָאדַאמירּפ ןטערט

 -סול; ןיא ןעמוקַאב לָאר עקיטכיוו עטשרע

 סיקסװעשַאמָאט ןיא (1918) "ךעלעדיי עקיט

 ןיא ןענָאזעס 4 ,ענָאדַאמירּפ ַא יוװ ,ךָאנרעד ,*רעטַאעט לַאנַאשענ;

 טירטס דנערג, ןיא ןָאזעס ַא ,*רעטַאעט וינעווע דנָאקעס סרעלסעק,

 טריאערק יז ואוו ,*רעטַאעט סקָאנעל, ןיא -- 1926-27 ,*רעטַאעט

 -- 19287-29 ,"רעטסנעפ עכיוה, סרעטכיר השמ ןיא "יליל, לָאר יד

 עשידיי עקיטכיוו ערעדנַא ןיא ךָאנרעד ,?רעטַאעט טקעּפסָארּפ,, ןיא

 -טסַאג ,ווָארבערעס ינומ טימ ןעמַאזוצ ,1933 רעמוז ןיא ,סרעטַאעט

 ןטָארטעגפיוא זיא יז ואוו ,רעטַאעט ןשידיי רעניטנעגרַא ןיא טרילַאר

 ."עטבילרַאפ יירד יד , עטערעּפָא רעד ןיא *רָאיסלעסקע; רעטַאעט ןיא

 עניז ןירעליּפשיש יד טביירש ,עניטנעגרַא ןיא ןליּפש ס'.פ ןגעוו

 : תונורכז עריא ןיא לעּפַאר

 ,רעטַאעט רעזדנוא ןיא טסעג-רעלטסניק ענעדישרַאפ ךָאנ ןעוועג ,

 טכַארבעג ךיז טימ טָאה רעדעי ןוא ,ערענרע ןוא ערעסעב ןעוועג

 טסנוק-רעטַאעט יד טרעכיירַאב טָאה סָאװ ,ןָאט םעיינ ןסיוועג ַא

 ךָאנ רעד טימ ווָארבערעס רעלעטבופ רעד ןעוועג ,עניטנעגרַא ןיא

 ."לעקניפ יסול רעלעטבופ רעמ

 -רָאפ ןכעלרעפעג ַא קרָאי-וינ ןיא טכַאמעגטימ רעטעּפש טָאה .פ

 עכעלטע קנַארק ןעוועג זיא יז ןכלעוו ךָאנ ,ליבָאמָאטיױא ןַא טימ לַאפ

 -עג ךיז ,עניב רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז טעמכ רעטעּפש .םישדח

 ףיוא ןרָאװעג קנַארק .רערעל-קיזומ עטמירַאב ייב גנַאזעג טנרעל

 ,קרָאי-וינ ןיא 1943 ינוי 22 םעד ןברָאטשעג ןוא ַאימעקול

 :ױזַא יז טריזירעטקַארַאכ "ךַאנַאמלַא-טלעװ רעשידיא; רעד

 עשידיי עקידתועינצ ןופ ןלָאר יד ןיא ןעוועג יז זיא ןטסענמַא,

 טליּפש ןלָאר עזיד .עניב רעד ףיוא ןליּפש ףרַאד יז סָאװ ,רעטכעט

 לייוו ,רעטיצ ןקילייה ַא טימ טגניז ןוא ןצרַאה ןפיט ןתמא ןופ יז

 ,עקידתועינצ ַא ןיילַא ןבעל ןכעלנעזרעּפ ריא ןיא ךעלטנגייא זיא יז

 ."לדיימ עשיריי ענעדיישַאב

 -מור ףסוי רָאטיזָאּפמָאק רעד טביירש ןרָאי עטצעל עריא ןגעוו

 ; יקסניש

 ןעוועג זיא ,ענָאדַאמירּפ עשידיי ענעזעוועג יד ,לעקניפ יסול ,

 יז ,טסייה סָאד ,טואקס:-טנַאלַאט סלַא רואוויִלָאה ןופ טלעטשעגנָא

 טָאה ןוא טלעווז-וואומ רעד רַאפ ןטנַאלַאט ןכוז טפרַאדענ טָאה

 ןַא ןפָארטענ ןיסול טימ טָאה רעדייל .טלענ ךס ַא טנידרַאֿפ ךיוא

 ןוא ,טייהקנַארק רערעווש א ףיוא ןרָאװעג קנַארק זיא יז .קילגמוא

 ףיוא ןוא םיריוטקָאד יד ןופ ןעננואימַאב עֶלַא ףיוא קידנקוק טינ

 יז זיא ,טגיײלעגקעװַא טָאה ַאלעב רעטסעווש ריא סָאװ ,ימ רעד
 ןזיירק-רעטַאעט יד רעיורט ןסיורג ַא ןיא קידנליהנייא ,ןברָאטשעג

 ואוו ,דואווילאה ןיא ךיוא רָאנ ,וינעווע דנַאקעס ףיוא רָאנ טינ

 ."טבילעג ןוא טנעקעג טוג ןיוש יז טָאה'מ

 ֹוזַא יז טריזירעטקַארַאכ בילטָאג ןָאעל

 ןביוהעגנָא ַאלעב ןוא יסול רעטסעווש ייווצ יד ןבָאה גנוי ץנַאג,
 ןעקנַאשַאב רוטַאנ רעד ןופ ןענייז עדייב .ערעיראק-עניב רעייז

2804 



 רעטַאעט ןשידיי

 ןופ ןוא ןעמַאמ רעד ןופ השורי ַא -- ןעמיטש ענייש טימ ןרָאוװעג

 טנעלפ'ס ןעוו .רָאכ ןיא ןעגניז ןביוהעגנָא ןבָאה ןוא --- סירָאב ?קנָא

 ענייא טָאה ,ןרָאװעג טנוזעג-טינ זיא ןירעליּפשיוש ַא זַא ,ןריסַאּפ

 -קנַארק רעד ןֹופ עלָאר יד טליּפשענ רעטסעווש-לעקניפ יד ןופ

 -ָאב רעננוי רעד טימ ןרידוטשנייא םייב .עפירעטקַא רענערָאװעג

 -ַאמארד ךיוא טָאה יז זַא ,ןעזעג ךיילנ ןעמ טָאה ,עלָאר יד עקטפיר

 רעדָא יסול ןעוו ןרָאוװעג טקיטעטשַאב זיא סָאד ןוא ,טנַאלַאט ןשיט

 רעייז ןעגנַאפעגנָא ... .עלָאר רעד ןיא ןטָארטענפיױא זיא ַאלעב

 ייב רעטַאעט ?ַאנָאשענ ןיא רעטסעווש-לעקניפ יד ןבָאה ערעירַאק

 ןסיורנ רָאנ םעד ... יקסוװעשַאמָאט סירָאב ?קנָא ןטמירַאב רעייז

 יאול ןיא טַאהעג ענעברָאטשראפ יד טָאה ענָאדַאמירּפ סלַא נלָאפרע

 יסול זיא קירוצ רָאי עכעלטע טימ ... 'חהלכ ענעדלָאנ יד, סנַאמיירפ

 יז .עניטנעגרַא ,סערייא סָאנעוב ןיא ןליּפש וצ ןרָאװעג ןדַאלעגנייא

 -עס ינומ רעליּפשיוש ןטסואווַאב םעד טימס טליּפשענ ןטרָאד טָאה

 רעטמירַאב רעד ,נלָאפרע ןרעיוהענמוא ןַא טָאהעג ןוא ווָארבער

 סיסול ןעלקיװטנַא וצ ןָאטעגנ ךס ַא טָאה יקסנישמור ףעזָאי רעקיזומ

 ,"גנַאזעג ןופ שינטנעק סָאד ןוא עמיטש

 .ע .מ

 רעשידיא רעד ףיוא רעדניק רענאקירעמא -- ןקיניװטָאב .בָו ליסנעּפ דעל
 ,1923 .צעד 7 ,.י .נ ,".װרָאפ , ,עניב

 ,357:58 .ןז ,1926 ,קרָאי-וינ ,"ךַאנַאמלַא-טלעװ רעשידיא,
 לעקניפ יסול ןוא וָארבערעס ינומ ןופ טובעד רעד -- יקסנַאשזָאר לאומש

 ,1933 ינוי 25 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא , ,"רָאיסלעסקע, רעטַאעט ןיא

 ,לעקניפ יסול עסירעטקא רעלופטנאלַאט רעד ןופ ערעירַאק יד --- בילטָאג ןַאעל
 ,1943 ינוי 25 ,,י .נ ,",װרָאפ ,

 ,293 .ז ,1944 ,קרָאיוינ ,"ןבעל ןיימ ןופ ןעגנאלק, --- יקסנישמור ףסוי

 ,453 .ז ,1944 ,א"ב ,"רעטַאעט שידיא תורוד ריפ ,, -- רעקוצ הימחנ

 ַאלעב ,לעקניפ

 .עיפלעדַאליפ ןיא 1898 רַאורבעפ 8 ןריובעג

 ןוא סירָאמ רעליּפשיוש עשידיי יד -- ןרעטלע

 ,לוקס קילבָאּפ ןיא טנרעלעג .לעקניפ ַאמע

 -עג שידיי .רערעל עטַאוירּפ ייב רעטעּפש

 דניירפנעזייוו ינומ רעליּפשיוש םייב טנרעל

 טָאה יז ןכלעוו טימ ,(ינומ לוָאּפ רעטעּפש)

 ןוא גנַאזעג טרידוטש .טַאהעג הנותח ךָאנרעד

 -עפ ריא ייב רָאכ ןיא ןטָארטעגנײרַא .ָאנַאיּפ

 -לַאנָאשענ, ןיא יקסװעשַאמָאט סירָאב רעט

 עטשרע .רָאי 4 ןעוועג זיא יז ואוו ,*רעטַאעט

 רעטעּפש ."עטנזח יד; ןיא *ַאקנַאיב, סלַא טריטויבעד לָאר עקיטכיוו

 ןלָאר-ענָאדַאמירּפ עטשרע ןיקסוװעשַאמָאט סירָאב טימ טליּפשעג

 -לעדע ףעזָאי ןופ דיא ןענָאזעס ייווצ ךָאנרעד ,ץניוװָארּפ רעד רעביא

 גרובנעדלָאג טימ ןָאזעס ַא ,"רעטַאעט וינעווע דנָאקעס, ןיא ןייטש

 טימ ךָאנרעד ,"רעטַאעט סײלּפ גניווריוא, ןיא דניירפנעזייוו ינומ ןוא

 "יטרעביל, ןיא ןוא *רעטַאעט קילבָאּפ, ןיא רעטעּפש ,ץַאז קיוודול

 ."רעטַאעט

 עּפָאריײא ןיא "רעטַאעט טסנוק רעשידיי, ןופ ןלָארטסַאג יד תעב

 .עּפורט רעד ןיא .פ ךיז טקילײטַאב 1924 ןיא

 יילגנע רעד ןיא ,1928 ןיא ,ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ ןטָארטעגפיוא

 טלָאמַאד טניז ןוא "דנעוו ריפ יד, עסעיּפ רעד ןופ גנוריפפיוא רעש

 יּפ לע ךיז קידנבעגּפָא ,עניב רעשידיי רעד ןופ קעװַא קידנעטשלופ

 | .ערעירַאק סנַאמ ריא ןופ רעטלַאווּרַאפ רעד יוו ּבּור

 ,לעקניפ יסול עסירעטקַא עשידיי יד ןעוועג זיא ירעטסעוװש .ס'9
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 ,,י .ג ,".ורָאפ, ,ענהיב רעשידיא רעד ףיוא ןעטנַאלאט עגנוי -- קיניװטָאב .ב
 ,1819 רַאורבעפ 6

 ,357 .ז ,1926 ,קרָאי-וינ ,"ךַאנַאמלַא-טלעװ רעשידיא,

 ,293 .ז ,1944 ,קרָאיוינ ,"ןבעל ןיימ ןופ ןעגנאלקא -- יקסנישמור ףסוי

 ַאשימ ,לעּפַאד

 | טרָאּפָאּפַאר השמ |
 ן1942 לירּפַא 11 .טשעג --- 1901 .ָאנ 15 .בעג}

 ,ײמָאלָאק ןיא 1901 רעבמעווָאנ 15 ןריובעג

 -ַאפ רעשיתבה:לעב רעטושּפ ַא ןיא ,עיצילַאג

 ןעמוקַאב .רחוס-ןסקָא ןַא -- רעטָאפ .עילימ

 עכעלטלעוו ךיוא ןוא עשידיײ-לענָאיצידַארט ַא

 -לע יד ןוא ,עיזַאנמיג טקידנעעג .גנואיצרעד

 -קָאד סלַא ןעיצרעד טלָאװעג םיא ןבָאה ןרעט
 -סעקרָא-ןטנעדוטס ןיא לדיפ טליּפשעג .רָאט

 םוצ ןוא רָאכ-ןטנעדוטס םוצ טגנַאלַאב ,רעט

 .עיזַאנמיג רעד ייב בולק ןשיטַאמַארד ןשיליױוּפ

 -רעטעּפש רעד טמוק טָאטש ןיא ןעוו טשרע

 ַא טריזינַאגרָא ןוא ךַאנַארג רעדנַאסקעלַא רעליּפשיוש רעטמירַאב

 טביילברַאפ ןיא ןײרַא .ר טרָאד טערט ,בולק ןשיטַאמַארד ןשידיי

 -ַארּפ עליבַאטס ַא ןיא ךיז טלדנַאורַאפ בולק רעד ןעוו ,1918 זיב

 ןעגנולעטשרָאפ עשידיי טימ םורַא טרָאפ עכלעוו ,עּפורט עלענָאיסעּפ

 טרָאפ ךַאנַארג יו םעדכָאנ .ךעלטעטש ןוא טעטש ענעדישרַאפ רעביא

 ,ר טרירגימע ,ךיז טלַאפעצ עּפורט יד ןוא דנַאלשטייד ןייק קירוצ

 ןוא דואמ ינוז טימ ןעמַאזוצ ,טריזינַאגרָא רע ואוו ,עקירעמַא ןייק

 טרָאד ןליּפש ןכָאנ .רעטַאעט-ןטענָאירַאמ שידיי ַא ,רעלטָאק לסָאי

 יטרעביל ןיא רָאש לעשנַא וצ טרישזַאגנַא .ר טרעוו ,רָאי ייווצ

 ,רעטַאעט ןָאסניקּפָאה ןיא ךָאנרעד ,(1927-28) רעטַאעט

 ןריטיצער טגעלפ ,טסיטרַא-טרעצנָאק א ןעוועג ךיוא זיא .ר

 ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ,טָאה ,ןעגניז ךיוא ןוא עזָארּפ ןוא עיזעָאּפ

 ,(ןינאט םולש ןוא רעקעּפ רָאטקיװ ,גרעבמָארטס עלהנח יוװ) ןרָאיטקַא

 ןלַאנָאיצַאנ שידיי, ןרַאפ עקירעמַא רעביא רוט ַא טכַאמעג לָאמ יירד

 -ָאידַאר רעשידיי ַא ןרָאװעג .ר זיא ךָאנרעד .*דנַאברַאפ-רעטעברַא

 -ָאידַאר רעקרָאי-וינ יד ףיוא רָאטקעריד-סםַארגָארּפ ןוא רעריסנָאנַא

 ףע וילבָאד , ,*יד רַא יע וילבָאד, ,"שטיע יס לע וילבָאד , סעיצַאטס

 רָאטקערידסםַארגָארּפ ,רעריסנָאנַא ךעלסילשסיוא רעטעּפש ,"יב יע

 רעד רַאפ םַארגָארּפ שילגנע-שידיי ַא ןופ רעלעטשוצ:םַארגָארּפ ןוא

 ."םע ישזד םע וילבָאד , עיצַאטס רעד ףיוא עמריפ-שטיוועשינַאמ

 ןעמוקעג ןוא קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג 1942 לירּפַא 11 םעד זיא .ר

 ,סניווק ןיא *ןָאייז טנואמ; םלוע-תיב ןפיוא ור רעקיביײיא ןייז ו

 י .נ ,דנַאלײא גאל

 :ינדרי .מ טביירש םיא ןגעוו גָאלָארקענ ןקידרעטעּפש ַא ןיא

 -ָאידַאר עשידיי עטלייצעג יד ןשיוװצ ןעווענ זיא לעּפַאר ַאשיס ,

 וצ יואר ןעוועג זיא סָאװ ,ןרָאטקעריד-פַארנָארּפ ןוא רעריסנָאנַא

 ַא ןיילַא ןעוועג זיא רע סָאװ ץוח ַא .דלעפ םעד טָא ןיא ןטעברַא
 רעקיזומ ַא ןעוועג ךיוא רע זיא ,רעליּפשיוש ַא ןוא רעגניז-סקלָאפ

 וצ ךיא ןיימ 'רעקיזומ, טרָאװ ןטימ .שטנעמ-רוטלוק ַא וצרעד ןוא

 עשירעטכיד ייר עצנַאנ ַא וצ קיזומ ןבירשעג טָאה רע זַא ,ןנָאז

 -ארטסעקרָא ענעננולעג ץנַאנ עכעלטע ןפַאשענ ךיוא טָאה ןוא רעדיל

 ."סעמעט-סקלָאפ ענעדישרַאפ ףיוא םעיצ

 2 .גרעבמַארטס עלהנח ןופ .ע .מ ןוא .ע .ש
 ,1952 לירּפַא 9 ,.י .1 ,"לַאנרושז ןעגרָאמ, ,טלעוו-קיזומ רעד ןיא --- ינדרי ,מ
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 ןופ ןָאטיסטעל

 ן.ד .ס} לאינד-:והיעשי ,גרעבנייוו
 ן1943 לירּפַא 15 .טשעג -- 1888 ינוי 15 .בעגו

 -ָאזַאמ ָאלַאיב ןיא 1888 ינוי 15 ןריובעג

 ,עילימַאפ רעשיתבה:לעב ַא ןיא ,ןליוּפ ,קצעיוו

 רעטעּפש ,שרדמה תיב ,רדח ןיא טנרעלעג

 ,םידומיל עכעלטלעוו ,גנודליב-טסבלעז ךרוד

 ןענַאטשעגוצ שרדמה תיב ןיא קידנעייז ךָאנ

 רענעי ןופ ןזַאפ עלַא טכַאמעגטימ ,"דנוב, םוצ

 "רַאפ עוויטַאריּפסנָאק :עכָאּפע רעקידנזיורב

 -ארטסנַאמעד ,"עשזריב ,, ,עמרוט ,ןעגנולמַאז

 -כיילג .ג"דא ,סעקיײגַאנ עשיקַאזָאק ,סעיצ

 עשידיי יד ןעגנולשעג שממ רע טָאה קיטייצ

 .רוטַארעטיל-טלעוו ןוא

 -טימ רעקיטעט ַא טרעוו רע ואוו ,ןָאדנָאל ןייק טרירגימע 1905 ףוס

 ןטרעצנָאק עטסנייפ יד טכוזַאב ,זיירק ןשיטַאמַארד ןשידיי ַא ןיא דילג

 ןופ רַאטערקעס רעד טרעוו .וו .ןעגנולעטשרָאּפ-רעטַאעט עשילגנע ןוא

 ןַאד ."ןָאינוי רעדיינש דעטײמַאגלַאמַא; רעד ןופ שטנערב דנע טסעוו

 רעדנירג יד ןופ רענייא טרעוו ןוא ןייארַאפ-?רימזה, םעד רע טעדנירג

 "טומלַאמ,, פ"א ןביירש ןָא טבייה ,וו ."גניר רעטעברַא; ןקיטרָא ןופ

 ןיא קיטעט רעייז טרעוו ,קיזומ ןוא רעטַאעט ןגעוו *טייצ , ןיא

 ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא זיא ןוא ?טעטימָאק ןטנַארגימיא ןשיסור;

 יורפ ןייז ןוא רע ,ךיז ןדנײרפַאב ןָאדנָאל ןיא .*רעטַאעט לּפמעט,

 רעליּפשיש ןשידיי ןטמירַאב-רעטעּפש ןטימ םיטניא רעייז ,עזָאר

 רעייז ןָא טלַאה טפַאשטניירפ עמיטניא יד ןוא ,גרובנעדלָאג לעוימעס

 .ןבעל ץנַאג
 ןיא טייצ עסיוועג ַא רע טבעל ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג 1921 ןיא

 טצעזַאב 1923 בייהנָא ןיא .ּפַאש ַא ןיא טעברַא רע ואוו ,קרָאי-וינ

 טעברַא עשיטסילַאנרושז ןָא טבייה רע ואוו ,טיֵארטעד ןיא ךיז רע

 ואוו ,"סטרעוװרָאפ, ןופ רָאטקַאדער רעלַאקָאל רעד דלַאב טרעוו ןוא

 טיײקמַאזקקרעמפיוא ערעדנוזַאב ,םינינע עלַאקָאל ןגעו טביירש רע

 טביירש רע ןכלעוו ןגעוו ,רעטַאעט ןשידיי םעד רעבָא רע טקנעש

 רעד ןיא ךיוא ןעלקיטרַא ,.דנַא .א יקסרוגָאניװ ּפ"א ,טייצ וצ טייצ ןופ

 ןבירשעג ךיוא טָאה .וו .,"סטרעוורָאפ, ןופ עבַאגסיױא רעקרָאידוינ

 םרָאפכוב ןיא טָאה ןוא ןבַאגסיוא עשידָאירעּפ ערעדנַא ליפ ןיא

 ןטלַאטשנַא ןוא סעיצוטיטסניא עשידיא , שידיי ןיא ןבעגעגסורַא

 ןפורעגסיורַא טָאה סָאװ ,(.זז 211 ,1940 טיָארטעד) ?טיָארטעד ןיא

 ןיא ןוא ,קיטירק רעשידיי רענײמעגלַא רעד ייב ביול ןטסערג םעד

 טסעשט רָאװע .זז 22 ןופ רושָארב ַא ,1943 ןיא ,טרָאד ,שילגנע

 ,"19432 וָא

 ,טיַארטעד ןיא ןברָאטשעג .וװ זיא 1943 לירּפַא 15 םעד

 : ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ גייווצרעבליז ןמלז

 ,ןָאדנָאל ןיא ךָאנ רעירפ ,רָאי קילדנעצ עקינייא ןופ ךשמ ַא ןיא,

 -עג טָאה רענעברָאטשרַאפ רעד ואוו ,טיִארטעד ןיא רעטעּפש ןוא

 המשנ ןייז ןופ רעייפ ןצנַאנ ןטימ ךיז רע טָאה ,םייה ןייז טכַאמ

 עלַא ןפלָאהענטימ ,טעברַא-רוטלוק רעשידיי רעד ןיא ןפרָאװעגניײרַא

 -ענ ןיילַא ,טַאט ןוא טאר טימ סעיצוטיטסניא עלערוטלוק עשיריי

 .ןשינפרעדַאב-רוטלוק עלַא רַאפ טלעג ןפַאש ןפלָאהעג ןוא ןבעג

 םעד ןבענעגרעביא ןעוועג גרעבנייוו דניירפ רעזדנוא זיא רעדנוזַאב

 רעד טנידעג ןעּפ ןייז טימ רע טָאה רָאנ טינ .רעטַאעט ןשיריי

 טרידנַאגָאּפָארּפ ךעלדנימ טָאה רע רָאנ ,קיטירק-רעטַאעט רעשידיי

 ןיא םייה ןייז .טרָאװ ןשידיי ןכעלטנפע ןופ טייקיטכיוו רעד רַאֿפ

 ,שטנעמ-רעטאעט ןשיריי םעד ןופ סערדַא יד ןעוועג זיא טיָארטעד

 ןעמונעגפיוא ןענייז ןלַארטַאעט עכלעוו טימ טיײקמערַאװ יד ןוא
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 ןיא ,ַאזָאר ןירעטיײלנַאב-סנבעל רעביל ןייז ןוא םיא ךרוד ןרָאװעג

 רעטרעדנוה ןופ ןצרַאה ןיא טצירקעננייא ןבילבענ קידנעטש ףיוא

 רעד טָאה רעדנוזַאב ץנַאג ,ןלַארטַאעט ןוא רעליּפשיוש עשיריי
 -ַאעט, םוצ גנואיצַאב עמיטניא ןַא ןזיוװעגסױרַא רענעברָאטשרַאפ

 ןופ רָאטקַאדער רעד סָאװ ,טנעמָאמ ןטשרע ןופ .'ןָאקיסקעל-רעט

 טָאה ,טיארטעד ןייק ןעמוקעג זיא ,גייווצרעבליז ןמלז ,'ןָאקיסקעל
 טָאה רעכלעוו ,ןנרעבנייו ןיא רבח ַא ןוא רעדורב ַא ןענופענ רע

 ."טעברַא רעזדנוא רַאפ טעמדיוועג ךיז

 ,"ןטפעה רעטַאעט, ןיא גרעבנייוו (.ד .ס) והיעשי -- ןגייווצרעבליז ןמלזו ז--
 | .1943 ,1 ינ ,קרָאי וינ

 רעטירד ,1960 ,קרָאיװינ ,"רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל;
 ,351752 .וז ,דנאב

 הנוי ,דלעפנעזָאר
 ן1944 ילוי 9 .טשעג -- 1880 .בענְו

 ןילָאװ ,קסירָאטרַאשט ןיא 1880 ןריובעג

 סנעזייר ןופ עבַאגסױא רעטשרע רעד טיול}

 ןבענ ,עקווָאלַאפַאר ףרָאד ןיא -- ?ןָאקיסקעל;
 .עילימַאפ רעמערָא ןַא ןיא ,{קסירָאטרַאשט

 רעבלַאה ַא ןוא רערעל רעבלַאה ַא --- רעטָאפ

 ףיוא ןענרעל וצ ץלַא עבט ַא טימ ,דמלמ

 עמערָא ףיוא לדיפ טליּפשעג וליפַא ,שטייד

 ףיוא גונעג ןגיוצעג טינ ץלַא רעבָא ,תונותח

 ןוא ,רעדניק 7 ןופ דניזעג ןבילוצ הסנרּפ

 .ףרָאד ןפיוא ןעלדנַאהוצ טזומעג טָאה יורפ יד

 םיא ןופ טָאה רעטָאפ רעד ןוא רדח ןיא טנרעלעג רָאי 12 זיב

 רעטומ יד ּפָא טברַאטש רעטעּפש רָאי ַא רעבָא ,בר ַא ןכַאמ טלָאװעג

 ןזָאלרַאפ זומ .ר ןוא ,רעטָאפ רעד ךיוא רעטעּפש רָאי בלַאה ַא ןוא

 -רעל ןביוהעגנָא טָאה רע ואוו ,קסניּפ ןבענ ,טסָאהָאּפ ןיא הבישי יד

 וצ טמוק רע זיב ,רעדירב ענייז וצ ןרעדנַאװמורַא טמענ .ר .ןענ

 ַא ןמז ַא טרעװו רע ואוו ,ענווָאר ןופ טייוו טינ ,קילַא ןייק סיפ

 יד וצ רעדיוו ךיז רע טזָאל ךָאנרעד ,דמלמ-יקדרד ַא ייב רעפלעהַאב

 םייב טעברַא ןוא ,רעקָאט ַא טרעו רע ואוו ,סעדָא ןייק רעדירב

 טיגרָאג קידנביירש טינ ןוא קידנענעייל טינ ,טייצ רָאי ןעצ ךַאפ

 טסניד-רעטילימ ןופ גנואיירפַאב רעד ךָאנ טשרע .טייצ עצנַאג יד

 וצ ווירב-סעביל ַא ןיא ןעּפ ןייז לָאמ ןטשרע םוצ ןייא רע טקנוט

 .סיוא רעייז ןעמעלַא ייב טמענ סָאװ ,רעטבילעג ןייז

 רעשידיי רעד ןיא סנַאסענער םעד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא

 ןצרּפ ייז טזייוו ןוא ןעגנולייצרעד ייווצ ןָא .ר טביירש ,רוטַארעטיל

 רע טקורד 1904 ןיא טשרע .סעדָא ןיא 1902 ןיא ךוזַאב ןייז תעב

 ןָא טלָאמַאד ןופ ."דניירפ, ןיא "לגנוינרעל סָאד , ךַאז עטשרע ןייז ּפָא

 עסערּפ רעשידיי רעשידָאירעּפ רעד ןיא רעביירש רעטּפָא ןַא רע טרעוו

 ןוא הכאלמ ןייז ןופ קירוצ ןצנַאגניא ךיז רע טיצ 1905 טניז ןוא

 -נוזַאב ַא .עיסעּפָארּפ רעכעלסילשסיוא ןייז רַאפ ןביירש סָאד טכַאמ

 ,"ןטנערוקנַאק, גנולייצרעד ןייז טכַאמעג טָאה םשור ןקרַאטש ןרעד

 .עסעיּפ ַא רַאפ טעברַאַאב ךיוא רעטעּפש טָאה רע עכלעוו

 ןופ עבַאגסױא עטשרע יד ןענישרעד עשרַאװ ןיא זיא 1909 ןיא

 -סקעז ַא זיב ,סעבַאגסױא ערעדנַא רעטעּפש ,ןעגנולייצרעד ענייז

 רענייא , ןַאמָאר ןייז ךָאנרעד ,(1924 קרָאי-וינ) עבַאגסיױא עקידנעב

 גַאלרַאפ ןיא 1955 ןיא זיא טיוט ןייז ךָאנ ןיוש ןוא ,(1940) "ןיילַא

 ענעבילקעג, דנַאב ַא רענייז ןענישרעד ָאגַאקיש ןיא ןייטש .מ .ל ןופ

 ןשיטירק:שיפַארגָאיב ַא טימ עדַארג .ח ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ ,"קרעוו

 . .רעגינ .ש ןופ ריפניירַא
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 רעטַאעט ןשידיי

 -ןרָאי זיא רע ואוו ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג .ר זיא 1921 בײהנָא

 -ביילג ,"סטרעװרָאפ, ןיא רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוועג גנַאל

 עקירעמַא ןיא ןלַאנרושז עשידיי ייר ַא ןיא קידנטעברַאטימ קיטייצ

 עכעלטע טכַאמעג טָאה רע ואוו ,עּפָאריײא ןיא ןעגנוטייצ עכעלגעט ןוא

 .עקירעמַא ןיא ךיז ןצעזַאב ןייז טניז ןכוזַאכ

 עשידיי עטסלעניגירֶא ןוא עטסרעלוּפָאּפ יד וצ טרעהעג טָאה .ר

 .רעלעטשטפירש

 המישר עלופ ַא) סרעטקַאנײא ייר עצנַאג ַא טקורדעג טָאה .ר

 1922 ץרעמ 23 םעד זיא "ןטנערוקנָאק, עסעיּפ ןייז ןוא ,(רעטייוו --

 טסנוק שידיי, ןייז ןיא ץרַאװש סירָאמ ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ַא טימ (*עטסָאבעלַאב יד לוולעוו, סלַא ץרַאװש טימ) *רעטַאעט

 רעד טימ טרילָארטסַאג ץרַאװש טָאה רעטעּפש .גלָאפרעד ןסיורנ

 ןפורעגסױרַא ןוא ,עניטנעגרַא ןיא גלָאפרעד ןסיורג ַא טימ ,עסעינ

 ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא יז ןעוו טייהנדישרַאּפ-סגנוניימ עקרַאטש ַא

 -דול ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא זיא עסעיּפ יד .עקיסקעמ ןיא
 .עינעמור ןיא 1922 ןיא ןליּפשטסַאג ענייז תעב ץַאז גיו

 :גנוריפפיוא רעקרָאי-וינ רעד ןגעוו טביירש רעלדַא עליצ

 ךעלדנע ךיז רימ ןבָאה ןסעיּפ-'ּפָארַא---ףיורַא, עכעלטע יד ךָאנ,

 ןעוועג זיא סָאד .נלָאפרעד ןטרַאוװרעדמוא ןַא וצ ןנָאלשרעד רעדיוו

 -רעד ןטריטנַאלַאט-קיטרַאננייא ,ןקיטפערק רעייז םעד ןופ עסעיּפ ַא

 -ירַא ןיא ,'ןטנערוקנָאק, ןעמָאנ ןרעטנוא דלעפנעזָאר הנוי רעלייצ

 .ןייק קידנעמוק ... .גנולייצרעד א יוװ ןבירשעג סע רע טָאה לַאנינ
 ַא טכַאמעג ננולייצרעד ןייז ןופ דלעפנעזָאר הנוי טָאה עקירעמַא

 ןייק זיא ,טריפעגפיוא יז טָאה ץרַאוװש ןוא ,ןטקַא יירד ןיא עמַארד

 טנָאמרַאפ טָאה עמארד סלַא 'ןטנערוקנָאק, זַא ,טינ לפייווצ םוש

 טקעלּפטנַא טרָאד טרעוו סע ,ןרעטקַארַאכ ענעלָאמענ-ךעלרעדנואו

 -כאווש עכעלשטנעמ טכַארבענסױרַא ןרעוו'ס ןוא ןבעל ןופ ?קניוו ַא

 .טרָאס ןקיטרַאננייא ןוא ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןופ ןטייק

 -ןָאק, ןופ נלָאפרעד םעד ןיא קלח ןסיורג א זַא ,ךיז טכוד רימ

 -רעטסיינַאב סנַאהַאק .בא וצ ןרעוו ןבירשענוצ ךיוא ףרַאד 'ןטנערוז

 ןופ ןליּפש עקיטכערּפ סָאד ןעמוקענוצ ךיוא זיא'ס . . , קיטירק רעט

 ,טרימשדלָאנ לאיחי ,לעּפַא הנח ,ץרַאװש סירָאמ .רעליּפשיוש יד

 ַא ףיוא ןבָאה -- ןענעכערניירַא ךיוא ךיז ןיוש רימָאל ןוא --

 -ַאכ עשינָאלָאכיסּפ-ףיט יד טכַארבעגסױרַא ןפוא םענעגננולעג רעייו

 -וקנָאק יד; ןיא עיצַאסנעס עסיורג ַא .עסעיּפ רעד ןופ ןרעטקַאד

 יד .עלעגניי קירָאײיטכַא ןַא ןופ ןליּפש סָאד ןעוועג זיא 'ןטנעד

 עלעטָאמ ןוא עלָאר-רעדניק עכעלנייוועג ןייק טינ טייוו זיא עֶלָאד

 ןַאד ןליּפש ןייז .טריפעגכרוד ןעננולעג רעייז עלָאר יד טָאה טנַארכ

 םשור ַאזַא טעמכ טכַאמענ טלעװ:-רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא טָאה

 יוואומ א ןיא טכַאמענ לָאמַא טָאה ןַאגוק יקעשזד רעניילק רעד יוװ

 ."ןילּפַאשט ילרַאשט טימ

 -פיוא *רעטַאעט סיעלּפ גניווריוא, ןיא זיא 1924 רעבמעצעד ןיא

 זיא סָאװ ,עידעמָאק ַא ,?ןלַאפעגנײרַא; עסעיּפ ס',ר ןרָאװעג טריפעג

 .קיטירק רעד ןופ ןרָאװעג ןסירעגּפָארַא קרַאטש

 ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא "ןטייצ עקיטנייה, רעטקַאנײא רעד

 ,"עניבסקלָאפ, רעקרָאי-וינ רעד

 עקיטקַא-יירד ַא "טפנוקוצ, ןיא טכעלטנפערַאפ .ר טָאה 1921 ןיא

 ."עביל עטרעטנָאלּפרַאפ , עמַארד

 טָאה 1927 ןיא ןוא (קאר) רעסנעק ףיוא ןדָאװעג קנַארק זיא .ר

 טגָאזעגּפָא דלַאב םיא ןבָאה םיריױטקָאד יד .טרירעּפָא םיא ןעמ

 -עג זיא ןוא רָאי 7 ךָאנ טרעטַאמעג ךיז טָאה רע רעבָא ,ןבעל סָאד

 .קרָאי-וינ ןיא 1944 ילוי 9 םעד ןברָאטש
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 : ןסעיּפ עטקורדעג ס'.ר

 רעיילש רעצרַאװש רעד ןוו

 (ענעצס עשיטַאמַארד)

 דלעפנעזָאר הנוי ןופ

 ן.1922 לירּפַא 23 ,.י .ג ,"סטרעוורָאפ;ן

 ?גידלוש זיא רעו 1

 גנולדנַאה עשיטַאמַארד

 דלעפנעזָאר הנוי ןופ

 ן.1923 טסוגיוא 26 ,.י .נ ,"סטרעוורָאפ;ן

 דלעפנעזָאר הנוי ן3}

 הנותח רעד ךָאנ טייצ עצרוק ַא בייוו ןוא ןַאמ

 (ענעצס ַא)
 ן.11-13 .זז ,1924 ,48 (50) ,עשרַאװ ,*ךָאװ עטרירטסוליא,}

 דלעפנעזָאר הנוי {4}

 סַאה ןוא טפַאשבעיל ןופ

 טקַא ןייא ןיא עמַארד ַא
 ן.379-83 .זז ,1925 ילוי ,.י .ג ,"טפנוקוצ יד,}

 זיא ן{5}

 עקנעצס ַא
 דלעפנעזָאר הנוי ןופ

 ן,1926 יַאמ 1 ,,י .נ ,"סטרעוורָאפ,}

 ןַאמ ןעטבעילרַאפ ַא ןופ עידעגַארט יד ן6)

 רעדליב ייווצ ןוא טקַא ןייא ןיא

 דלעפנעזָאר הנוי ןופ

 ן,1926 ינוי 14 ,12 ,.י .נ ,"סטרעוורָאפ;}

 טָארקנַאב {זו

 (רעטקַא-ןייא)
 דלעפנעזָאר הנוי ןופ

 ן,1927 לירּפַא 24 ,.י .1 ,?סטרעוורָאפ;}

 קירטש ןופ ןעמונענּפָארַא ן8}

 (ענעצס עשיטַאמַארד)

 דלעפנעזָאר הנוי ןופ

 ן.1927 ילוי 31 ,.י .ג ,?סטרעוורָאפ;}

 טגָאזעג טָאה ץרַאה סָאד ןפו

 (סענעצס עשיטַאמַארד)

 דלעפנעזָאר הנוי ןופ

 ן,1929 .צעד 1 ,.י .נ ,"סטרעוורָאפ,}

 ךילגעמ זיא סעכילגעמנוא ױזַא יו 01

 (ךיירקנַארּפ ןיא ןעמוקעגרָאּפ זיא סָאװ סעצָארּפ ַא ןופ)

 ןרעטקַאניײאו

 דלעפנעזָאר הנוי ןופ

 ן.1920 ץרעמ 16 ,.י .נ ,"סטרעוורָאפ,}

 ןעטייצ עגיטנייה {11)

 (עציקס עשיטַאמַארד)
 דלעפנעזָאר הנוי ןופ

 ן.1930 לירּפַא 27 ,.י .נ ,!סטרעוורָאפ ,|

 דלעפנעזָאר הנוי 1121

 עביל עטרעטנָאלּפרַאפ ַא

 ןעטקַא יירד ןיא עמַארד

 ן,1931 ץרעמ .,רַאורבעפ ,רַאונַאי ,קרָאי-וינ ,"טפנוקוצ יד;}

 ,1337239 .זז ,וצ ,ײ.רעטיל .שידיי .קיסקעל, -- ןעזייר ןמלז

 ,י .ג ,"גָאט; ,ענהיב רעשידיא רעד ףיוא ןעסעיּפ עיינ ייווצ --- לָאגניד .ס

 | ,1922 ץרעמ 0
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 ,רעטַאעהט סיץרַאװש ןיא "ןעטנערוקנָאק יד, ס'דלעפנעזָאר הנוי -- ןַאהַאק .בא
 יי ,1922 ץרעמ 13 ,.י .נ ,".װרָאפ,

 17 ,טרָאד ,"ןעטנערוקנָאק, ס'דלעפנעזָאר ןיא סערעטניא רעד -- ןַאהַאק .בא
 ,1922 ץרעמ

 ,"טלבײגטײ, ,רעטַאעהט טסנוק סיץרַאװש ןיא "ןעטנערוקנָאק, -- ילעיב .ס .ל

 .1922 ץרעמ 17 , .נ
 ,1922 לירּפא 21 ,,י ,ג ,"ש"אפ , ,ןעטנערוקנַאק --- לעסקַא

 ,1924 .צעד 26 ,.י .ג ,"טייהיירפ, ,ףירב לטניב ןופ רעיסואימ -- ןײטשּפע ךלמ
 ,1924 .צעד 26 ,.י .ג ,"שז"ָאמ,, ,תלוסּפ עשירעביירש -- ינודקומ .א .רד
 ,1924 .צעד 27 ,.י .ג ,"גָאט רעד, ,? ןעמעװ רעװ --- קינלארָאק .א .רד
 ךרוד טריפעגפיוא (דלעפנעזָאר הנוי ןופ) ןעטנערוקנַאק --- יקסנַאשזָאר לאומש

 ,1930 ילוי 27 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא, ,ײַאניטנעגרַא, רעטַאעט ןיא ץראווש סירָאמ

 ,ָאקיסקעמ ,"טרָאװ סָאד, ,ץרַאװש סירָאמ וצ ווירב א -- ןאהאק ןָאמָאלָאס

 ,1952 .טּפעס

 ,טרָאד ,טדער'מ סָאװ עלאמ --- םיובסייוו .א

 ,ָאקיסקעמ ,"סיורָאפ , ,? רעטַאעט שידיא ןייז לָאז סָאד ןוא -- רעװרעסבא .א

 ,1952 ,180 ינ

 ,1952 .װָאנ 10 ,.י .ג ,"שזיָאמ-גָאט, ,טושּפ ןוא טסָארּפ --- ןײטשטַאלג בקעי

 ,"געװ רעדע ,טייקשירעקעמשנייפ ענעבירטעגרעביא --- יקסנַאשזַאר לאומש

 ,1952 .צעד 13 ,ָאקיסקעמ

 ,1954 ,7 ינ ,.י .ג ,"רוטלוק עשידייג ,דלעפנעזַאר הנוי -- ץכ השמ

 ,1955 ,קרָאי-וינ ,"קרעװ ענעבילקעג, -- דלעפנעזָאר הנוי

 ,152 .ז ,1955 ,קרָאיײיוינ ,"עניבסקלָאפ רָאי קיצרעפ,

 ,580:81 .זז ,1959 ,קרָאי-וינ ,"טלייצרעד רעלדא יליצ , -- רעלדַא עליצ

 בקעי ,ןַאמצַאק
 ן1932 ילוי 7 .טשעג -- 1858 .בעג)

 וצ .עניאַארקוא ,סעדָא ןיא 1858 ןריובעג

 יד ןוא ,רעטָאפ ןייז רע טרילרַאפ רָאי 2

 לָאמַא ךָאנ טָאה ,ןיז יירד טימ ןדָאלַאב ,רעטומ

 רעד ןיא טנרעלעג טייקמערָא בילוצ .הנותח

 שיסור לסיב ַא ןוא הרות-דומלת רעקיטרָא

 לגניי ַא .לוש רענָאיזַאק רעסעדָא רעד ןיא

 -רַאפ טזומעג ןיוש רע טָאה רָאי 1213 ןֹופ

 ןיא טעברַאעג טָאה ןוא הסנרּפ ףיוא ןעניד

 -ניז םייח ןסיוועג ַא ןופ לקירבַאפ-קַאבַאט ַא

 יד טימ ןעגניז טכַאנייב טגעלפ רעכלעוו ,רעג

 -עלַאב ןייז ךרוד ןגיוצעגניײרַא .סרעלעק-ןייוו יד ןיא רעגניז-סקלָאפ

 דלַאב טרָאד .ק טרעוו ,עמיטש-טלַא ענייש ַא קידנציזַאב ןוא ,סָאב

 וצ טייצ ןופ ךיוא ךיז רע טלעטשרַאפ ָאד .?רעגניז סלַא טבילַאב

 רעד ןיא טסיטַאטס ַא ךָאנרעד טרעוו ןוא טגניז ,לדיסח סלַא ,טייצ

 ךיױא רע טגניז קיטייצכילג .ערעּפָא רעשינעילַאטיא רעקיטרָא

 ,ןזח ַא ייב

 -פיוא ךיז טיירג ןוא רעגניז-סקלָאפ יד וצ ךיִז רע טרעק 1876 ןיא

 ןופ טרידוטשנייא ,"עיסָאס עמומ יד; סנדַאפדלָאג ןיא ןטערטוצ

 עכעלטע .ןופרעד טינרָאג טרעוו'ס רעבָא ,ןייטשנרעב ןסיוועג ַא

 עינעמור ןיא עּפורט סנדַאפדלָאג ןופ קירוצ טמוק רעטעּפש םישדח

 יז ןוא רעגניז-סקלָאפ יד טימ ךיז טקינייארַאפ ,גרעבנעזָאר לארשי

 רעביא רעטערב עטגיילעגפיונוצ ףיוא ,סרעלעק-ןייוו יד ןיא ןליּפש

 ןוא "?קירעדנעמש, ,"לקינייא ןטימ עבָאב יד; סנדַאפדלָאג ,ןשיט

 ,טסקעט ַא ןָא ,ןגרעבנעזָאר טימ ,עטצעל סָאד) *ץלָאה לטניב סָאד,

 ַא; טליּפשעג .ק טָאה ןעגנולעטשרָאפ יד ןיא .,(*עזָארּפ-לברַא;

 עבָאב יד, ןיא "לקינייא סָאד , ,*ץלָאה לטניב, ןיא "הנמלא עגנוי

 ."קירעדנעמש, ןופ לָאר-לטיט יד ןוא *לקינייא ןטימ

 טליּפשעג טָאה 'קירעדנעמש, לָארטּפױה יד, : טביירש ןירָאג .ב
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 ןופ ןָאקיסטעל

 ןעמוקַאב ךיילג ןוא טנכייצעגסיוא ריא ןיא ךיז טָאה רע ןוא ןַאמצַאק

 ,"גנונעקרענָא שעטסכעה יד

 ןוא סעדָא ןיא ןעמוקעג יקסווָאקַאװיּפס בקעי זיא ףיורעד ץרוק

 ?ןטנווָא עשירַארעטיל-שילַאקיזומ, ןליּפש וצ שינביולרעד ַא ןעמוקַאב

 "עט ענעײלעצרָאּפ 4, סנדַאפדלָאג ,.ק טימ ,טריפעגפיוא ןרעוו'ס ןוא

 טָאה ךָאנרעד ."ץלָאה לטניב סָאד , ןוא *עביוט יירד יד, ,"רעל

 עטשרע סרעלדַא .ּפ בקעי רעטעּפש) רעדנעלרעבָא-ןָאסקעכימ עינָאס

 רעטַאעט לעיציּפָא ןליּפש וצ שינביולרעד ַא ןעמוקַאבסױרַא (יורפ

 ,קַאזָאק עלעדניירב, סנדַאפדלָאג ,,ק טימ ,טריפעגפיוא ןרעוו'ס ןוא

 ףיוא ףורַא .ק טמענ ָאד) *רעטכָאט ענזירּפַאק, ןוא "קירעדנעמש,

 ּפשיוש ןשידיי ןטמירַאב רעטעּפש םעד ,טסיטַאטס סלַא ,עניב רעד

 ,(רעלדַא ,ּפ בקעי רעל

 ,טלייצרעד עניב רעשידיי רעד ףיוא טירט עטשרע ס'יק ןגשוו

 ואוו ,תונורכז עקידרעטעּפש ענייז ןיא ןייטשנייוו .ב ,היאר דע ןַא יו

 -שיפ רעד ףיוא רעלעקנייוו ַא ןיא טכַאנױצ תבש ַא טרעדליש רע

 ; 1877 ןיא סעדָא ןופ סַאג

 "טַאלּפ ענרעצליה ןימ ַאזַא ןענַאטשעג זיא זדנוא ןופ טייוו טינ,

 ןסעזעג ןענייז ייברעד .סעקישטשרָאיטקַא ןוא רענניז יד רַאפ עמרָאפ

 ןעמונענ טָאה סע .טעּפירענוצ ןבָאה ןוא רעמזעלק עשידיי רָאּפ ַא

 -רעמעלַאב םעד ףיוא ,ןביוהעגנָא ךיז טָאה עידעמָאק יד ןוא גנַאל

 ייז ןבָאה רעירפ .טיילעגנוי ,ןדיי 8-4 סיורַא ןענייז עמרָאפטַאלּפ

 ןעננוזעג טָאה ןעמ .ָאלָאס רעטעּפש ןוא טייווצעבלאז ןעגנוזעג

 רעלוּפָאּפ ןעוועג ןיוש ןענייז סָאװ ,רעדילסקלָאפ עשידיי סנטסיימ

 : ןעיירש ןוא ןּפַאלק קראטש ןעמונענ ןבָאה רעיושוצ יד .םלוע םייב

 ןוא טליופעג טינ ךיז ןבָאה רעגניז יד .'לָאמא ךָאנ, ,'! ַאװַארב,

 רענניז ענעי ןופ ייווצ ןענייז גנילצולּפ .,ןעגנוזעג רעדיוו ןבָאה

 טימ בצק א סלַא רענייא -- עטלעטשרַאפ עניב רעד ףיוא ףיורַא

 סְלַא ,רוחב רעגנוי ץנַאנ ַא ,רעטייווצ רעד ןוא ,דרָאב רעסיורג ַא

 ןופ .עידעמָאק יד ןליּפש ןעמונעג ןבָאה ייז .רעפלעהסיורא ןייז

 קרַאטש רענניז רערעגניי רעד טָאה סעקישטשרַָאיטקא ייווצ ענעי

 ייב םלוע רעד .ןטעלּפוק ןוא ךעלדיל ענייז טימ ןעמונענסיוא

 ןענעק ייז זא ,רעגנניז ןעננוי םעד ןנעוו טנָאזעג טָאה שיט רעזדנוא

 -אטשענ טייצ עצנַאנ יד ןיב ךיא .רעכַאמנסָאריּפַאּפ ַא זיא רע ; םיא

 ןעגנוי םעד ןיא טקוקעגנייא ךיז בָאה ןוא עמרָאפטַאלּפ רעד ייב ןענ

 טקידנעעג טָאה רע ןעוו .ןעװעג אנקמ םיא בָאה ךיא .לרעגניז

 טימ רעלעט ַא םיא טגנַאלרעד רעגניז רערעטלע רעד טָאה ,ןעגניז

 טימ טָאה רעדעי ןוא ,ןשיט יד ןשיווצ ןעננַאנענמודַא זיא רע ןכלעוו

 ."ןיירַא רעלעט ןיא תועבטמ ןפרָאװעג ןנינגרַאפ

 ןייק זיא רעטעּפש ןרָאי טימ זַא ,ןייטשנייוו טלייצרעד רעטייוו

 רעד רעטנוא עּפורט-רעטַאעט עשידיי עטשרע יד ןעמוקעג סעדָא

 ןוא ,גרעבנעזָאר ןופ שיצקעריד

 בָאה ךיא ןעמעוו לרענניז רעננוי רעד ןָא גנילצולּפ טמוק ָאד,

 סָאד טָא; .רעלעקנייוו ןיא 'ןסייוו םעד לכעמ , ייב ןעגניז טרעהעג

 טנייה סָאד טליּפש רע -- ּפִא רעצימע ךיז טפור -- ןַאמצַאק זיא

 עניימ טימ קידנציז ,טנווֶא םענעי .'קירעדנעמש, ןופ עלָאר יד

 טרידָאלּפַא תוחכ עלַא טימ רימ ןבָאה ,ןָאקלַאב םעד ףיוא טניירפ

 'קירעדנעמש, ןטנכייצעגסיוא ןא טליּפשעג טָאה סָאװ ,ןענַאמצַאק
 טָאה סולש םוצ .ןעמָאנ ןבלעז םעד טימ עסעיּפ סנדַאפדלָאג ןיא

 טלָאמַאד טגעלפ ןעמ סָאװ ,רעטקַאנייא ןַא טליּפשעג ןַאד ךָאנ ןעמ

 ןַאמצַאק רָאיטקַא רעגנוי ןַאד רעד ןכלעוו ןיא ,!?יװעדָאװ, ןפור

 -סקלָאפ ןוא ןטעלּפוק ענייז טימ ןעמונענסיוא קרַאטש רעייז טָאה

 -עג לָאמ ןטשרע םעד םיא בָאה ךיא סָאװ ,עבלעזיד טעמכ ,רעדיל

 ."רעלעקנייוו ןיא ןעגניז טרעה
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 רעטַאעט ןשיריי

 עּפורט ןייז טימ סעדָא ןיא ןעמוקעג ןדַאפדלָאג םהרבא זיא 9

 םעד ךיז טימ קידנעגנערבטימ) ןעמונעגניירַא ָאד טרעוו .ק ןוא

 .עפורט רעד ןיא (דניקשיפ םהרבא רעקימָאק ןטנַאקַאב רעטעּפש

 טימ ,עּפורט סנדַאפדלָאג ילתפנ ןיא ןיירַא דלַאב רעבָא טערט .ק

 רעביא טייג ."קירעדנעמש, ץניווָארּפ רעד ףיוא טליּפש רע רעכלעוו

 טערט ןוא סעדָא ןייק קירוצ ךיז טרעק ,עּפורט סלעקניפ השמ ןיא

 -ַאעט יקסנירַאמ , ןיא עּפורט סנדַאפדלָאג םהרבא ןיא ןיירַא רעדיוו

 ,סעדָא ןיא ןעמוקעגקירוצ .ץניװָארּפ רעד רעביא רעטעּפש ןוא *רעט

 עּפורט רעד ןיא ךָאנרעד ןוא עפורט סרענדַארג ןיא ןיירַא .ק זיא

 טּפורט יד טרעוו טרָאד .םירק רעביא םורַא טרָאפ עכלעוו ,גורק ןופ

 טרעוו ךָאוװ ַא לָאמ יירד ןוא ,ןָארַאב רעזַאקװַאק ַא ןופ ןעמונעגרעביא

  ןיא ןלָאר עקיטכיוו ךיוא ןליּפש רענדַארג ןוא .ק .שידיי טליּפשעג
 ןצעזרעביא עדייב .שיסור ןיא טליּפשעג ןרעוו עכלעוו ,ןסעיּפ יד

 ."ןבעל עטרעטשעצ סָאד , עסעיּפ עשיסור יד ךיוא

 סעשטיוועקייש-ר"מש ןיא ןיירַא .ק טערט ,סעדָא ןיא קירוצ רעדיוו

 רעדָא ,"רעטיוט רעקידעבעל רעד, עסעיּפ ןייז ףיוא טריפ ןוא עּפורט

 סעדָא ןיא זיא עסעיּפ יד זַא ,טביירש .ש| *ּפַאלק ַא רַאפ ּפַאלק ַא;

 עסעיּפ סעשטיוועקייש ךיוא ,(ןענדַאפדלָאג ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא

 סעשטיוועקייש-ר"מש טימ ןרָאפעגטימ ןוא ?עידַא רעקיטולב רעד;

 ַא טימ טריפעגנָא וויזירּפ בילוצ .ץניװָארּפ רעד רעביא עּפורט

 -רעטילימ ןופ יירפ קידנרעוו ,רעטעּפש טשרע .םָארק-יײלעקַאב

 ןרהא טימ ןעמַאזוצ ,רעטַאעט שידיי ףיוא טָאברַאפ ןבילוצ ןוא ,טסניד

 ,טעטרַאװק-ץרַאװש ןופ רעטסעווש ַא ענייז ןוא יקצעדָארָאג ,עגַארש

 ןפערט ייז ואוו ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןייק ,1885 ןיא ,טרעדנַאוװעגסיוא

 ,רענדַארג ןוא רעלדַא ןופ א"א סעּפורט עשידיי ייווצ ןבולק ןיא ןליּפש

 רעביא ,ק טייג -- 1886 .בולק ןרעדנַא ןַא ןיא ןיירַא ןטערט ייז ןוא

 רעד בילוצ ,רעבָא ,ןטימס וצ רעטעּפש ,עּפורט ןיא ןרענדַארג וצ

 ןעגנולעטשרָאפ יד ןרעוו ,סנבעל 19 טסָאקעג טָאה סָאװ ,הפרש

 רעבָא ,רעטַאעט ןופ ןײגוצקעװַא ללכב טסילשַאב .ק ,ןסירעגרעביא

 יד תעב) ןרָאיטקַא ענעבילברַאפ יד רע טריזינַאגרָא רעטעּפש לסיבַא

 -עטשרָאפ יד טײנַאב ןוא (עקירעמַא ןייק ןרָאפעגּפָא ןענייז ערעדנַא

 עטוג רעייז ןענייז ןטפעשעג יד .בולק טירטס סעצנירּפ ןיא ןעגנול

 ,דימשדלָאג ,יורפ ןייז ןוא רענדַארג עּפורט רעד וצ וצ ןעמוק'ס ןוא

 -יטַאמַארד ָאד .יורפ ןוא יקסלָאדַאנ ,ןיײטשנרָאב ,לַאטנעזָאר סקַאמ

 ,"קישטנַאמעגנוי רעצרַאװש רעד, סנָאזנעניד .ק טריז

 יד רעבירַא טימס טריפ ,(1889) גנולעטשסיוא רעזירַאּפ רעד תעב

 לסיבַא רעבָא ,ןָאדנָאל ןייק קירוצ ךָאנרעד ןוא זירַאּפ ןייק עּפורט

 ,בולק טירטס סעצנירּפ ןיא ןליּפש וצ טרעוורַאפ טרעו רעטעּפש

 קידנבָאה טינ .זירַאּפ ןיא עּפורט סנדַאפדלָאג ןיא ןירַא .ק טערט

 רע ואוו ,ןָאדנָאל ןייק קירוצ ךיז רע טרעק ,ןליּפש ןופ הסנרּפ ןייק

 טייצ וצ טייצ ןופ זיולב קידנליּפש ,עידוטס עשיפַארגָאטָאפ ַא טנפע

 | ,רעצעלּפ עניילק ןיא

 ןרישזַאגנַא ןָאדנָאל ןייק שזַארוק רָאיטקַא רעד טמוק 1893 ןיא

 -ַאזוצ ,.ק ןוא ,רעטַאעט ןשידיי רענַאקירעמַא ןרַאפ ןרָאיטקַא עשידיי

 ןרעלדַא וצ עקירעמַא ןייק ןרָאפ ,רעדניק 6 ןוא יורפ ןייז טימ ןעמ

 הנויח גונעג ןעיצ קידנענָאק טינ .ירעיוב רעד ףיוא רעטַאעט ןיא

 טעברַא רע ואוו ,עידוטס עשיפַארגָאטָאפ ַא .ק טרָאד טנפע ,ןליּפש ןופ

 ןטנװָא יד ןיא רעטַאעט טליּפש ןוא גָאטיײב

 יד ןיא רעליּפשױש-רעטקַארַאכ סלַא סיוא דלַאב ךיז טנכייצ .ק

 "ברע סלַא ,"דיי רעשיסור רעד , סנידרָאג ןיא *קידלַאכ לווייפ, ןלָאר

 רעד, סנידרָאג ןיא *לקעי םייח, ,"עירול רעדירב יד, סנידרָאג ןיא

 - וצ םיא ּפָא רעלדַא ךיז טגָאז ןָאזעס ןטייווצ ןפיוא .*דיי רעצרַאװש
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 ךיז טָאה ,עיפַארגָאיבָאטיױא ןייז ןיא טביירש .ק יוװ רעבָא ,ןרישזַאגנַא

 טינ םיא טעװ רע ביוא ןסעיּפ ןרעלדַא ןבעג וצ טגָאזעגּפָא ןידרָאג

 .ק טרָאפ ,ןרעלדַא טימ ןָאזעס ןטייווצ םעד ןליּפש ןכָאנ ,ןרישזַאגנַא

 טרעדנעטס; ןיא ןַאמנייפ ענייד ןוא טנומגיז טימ ןָאדנָאל ןייק ןליּפש

 עקינייא טימ ,ןרָאפעג 1896 ןיא .ק זיא ןָאדנָאל ןופ .?רעטַאעט

 רעגָאװש ןייז וצ ,(ןײטשרעלַאװ רתסא ןוא לוָאס ייז ןשיווצ) ןרָאיטקַא

 עטשרע יד .עקירפַא-םורד ןיא רעטַאעט שידיי ןליּפש ןאיאד םעס

 .ןינב-קריצ ַא ןיא ןבעגעג .ק טָאה *עקירעמַא ןיא םייח, גנולעטשרָאפ

 ןטימ ןיא קירוצ .ק טרָאפ ,גרובסינַאהָאי ןיא רָאי ַא ןליּפש ןכָאנ

 ןייק ןגירק טינ רעבָא ןָאק רע ואוו ,קרָאי-וינ ןייק ןָאזעס-רעטַאעט

 רעשיסור רעד ,, ןיא *קידלַאכ, סלַא לָאמנייא ףיוא רע טערט ,ןטסָאּפ

 ןָאקסעלוגָאמ ןופ ןטנעמילּפמָאק עטסמערַאװ יד טגירק ןוא "דיי

 -ַאגנַא טרעוו .ק .,(לָאר יד טליּפשעג רעטשרע רעד טָאה רעכלעוו)

 רעד רעדייא ךָאנ רעבָא ,"רעטַאעט רָאזדניװ, ןיא ןליּפש וצ טרישז

 ןטימ עקירּפַא םורד ןייק רעדיו רע טרָאפ ,ןָא ךיז טבייה ןָאזעס

 ןעיוב ןביוהעגנָא טרָאד טָאה'מ לייוו ,ןביילברַאפ וצ טרָאד קנַאדעג

 רעליּפשױש יד טימ רע טליּפש לייורעד .רעטַאעט ַא םיא רַאפ

 רעבָא ,.ַא ,א ,יורפ ןוא ןָאסנַאטַאנ ולרַאשט ,יורפ ןוא ןײטשרעלַאװ

 ןייק קירוצ רעדיוו ךיז רע טרעק ,המחלמ ןגעוו ןעגנַאלק יד בילוצ

 רע טנפע ,רעטַאעט ןיא ץַאלּפ ןייק ןגירק קידנענָאק טינ .קרָאיד-וינ

 .עידוטס עשיפַארגָאטַאפ ַא רעדיוו

 ןגעו טביירש ןירָאג .ב רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד

 רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא לטיּפַאק ןקיטכיוו ןקיזָאד

 | : עקירפַא ןיא
 ,גרובסינַאהָאי ןיא ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,רָאיטקַא דעטשרע רעד,

 ןוא רדח ןשינעמור סנדַאפדלָאג ןופ דלעפנעזָאר לקנַאי ןעוועג זיא

 -עּפש .ייז טימ טליּפשעג ןוא ןטנַאטעליד ןעמונעגנעמַאזוצ טָאה רע

 ,ןאיאד םעס רָאיטקַא רעד ןָאדנָאל ןופ ןעמוקענוצ ייז וצ זיא רעט

 לקנַאי ןעמוקעגנָא ןיהַא זיא 1896 ןיא ןוא ,עקירעמַא ןופ גרעבנירג

 .רתסא הלכ ןייז ןוא ןייטשרעלאוו ןלואס} טימ ןעמאזוצ ןַאמצַאק

 לָאמ ריפזיירד ןליּפש וצ ןביוהעגנָא ןוא קריצ ַא ןעגנודעג ןבָאה ייז

 ןעוועג זיא טריפענפיוא טָאה רע סָאװ ,קיטש עטשרע סָאד ,ךָאוו ַא

 ןיא .טקַאּפעג ןעוועג זיא קריצ רעד ןוא ,עקירעמַא ןיא םייח;
 ,ןַאמרעבליז ןהשמ} ןעמוקעגנָא ןיהַא זיא םורַא םישדח עכעלטע

 ןרָאװעג טּפוטשעגסױרַא ןצנַאגניא טייצ רעד ןיא ןיוש זיא רעכלעוו

 -?עדנַאמ יד טימ ןעמַאזוצ ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי םעד ןופ

 ןיא ןירַא זיא ןַאמצַאק ,קריצ םעד ןעמונעג טָאה רע ןוא ,סטרָאט

 -עננָא ךיז טָאה ייז ןשיווצ ןוא ,רעטַאעט לַאיִאר רערענעלק רעד

 סעינַאּפמָאק עדייב ןבָאה ןטפעשעג עטוג ןייק .ץנערוקנָאק ַא ןביוה

 טקינייארַאפ ךיז ייז ןבָאה ןכָאו עכעלטע ןיא ןוא ,טכַאמענ טינ

 ,רעטַאעט לַאיַאר ןיא טליּפשעג ןבָאה ןעמַאזוצ עלַא ןוא

 -עמַא םעד רעמ רָאנ ,סנדַאפדלָאג זייוולייט ןעמ טָאה טליּפשעג

 עינַאּפמָאק יד ךיז טָאה ןָאזעס ןכָאנ ןוא ,רַאוטרעּפער רענַאקיר

 ףוס ךיז טָאה יז ןעוו ןוא ,טעטש ערעדנַא יד רעביא טזָאלעגקעװַא

 ןעוועג ןטרָאד ןיוש זיא ,גרובסינַאהַאי ןייק טרעקענקירוצ רעמוז

 -נָאל ןופ ןעמוקעג ןענייז ייז .יורפ ןייז טימ ןָאסנַאטַאנ ןזלרַאשט|

 יד ןופ .גלָאפרע טימ ןָאזעס א טליּפשענּפָא ןבָאה ייז ואוו ,ןָאד

 ,גרובסינַאהָאי ןיא טליּפשעג טלָאמַאד זיב ןבָאה סָאװ ,ןטפערק עלַא

 רעד ןופ לייט ַא ןוא ,עטסקיטכיוו יד ןעוועג סנָאסנַאטַאנ יד ןענייז

 ןוװַאטסוג} רעליּפשיוש רעגנוי רעד ךיוא יו עינַאּפמָאק רעקידרעידפ

 טציא ךיז טָאה םלוע רעד .ייז ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה טכַאש

 ,ןעזענסיוא טָאה סע ןוא ,רעטַאעט ןטימ טריסערעטניארַאפ רעמ

 דלַאב רָאנ ,רעטַאעט ליבַאטס א ןבָאה ןכיגניא טעוו גרובסינאהאי זַא
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 טוואאא

 עלַא ןבירטרַאפ טָאה רעכלעוו ,נירק ןרעיוב דעד ןכָארבענסיױא טָאה

 ."ןרָאיטקַא ענעמוקעגנָא

 עינוי יד טָאה ,עיפַארגָאיבָאטיױא ןייז ןיא טלייצרעד .ק יװ טיול

 זיא ןליּפש-רעטַאעט סָאד עכלעוו ייב רעדילגטימ יד ןסָאלשעגסיױא

 ןפורעג טינ רע טרעוװ ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא הסנרּפ עקיטייז ַא רָאנ

 ןיא ןָא טייג סָאװ קיירטש ןגעוו טינ סייוו ןוא ןעגניטימ ןייק וצ

 ןופ טרעלקרעד ןוא טרישזַאגנַא טרעוו רע ואוו ,*רעטַאעט סלּפיּפ

 .רעכערביקיירטש סלַא עינוי רעד

 ןופ קיירטש ַא ןכָארבעגסיױא טלָאמַאד זיא ןלעווק ערעדנַא טיול

 -ַאעט סלּפיּפ, סנייטשלעדע-יקסוװעשַאמָאט ןגעק ןרָאיטקַא-עינוי יד

 ןרָאיטקַאםיפתוש ענייז טימ ןעמַאזוצ יקסװעשַאמָאט ןוא ,"רעט

 ןוא (ןייטשלעדע ַאנילוַאּפ ,יורפ ןוא רעלדַא ,יקסוװעשַאמָאט יסעב)

 ןיא ןליּפש ןביילב ,,ק ייז ןשיווצ ,ןרָאיטקַא-עינוי-טינ עכעלטע

 .סעינוי יד ןעניוועג ףוסל רעבָא ,סעינוי עלַא ןגעק ףמַאק

 ןטלַאהוצּפָא .ק טביולרעד טרעװ ןעגנואימַאב עסיורג ךָאנ טשרע

 .עינוי רעד ןיא דילגטימ סלַא ןעמונעגניירַא טרעוו רע ןוא עבָארּפ ַא

 לָאר יד רעטשרע רעד טליּפשעג .ק טָאה 1903 לירּפַא 10 םעד

 ,"רעטַאעט ַאילַאט ,, ןיא "ןלטב רעד, סווָאקַאר ןיא "סעטַאלז רעטלַא;

 רע טמענ ,עניב רעשידיי רעד ןופ ןײגקעװַא סגרעבנרָאט ךָאנ ןוא

 "גוזַאב ַא טָאה ןוא ןסעיּפ סנידרָאג ןיא ןלָאר ענייז ןליּפש וצ רעביא

 ."המותי יד , ןיא *לכיירטש עיטָאמ , סלַא גלָאפרעד ןסיורג סרעד

 שילַאק ַאטרעב טרישזַאגנַא עקסיפ יערג ןָאסירעה תעב ,6

 ןַאמצַאק טרעוו ,*ָאטַאנָאס רעציירק, סנידרָאג שילגנע ןיא ןליּפש וצ

 טגירק ןוא "רעלדיפ םירפא? לָאר יד ןליּפש וצ טרישזַאגנַא םיא ךרוד

 זיב 1908 ןופ .עסערּפ רעשילגנע רעד ןיא ןפורּפָא עטוג רעייז

 "עג -- 1915 רעבמעווָאנ ,ןיצּפיל ינעק טימ טליּפשעג ,ק טָאה 4

 ,1917 זיב ,"ןהָאס דנע בלַאזרעטומ,, ליװעדָאװ ןשילגנע ןיא טליּפש

 -פיוא ןייז ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז םיא טרישזַאגנַא ליבעג סקַאמ ןעוו

 ןיא ןרעלדַא טימ -- 1918 ,"ןסיוועג עניירק עסעיּפ ןייז ןופ גנוריפ

 טימ --- 1920 ,ליבעג סקַאמ טימ רעדיוו --- 1919 ,*רעטַאעט דנערג,

 טימ -- 1921 ,(סרעשזדענעמ -- רעצינש ןוא רָאש םעס) טיורקדליש

 רעדיו -- 1924 ,"רעטַאעט סיילּפ גניווריוא, ןיא שילַאק ַאטרעב

 טקילײטַאב ךיז --- 1925 ,שילַאק ַאטרעב טימ שילגנע ןיא טליּפשעג

 -ָאילימ רענירג רעד, שטעקס ןיא ,שילגנע ןיא ,ןיקסוװעשַאמָאט טימ

 ןָאסניבָאר ,שזד דרַאװדע טימ טליּפשעג ,שילגנע ןיא ,1927 ,"רענ

 ,"רעציביק רעד , ןיא *לקנַאי , לָאר יד

 עכלעוו ,סרעטקַאניא עשילגנע יירד ןבירשעגנָא ךיוא טָאה .ק

 .טליּפשעג טינ רעבָא טָאה רע

 .עניב רעשידיי רעד ףיֹוא טליּפשעג טָאה ןַאיַאד הרש יורפ ס'.ק

 .רעליּפשיוש רעשילגנע ןַא זיא ןוז ַא ס'.ק

 .קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1922 ילוי 7 םעד

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ גנָאי זעוב

 -ימָאק-רעטקַארַאכ רעכעלריטַאנ ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןַאמצַאק ,

 יד ןעמוקַאב טָאה ,ןעזסיוא ןקידלושמואדוויאַאנ ַא טָאהענ ןוא רעג

 ןשילרעטסיוא םעד טימ רעלדעּפ ןשידיי 'םענירנ, םעד ןופ לָאר

 -עמַא ןיא דיי רעשיסור רעד, עסעיּפ סנידרָאנ ןיא !קידלַאכ , ןעמָאנ

 סרעלדַא ןיא טריפענפיוא ןענָאזעס ענעי ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,'עקיר

 עסעיּפ יד ייס ןוא ןַאמצַאק ייס ןוא ,ירעוַאב רעד ףיוא רעטַאעט

 .נלָאפרעד ןסיורג טאהעג ןבָאה

 רעקיסַאלק-טשרע סלַא ןרָאװעג טנעקרענָא טלָאמַאד זיא ןַאמצַאק

 -עג רעטעּפש ןרָאי טימ טָאה ןַאמצַאק ןעוו ,רעקימָאק-רעטקַארַאכ

 עסעיּפ רעשילננע רעד ןיא ןָאסניבָאר .שזד דרַאוװדע טימ טליּפש

 ןדיי יד זַא ,ןבירשעג גנוטייצ עשילגנע ןַא טָאה ,'רעציביק רעד,
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 ַאמצַאק .רעטַאעט ןשידיי ןיא|

 ןופ ןְאקיססטעל

 ןבָאה ייז טנַאלַאט ןסיורג ערַאפ סָאו טסואוועג טשינרָאנ ןבָאה

 ."ךיז ייב

 ; טביירש ןייטשנייוו .ב

 סנידרָאנ ןיא ןלָאר עבלעזיד ןליּפש טלָאמַאד טנעלפ ןַאמצַאק,

 -ונָאמ דנומניז ןופ ןרָאװעגנ טליּפשענ ךיוא ןענייז עכלעוו ,ןסעיּפ

 ַאטרעב טימ טליּפשעג טָאה ןַאמצַאק .,גנרעבנרָאט 'ה ןוא ָאקסעל

 -ָאקשָאמ ;מ טימ ,ןיצּפיל םַאדַאמ טימ ,רעלסעק דוד טימ ,שילַאק

 ןוא סרַאטס עשידיי טלָאמַאד ןופ עקירעביא עלַא טימ ןוא שטיוו

 עֶלַא ןופ רעקיטירק יד ,ןענעכייצסיוא קרַאטש ךיז טנעלפ רע

 ,ןביול קידנעטש םיא ןנעלפ ןעננוטייצ

 ןעמ ןוא עניב רעשידיי רעד ןופ קעווַא זיא שילַאק םַאדַאמ ןעוו

 ,ןסעיּפ סנידרָאג טּפָא ױזַא ןליּפש וצ טרעהענפיוא טרָאד טָאה

 טנעמשזַאגנַא ןֵא ןנירק וצ ןעמוקנָא רעווש רעייז ןענַאמצַאק טנעלפ

 רערעטלע ןַא ןעוועג ךיוא ןיא

 .ךַארּפש רעשילגנע רעד ןיא ןליּפש ןביוהעגנָא טָאה רע ןעוו שטנעמ

 שטָאכ ,ןעזעגנָא טונ ךיוא טרָאד ךיז טָאה טנַאלַאט רעטונ ןייז

 טָאה רע יוװ קנעדענ ךיא . .. .,םוקלופ ןעוועג טינ זיא שילננע ןייז

 יד נלָאפרעד סיורג טימ טליּפשעג קירוצ רָאי עקינייא טימ ךָאנ

 רעטסואווַאב רעד ןכלעוו ,,רעצעביק רעד, ןיא 'לקנַאי, ןופ עלָאר

 -םיוא טָאה ןָאסניבָאר .שזד דרַאודע רעליּפשיוש רעשילננע-שידיי

 .קרָאי-ינ ןיא עניב רעשילננע רעד ףיוא טריפעג

 סָאװ טנָאלקַאב לָאמ ךס א רימ רַאפ ךיז טָאה . . . ןַאמצַאק בקעי

 ןעמ .רעטַאעט ןשידיי ןיא טנעמשזַאננַא ןייק ןנירק טינ ןָאק רע

 -- ןפור סע טנעלפ רע יוװ רעדָא -- עטונ ןייק טינ רעמ טליּפש

 לָאמנייק ןַאמצַאק טנעלפ ןסעיּפ-דנוש ןיא .,ןסעיּפ עשיטסילַאער

 רעכעלטניירפ רעייז א ןעוועג ןיא ןַאמצַאק בקעי .ןעמענסיוא טינ

 ןעוועג זיא רע .ענעלָאק רערעייט ַא ,שטנעמ רעקידריווסנביל ןוא

 ."טנעקענ טנָאנ םיא ןבָאה עכלעוו עלַא ייב טבילַאב קראטש

 .} .ש

 ,49 .זז ,װ ;234 ,212 ,209 ,6'205 .זז ,| ,".טאעט .דיא .שעג; -- ןירָאג .ב
 יה ,197 ,151 ,6

 רַאפ וויכרא,) סעדָא ןיא רעטאעט ןשידיי ןופ ןרָאי עטשרע יד --- ןייטשנייוו .ב
 .וז ,1930 ,קרָאיוינ--עגליו ,"עמארד ןוא רעטאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד

4, 

 ,".ורָאפ, ,ןעברָאטשעג ,ןַאמצַאק רעליּפשיש רעשידיא רעטסואוואב -- ן-1
 ,1932 ילוי 9 ,י .נ

 עטשרע ענייז -- ןַאמצַאק בקעי רָאיטקַא רענעברַאטשרַאפ -- ןייטשנייװ .ב

 ,1932 ילוי 12 ,טרָאד ,ענהיב רעד ףיוא ןערהָאי
 .86 .ז ,1950 ,קרָאי-וינ ,"רעטאעט ןיא ןבעל ןיימ, --- גנָאי זעוב
 .28 ,39 .זז ,1927 ,.י ג ,"רעטַאעט ןעשידיא ןופ םָאבלַא, --- גייווצרעבליז ןמלז

 פָאליפ

 ן.....טשעג יה .-**יבעגו

 -רַאפ רעדָא ,ןעמָאנ-עילימַאפ ןייז זיא סָאד יצ רָאלק טינ זיא'ס

 זיא ןעמָאנ-עילימַאפ ןייז ןוא ,ּפיליפ ןעמָאנ ןטשרע ןייז ןופ טזיירג

 ,רערעדנַא ןַא רָאג

 ןעמַאטש .פ לָאז ,רעביא טיג רעמערק סיאול רעליּפשיוש רעד יו

 רעטַאעט םיטיגעל שידיי ןליּפש ןביוהעגנָא טָאה ןוא דנַאלסור ןופ

 ,ןַאמרעה ןוא ןיטסעק יזוס ,קנערפ ינע ,ןעהָאק בקעי ןרָאיטקַא יד טימ

 ,ץניװָארּפ רענַאקירעמַא רעד רעביא טייצ עסיוועג ַא ןליּפש ןכָאנ

 ךיז רֶע טָאה ָאד .*רעטַאעט ַאילַאט , ןיא טליּפשעג ןבָאה רע לָאז

 טפעשעג ַא דנַאלוװילק ןיא טנפעעג ןוא רעטַאעט ןופ ןגיוצעגקירוצ

 ,םירישכמ עשירטקעלע ןופ

 רעמערק סיאול ןופ. ע .ש
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןיכדרמ-םייח| ףלָאדור ,טיורקדליש
 ן1930 ילוי 5 .טשעג -- 1862 .בעגו

 -רעט ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא 1862 ןריובעג

 ָאקסעלוגָאמ דנומגיז רעליּפשיוש רעד יװ .ייק

 ןריובעג ךיוא רעטומ ס'.ש זיא ,רעביא טיג

 רעטָאפ ןייז ,{?} לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןרָאװעג

 .עיצילַאג ,גרעבמעל ןבענ ,ןיטשרוב ןיא ---

 טריפעגרעבירַא רע זיא רָאי 4 ןופ רעטלע ןיא

 ,אליאַארב ןייק ןרעטלע ענייז ןופ ןרָאװעג

 ואוו ןוא ,טצעזַאב ךיז ןבָאה ייז ואוו ,עינעמור

 דמלמ םייב רדח ַא ןיא טנרעלעג טָאה רע

 טרידוטש רע טָאה רָאי 14 זיב 9 ןופ .,לווַאז

 רעד םיא טָאה ךָאנרעד ,עינעמור ןיא לוש-סלדנַאה רעשיכירג ַא ןיא

 טקידנעעג טָאה רע ואוו ,ןעגריבנעביז ןיא ןענרעל טקישעג רעטָאפ

 ,טעטיזרעווינוא רעניוו ןיא טרידוטש ןוא עיזַאנמיג עקיסַאלק-8 ַא

 זַא ,רעביא טיג יקסנַאשזָאר .ש רעביירש רעשידיי רעניטנעגרַא רעד

 םלוע-תיב ןשידיי ןטלַא ןפיוא ןרָאװעג ןבָארגַאב זיא רעטומ ס'.ש

 ןיא ךיוא ,רעטָאפ |-ףיטש| ןייז ןוא ,(סערָאלּפ) סערייא סָאנעוב ןיא

 טָאה ךייר עד .ס עניגער רעטסעווש ןייז .(סרעיניל) סערייא סָאנעוב

 .ש לָאז טייהרעניילק .סערייא סָאנעוב ןיא טניואוועג 1890 טניז

 ןופ ןעמוקַאב רע טָאה רָאי 7 וצ .שיאערבעה ךס ַא טנרעלעג ןבָאה

 ךָאנ .רעיוא ןַא ףיוא ביוט ןרָאװעג ןופרעד ןוא שטַאּפ ַא ןיבר ןייז

 ןופ רעטלע ןיא .?רעטַאעט טכַאמעג , בוטש ןיא רע טָאה דניק סלַא

 -טסעפ סלַא ןטָארטעגפיוא טדַאטשנַאמרעה ןיא רע זיא רָאי 7

 טָאה טנַאדנעטניא רעד ןוא ,בוט-םוי ןשימעדָאקַא ןַא ףיוא רענדער

 ןסירעגרעביא רע טָאה ,רָאיטקַא סלַא טפנוקוצ ַא טגָאזעגרָאפ םיא

 ןיא ןרידוטש ןעמונעג טָאה רע ואוו ,ןיוו ןיא קעװַא ןוא םידומל יד

 -עוב ןיא טליּפשעג .ש טָאה 1900-1901 ןיא ,עירָאטַאװרעסנָאק רעד

 ןשיוצ טנַאקַאבמוא ןעוועג ןוא ןרָאטַאמַא ששטייד טימ סערייא סָאנ

 ,רעכוזַאב-רעטַאעט עשידיי יד

 טָאה ,"סטרעוורָאפ, ןופ עיצקַאדער ןיא 1911 ןיא ךיוזַאב ןייז תעב

 ,ייקרעט ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןריובעג זיא רע זַא ,טרעלקרעד .ש

 ענייז ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגרעבירַא רָאי 6 ןופ רעטלע ןיא זיא ןוא

 עטשרע ןייז זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא טָאה רע .עינעמור ןייק ןרעטלע

 ןטשרע ןייז טנָאמרעד ןוא רדח ַא ןיא ןעמוקַאב רע טָאה גנואיצרעד

 םיא ןעמוק ןכַארּפש זַא ,ןזיוועגנָא טָאה רע ,*לװנַאז לאומש, דמלמ

 ןייז ,ןכַארּפש טנעקעג ןיוש ןָא זייוודניק ןופ טָאה רע לייוו ,טכייל ןָא

 טדערעג טָאה ןוא יורפ עשידיײ-שילָאינַאּפש ַא ןעוועג זיא רעטומ

 ןוא שידיי טדערעג טָאה רעטָאפ ןייז ;שינעמור ןוא שילָאינַאּפש

 רע .שטייד ףיוא ןעמוקַאב גנודליב עצנַאג ןייז טָאה רע .שינעמור

 םייה רעד ןֹופ טָאה רע סָאװ םעד בילוצ ןוא שיזיוצנַארפ ךיוא טדער

 ךיז טכייל ןעוועג םיא זיא ,ןשילָאינַאּפש| שינַאּפש טנעקעג ךָאנ

 ,שינעילַאטיא ןענרעלוצסיוא

 ןגעוו עגַארפ יד ןרירַאב וצ ןעמוקעגסיוא זיא ךערּפשעג ןייז ןיא

 :טגָאזעג טָאה .ש סָאװ טָא ןוא ,שידיי

 ךיז ןיא טָאה ךַארּפש עשידיי יד .ךַארּפש א זיא ךַארּפש א,

 .ריִלָאק טימ לופ ןוא ךעלקירדסיוא רעייז זיא יז .טסייג ןוא טפַאז

 ךעלריטַאנ ןייז סָאד ףרַאד ,שידיי טדער ןעמ ןעוו ,זיא ךַאזטּפױה יד |

 ןיא ןלָאר-רעטקַארַאכ טליּפשעג ךיא בָאה דנַאלשטייד ןיא .שיריי

 טאהענ טינ גלָאפרע ןייק טלָאו ךיא ןוא ,ןטקעלַאיד ענעדישרַאפ

 טקעלַאיד רעד יוװ טדערעג טינ רעטקַארַאכ ןדעי .ןיא טלָאװ ךיא ןעוו

 .ןעננוריטַאש יד טימ ,ךַארּפשסיױוא רעד טימ ,טרעדָאפ
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 -רעביא שידיי ףיוא םעװקַאב טינ טכייליפ זיא ןסעיּפ עשיסַאלק

 -נייא ,ליּפשייב םוצ ,'קָאלייש, ךיא בָאה סלַאפנדעי רעבָא ,ןצעזוצ

 ןליּפש וצ טכייל רעייז טינ רימ זיא סע ןוא ,שטייד ףיוא טרידוטש

 ףיוא ןליּפש וצ 'קָאליײיש, ןַאלּפ ַא רעבָא בָאה ךיא .שידיי ףיוא

 יו ןעזעג ָאד ךיא בָאה קירוצ טייצ עצרוק ַא םימ .שיאערבעה

 ,שיאערבעה ףיוא 'רעדירב ענייז טימ ףסוי, טליּפשענ ןבָאה רעדניק

 ןליּפש זומ ךיא זַא ,ליפ ךיא זַא ,טריזירטקעלע ױזַא רימ סע טָאה

 רעטרעוו עזיד טָאה טיורקדליש ןעוו) שיאערבעה ףיוא 'קָאלייש;

 טסיופ עטכַאמרַאפ ןייז ןוא טמַאלפעג ןניוא ענייז ןבָאה ,טדערעג

 ןטסעפ ַא ןוא גנורעטסייגַאב עקידרעייפ ַא טקירדענסיוא טָאה

 ךיא ןוא ,ןַאהרַאפ זיא גנוצעזרעביא עשיאערבעה ַא .(סולשַאב

 -רעביא טינ רעטרעוו טימ ךייא ןעק ךיא .ןרידוטש וצ ןָא ביוה

 ,"םעד ךָאנ טשרוד ךיא קרַאטש יוװ ןבעג

 טניירפ רעטנָאנ ַא ,ןייטשלעדע ףעזָאי רָאטקעריד-רעטַאעט רעד

 ןיא ןרָאװעג ןריובעג טינ זיא .ש זַא ,טרעלקרעד ,רעטָאפ ס'.ש ןופ

 ןבָאה ןרעטלע יד ואוו ,עינעמור ,ץַאלַאג ןיא רָאנ ,לָאּפָאניטנַאטסנַאק

 עשידיי טניואוועג ןבָאה'ס ןכלעוו ןיא לעטָאה םעניילק ַא ןטלַאהעג

 :ןעוועג ןענייז לעטָאה םעד ןיא רעניואוונייא יד ןשיווצ .ןרָאיטקַא

 -יזומ רעד ,ָאקסעלוגָאמ דנומגיז ,רעלסעק דוד ,ןייטשלעדע ףעזָאי

 -עּפש) ןייטשלעקניפ ַאנילוָאּפ ,טַאלבנייו לארשי ,ןייטשלעקניפ רעק

 | ,(ןייטשלעדע רעט
 ווירב ןרעסערג ַא ןיא רעביא טיג ,.ש ןופ רעגָאװש ַא ,ךייט .ב

 טָאה ןוא ץַאנגיא ןסייהעג טָאה רעטָאפ ס',ש זַא ,"סטרעוװרָאפ, ןיא

 רעד .ץַאלַאג ןיא ַאטסיװַאלעב ַאדַארטס ףיוא לעטָאה ַא ןטלַאהעג

 .עניגער ,רעטסעװש ס'ש .,דַאלרעב לעטָאה ןסייהעג טָאה ץַאלּפ

 ןרעטלע סטיורקדליש .ףסוי ,רעדורב סכייט ןיא טבילרַאפ ךיז טָאה

 ןרעטלע סנתח םעד רעבָא ,ךודיש םעד רַאפ טרעטסײגַאב ןעוועג ןענייז

 ןַאמ:לעטָאה ַא טימ ןייז ךדשמ ךיז ןגעק טולָאסבַא ןעוועג ןענייז

 ןבעל רעייז סָאװ ןוא רָאיטקַא ןַא ןרעוו וצ ךיז טנרעל ןוז סנעמעוו

 טלָאמַאד ךיז טָאה ץַאלַאג .זעיגילער שיטַאנַאפ גונעג טינ זיא

 טגנַאלרַאפ ןבָאה סכייט יד .ךודיש םעד בילוצ טלמוטעג קרַאטש

 ןטייב שטָאכ רע לָאז ,ךודיש םעד טוט רע ביוא זַא ,ןוז רעייז ןופ

 -עג טינ ןבָאה תושקב ןֹוא סעקנושַארטס עלַא .ןעמָאנ-עילימַאפ ןייז

 ןסעזעג זיא רעטָאפ ןייז .טַאהעג הנותח טָאה ךייט ףסוי ,ןפלָאה

 .הנותח רעד ףיוא ןעוועג ָאי זיא רעטומ יד רעבָא ,םיא ךָאנ העבש

 ,ָאריאַאק ןייק טרעדנַאװעגסיױא יורפ ןייז טימ רעטעּפש טָאה ףסוי

 רעד ןוא ,ןברָאטשעג זיא רע ואוו ,םײהַא ןעמוקעגקירוצ ךָאנרעד

 ןבעגעג טָאה ,םענעברָאטשרַאפ ןופ רעדורב ַא יװ ,רעביירש-ווירב

 .ןירעגעווש ןייז וצ הצילח

 .רעגָאװש ןכָאנ ןסייה לָאז ,ףעזָאי ,ןוז ס'.ש

 .ש ןפָארטעג רע טָאה 1881 ןיא ךרעב זַא ,ךיוא טלייצרעד ךייט

 ןסיורג ַא ןיא טדַאטשנָארק טָאטש רעשירַאגנוא רעד ןיא ןליּפש

 לָאמ רעדנַא ןַא .טוג וצ ןעוועג טינ טלָאמַאד םיא זיא סע .טערַאבַאק

 ,רעטַאעט טינ רעבָא ,ןליּפש טסערַאקוב ןיא ןפָארטעג םיא רע טָאה

 זיא ןוא רעטקַארַאכ םענעדלָאג ַא טַאהעג טָאה .ש ,ןטרָאק רָאנ

 .שטנעמ רעביל ַא ןעוועג

 ןיא טקילײטַאב ךיז עיזַאנמיג ןיא רעליש סלַא ךָאנ טָאה .ש

 -רעווינוא ןיא ןרידוטש וצ טָאטשנָא ןוא ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט

 גנולײטּפָא עשיטַאמַארד יד ןכוזַאב ןעמונעג רָאג רע טָאה ,טעטיז

 רעד םיא טָאה ףָארטש סלַא .עירָאטַאװרעסנָאק רעניוו רעד ןופ

 רע זיא טייצ רָאי ַא ןוא טלעג ןקיש וצ טרעהעגפיוא רעטָאפ

 -רעטימ רָאיטקַא ןשיכיירטסע ןופ ןרָאװעג טציטשרעטנוא לעירעטַאמ

 .רעצרואוו
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 ;טביירש ץנַאלג .א רעטכיד רעד

 רעבָא ,ערעיראק-סענזיב ַא וצ טיירגענוצ םיא טָאה רעטָאפ ןייז ,

 גנוי זיא ,ןכַארּפש יירד ןיא רָאיטקַא רעסיורג רעקידרעטעּפש רעד

 ןיא רע ואוו ,דנַאלשטייד ןייק עּפורט רעקידנזייר ַא טימ ןפָאלטנַא

 טָאה גרובמַאה ןיא ,ןטערעּפָא עטכייל ןיא ןטָארטעגפיױא טייצ ַא
 ןוא ,טנַאלַאט ןסיורג ןייז טנעקרעד ,טדרַאהנייר סקַאמ ןעעזעג םיא

 ךלַאב טיורקדליש טָאה ָאד .,רעטַאעט ןיא ךיז וצ םיא טכַארבעג

 -טּפיוה ,סריּפסקעש ןיא ןלָאר ענייז טימ טייקמַאזקרעמפיוא ןגיוצעג

 -עג רע זיא דנַאלשטייד ןופ .,ןכַאז עטמידַאב ערעדנַא ןוא סנַאמ

 יד בילוצ יא ,טיונ רעלעיצנַאניפ בילוצ יא עקירעמַא ןייק ןעמוק

 "'"עקיטנעצַארּפ טרעדנוה, עשינָאטוועט יד ןופ קיטש עשיטימעסיטנַא

 ,"ךיא ןוא רעטָאפ ןיימ; ךוב שילגנע ןייז ןיא ,ףעזָאי ,ןוז ס'.ש

 ןייז ןגעוו סעיצַאמרָאפניא ןוא סעטַאד ערעיונעג ייר ַא רעביא טיג

 רעד ףיוא גנַאג ןקידרעטעּפש ןוא טירש עטשרע ,טנגוי סרעטָאפ

 -נעזרעּפ יד ףיוא טיובעג ןענייז סעיצַאמרָאפניא יד .עניב רעשטייד

 .ןוז ןייז וצ ןבענעגרעביא ייז טָאה רע יװ ,.ש ןופ תונורכז עכעל

 גנוי רעייז ןעוועג ךָאנ זיא .ש ןעוו ןברָאטשעג זיא רעטָאפ ס'.ש

 ןטלַאהעגנָא ןוא טַאהעג הנותח לָאמ טייווצ ַא טָאה רעטומ ןייז ןוא
 עקידנרעדנַאװ תעב ,לָאמנייא .,עינעמור ,ַאליאַארב ןיא הינסכַא ןַא

 ןטָארטעגפיוא ןוא טָאטש ןיא ןעמוקעג ןענייז ,רעכַאמצנוק ,ןרָאיטקַא

 ןקוקנֶא טּפַאכעגנײרַא ,דניק ַא יװ ,,ש ךיז טָאה ,הינסכא רעד ןיא

 ּפַאלק ַא ןבעגעג רַאפרעד םיא טָאה רעטָאפפיטש ןייז .ןעוט ייז סָאװ

 לוש רעקיטרָא רעד ןיא .רעיוא ןַא ןיא רעהעג סָאד טקידעשַאב ןוא

 ןפרָאװַאב ןליפַא םיא טָאה'מ ןוא *ַאדישז, ןגירשעג .ש ףיוא ןעמ טָאה

 ךיז קידנענעק ןוא רעקרַאטש ַא קידנעייז רעבָא .רענייטש טימ

 .ןבָאה ארומ טרָאפ םיא רַאפ רעדניק עשידיי-טינ יד ןגעלפ ,ןצישַאב

 טגעלפ ."רעטַאעט, ןיא רעדניק יד טימ טליּפשעג דניק סלַא ךָאנ

 -סיורַא רעבָא ,רדח ַא ןיא לוש רעד רעסיוא ןענרעל גָאט ַא העש ייווצ

 ענייז בילוצ .םידומל עשידיי יד וצ סערעטניא ןּפַאנק ַא ןזיוועג

 טינ רעבירעד ןוא רדח ןופ ןרָאװעג ןפרָאװעגסױרַא קיטש עדליוו

 ןופ רעטלע ןיא .גנורעייפ הוצמ-רב עטרַאװרעד יד טכַאמעגכרוד

 -רעה ןייק קעװַא ,ןרעטלע ענייז ןופ גנומיטשוצ רעד טימ ,רָאי 3

 -נַארט) ןעגריבנעביז ןיא (ןעבעשיגאנ -- שירַאגנוא ןיא) טַאטשנַאמ

 ןטסרעממַא ָאד ןוא עיזַאנמיג ַא ןיא ןײרַא זיא רע ואוו ,ַאינַאװליס
 ןייז ,רוטַארעטיל רעשטייד רעד וצ גנוגיינ עסיורג ַא ןזיװעגסױרַא
 ןרידוטש ןענעק סָאד טכַאמעג רעטכייל םיא טָאה שידיי ןענעק
 רע ןעוו ןוא רעטרעוװ ןופ טרוכשרַאפ ןרעװ טגעלפ רע .שטייד ןיא

 ןשיטַאמַארד ַא רעדָא עמץָאּפ ַא ןריטיצער עיזַאנמיג ןיא טגעלפ
 ענייז בילוצ ."למיה ןיא זיא רע יו טליפעג רע טָאה, ,גָאלָאנָאמ
 ןקיטרָא ןופ רעליּפשיוש יד ןכַאמכָאנ רעטעּפש ןוא ןכוזַאב עטּפָא
 -ַאב ."*רָאיטקַא, ןעמָאנוצ םעד ןעמוקַאב רע טָאה ,רעטַאעט-טָאטש
 רַאפ טסַאּפעג טינ טָאה טלַאהניא ריא סָאװ ,גנולעטשרָאפ ַא קידנכוז
 -עגסױרַא רע טרעוו ,םידומל יד קידנסעלכַאנרַאפ ןוא רעטלע ןייז
 .עיזַאנמיג רעד ןופ ןפרָאװ

 רעדנרעדנַאװ ַא ןיא ןיירַא רע טערט ,ןרָאפוצמײהַא ארומ סיוא
 עכלעזַא ןענייז עּפורט רעד ןופ ןטפעשעג יד ןרָאיטקַא עּפורט
 יד ןיא זייּפש "ןרָאיטקַא, יד ןענעבנג טייצ-רעמוז זַא ,עדנעצנעלג
 רעביא םורַא עּפורט יד טרעדנַאװ ױזַא .רענטרעג ןוא רעדלעפ
 ןייז .ןלָאר עניילק ןגירק ןָא טרָאד ןיוש טבייה .ש ןוא ,ןרַאגנוא
 וצ סיוא םיא טמוק ובעצָאק ןופ עסעיּפ ַא ןיא לָאר עקיטכיר עטשרע
 םעד בילוצ .ףרָאד ןשירַאגנוא םעניילק ַא ןיא לַאטש ַא ןיא ןליּפש
 .ש טרעוו ,טעב סרעטכָאט ןייז ןיא .ש טּפַאכ רָאטקעריד רעד סָאװ
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 ןופ ןָאקיסטעל

 .ש ךיז טּפעלש רָאי 45 ןופ ךשמ ןיא .עּפורט רעד ןופ טקיטיײזַאב

 ןוא ,ןיוו ןיא ןליּפש וצ זיא םולח ןייז ,סעּפורט-רעדנַאװ טימ םורַא

 ,ץץענערג רעשיכיירטסע רעד ֹוצ ךיז טרעטנענרעד עּפורט ַא ןעוו

 לָאר יד ןליּפש וצ טרָאד טגירק ןוא ,ןיוו ןיא ןיירַא ךיז רע טּפַאכ

 עכעלקריוו ַא טימ ןבעגעג טרעוו סָאװ ,ליּפש סנַאיסַאּפ ַא ןיא ?סוזעי;

 רעכלעוו ,,ש טקרעמַאב טקַא ןטייווצ ןיא .דנורגרעטניה ןיא עכריק

 ,דיי ַא זיא רע זַא ,ןסעגרַאפ רָאג ,ַאליאַארב ןזָאלרַאפ ןייז טניז טָאה

 ןגעק טנעה ןופ ךיז ןגעװַאב סָאד ןוא *רעטַאעט ,, ןיא רעדורפיוא ןַא

 -פיוא ױזַא םלוע רעד זיא סָאד זַא ,רע טניימ הליחתכל .עניב רעד

 -סיוא רָאלק רש טרעהרעד דלַאב רעבָא ,רעמיור יד ןגעק טזיורבעג

 ,ּפָארַא ,ןוז-ןרוה, ןפורסיוא ןוא ,"דיי ַא ,דיי ַא; םיא ןגעק ןעיירשעג

 רעד ןעוו ןוא ,רענייטש טימ םיא טפרַאװַאב'מ ."רזממ רעשידיי

 טלַאה סָאד רעבָא .רע טפױלטנַא ,עניב רעד וצ ךיז טזָאל םלוע
 םישדח עכעלטע ןוא רעטַאעט ןליּפש רעטייוו ןופ קירוצ טינ םיא

 "רעביור,; סרעליש ןיא *רָאָאמ ץנַארפ ,, סלַא ףיוא רע טערט רעטעּפש

 ןיא רעטַאעט-טָאטש ןופ רעטלַאװרַאפ ןופ טרישזַאגנַא טרעוו ןוא

 ןיא רָאנ ,ןלָאר עשיטַאמַארד ןייק-טינ ןליּפש וצ רעבָא ,גרובצלַאז

 ןַא ןיא ףיוא .ש טערט לָאמ ןטשרע םוצ .קסעלרוב ןוא עידעמָאק

 -ַָאקעד עקיטכיר ייב ןוא ןרָאיטקַא עתמא טימ ,רעטַאעט קידתמא

 -ָאק ערעלוּפָאּפ ןיא ןּפיט עשימָאק ןיא ,ןלָאר עניילק ןיא ,סעיצַאר
 ןטערטרַאפ וצ סיוא םיא טמוק טייצ וצ טייצ ןופ זיולב ,סעידעמ

 ,1892 ןיא ,טליּפש רע ןעוו טשרע .ןלָאר עטסנרע ןיא רעליּפשיוש

 רע טרעוװ ,?טדרַאוטס ַאירַאמ, סרעליש ןיא *רעמיטרָאמ, לָאר יד

 סלַא *רעטַאעט דנָאמייר רעניווע ןופ רָאטקעריד ןופ טרישזַאגנַא

 עטסנרע וצ רעבָא טיצ םיא .סעטערעּפָא ןיא ןליּפש וצ רעקימָאק

 קידנעעז טרעטסיײגַאב קידנרעוו ,"ריל גינעקע ןליּפש ליוװ רע  ןלָאר

 ךירדירפ רעליּפשיוש םעד *רעטַאעט גרוב רעניוו, ןיא לָאר יד ןליּפש

 טרידוטש טינ טָאה רע זַא ,טלָאמַאד טליפרעד .ש .רעצרואוורעטימ

 ןעגנוגעוװַאב ,עיצקיד ףיוא טעברַאעג טינ ,טסנוק-רעליּפשיוש יד

 טרישזַאגנַא קידנרעו .טנַאלַאט רעכעלריטַאנ ַא זיא רָאנ ,ןטסעשז

 -לעוו ,רעצרואוורעטימ ןופ טכוזַאב רע טרעוו ,?רעטַאעט לרַאק, ןיא

 -רעביא ךרוד רעטַאעט ןשטייד ןיא עיצולָאװער ַא טכַאמעג טָאה רעכ

 -ַאמַאלקעד רעדָא ןשיטנַאמָאר ַא ןופ ןלַיּפש ןופ םעטסיס סָאד ןכערב

 םיא טגייל רעצרואוורעטימ ןוא ,ןשיטסילַאער ַא ףיוא ,ןפוא ןשירָאט

 ןיא זיא ץַאלּפ ס',ש זַא ,ךיוא טלַאה רע .רערעל ןייז ןרעוװ וצ רָאפ

 :תועינמ עכעלטע ָאד רעבָא ןענייז וצרעד רעבָא ,*רעטַאעט-גרוב;

 עטסגרע סָאד ןוא טנעצקַא ןדמערפ ַא טָאה ,דיי ַא זיא רע סָאװ סָאד

 רָאנ טרָאפ רעבָא ,רעטוג ַא ,רעקימָאק ַא סלַא טלּפמעטסעג זיא רע סָאװ

 רעשירעליּפשיוש רעד רַאפ טרעטסײגַאב קידלַאװג זיא .ש .ןוָאלק ַא

 ןייז ךָאנ ןוא ,רעצרואוורעטימ ןופ טגירק רע סָאװ ,גנואיצרעד

 טרישזַאגנַא ןיוש טרעוו רע ואוו ,גרובמַאה ןייק ּפָא .ש טרָאפ ,טיוט

 רעגרעב רָאטקעריד םייב רעליּפשיױוש רעשיטַאמַארד-טּפיױה סלַא

 ,טייצ רָאי 5 רע טליּפש ָאד ."זוָאהליּפשוָאש סעשטיוד, ןקיטרָא ןיא

 -רעד רעטסערג ןייז .טינ םיא טניד טָאטש ןיא טַאמילק רעד םגה

 -רעטַאעט רעטנַאקַאב רעד ."ריל גינעק, סריּפסקעש ןיא זיא גלָאפ

 ןואג רעטסלעניגירָא עמַאס רעד, : טביירש רעק דערפלַא רעקיטירק

 ןזיוועג זדנוא ןבָאה ערעדנַא .ךעלסעגרַאפמוא ,רעטַאעט ןשטייד ןופ

 -נַאלעמ ַא זיא גינעק סטיורקדליש .גינעק ןוויסלַאּפסקע ןַא יו ריל

 טכַאמ ריל סטיורקדליש ןייז ןָאק ?זָאוטריוװ ַא ,ןַאמ רעשילָאכ

 ."ץרַאה רעייא ןענייווסיוא ךיז טזומ ריא ,ץרַאה רעייא ןרעטיצפיוא

 ןופ ךיוא רעבָא ,ןשיסַאלק ןופ ךס ַא רעטַאעט םעד ןיא טליּפש .ש

 ,דָאש ,רעלצינש ,ןַאמרעדוז ,ןַאמטּפױה יו ,רַאוטרעּפער ,םענרעדָאמ

 : .*קָאלײש, טרעוו לָאר עטמירַאב עטייווצ ןייז
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 רעטַאעט ןשיריי

 ןיא ןוא ןרעטלע ענייז ןכוזַאב עניטנעגרַא ןייק .ש טרָאפ --- 1
 ןיא ,ףיא טרָאד טערט ןוא עניטנעגרַא רעדיו רע טכוזַאב 2
 ."עצירבַאפ רעה ןופ רעטכָאט יד, עמַארדָאלעמ ַא ןיא ,שטייד

 /ןופ גנולעטשרָאפ ַא ענייז טרעוו ,גרובמַאה ןיא ןעמוקעגקירוצ

 ,רעזייק ןשטייד ןופ טכוזַאב טסנרע ָאטָא ןופ "ןַאמסקַאלפ רעטסיימ,

 ירד טימ רעגייז םענעדלָאג ַא ןליּפש ןייז רַאפ .ש טקנעש רעכלעוו

 ,ןטנַאמיד עטסיורג

 ןטערטוצניירַא טדרַאהנייר סקַאמ ןופ גַאלשרָאפ ַא .ש טמוקַאב ָאד

 טינ םיא טביולרעד טקַארטנָאק ןייז רעבָא ,!רעטַאעט סעיונ, ןייז ןיא

 טיירפַאב ךעלקיטש ענעדישרַאפ ךָאנ .גַאלשרָאפ םעד ןעמענוצנָא

 טבייה רע ןעוו דלַאב רעבָא ,טקַארטנָאק ןופ רעגרעב רָאטקעריד םיא

 ,קרַאמדלָאג 100,000 ףיוא רעגרעב םיא טגָאלקרַאפ ,ןליּפש ןָא טרָאד

 טדרַאהנייר .גנולעטשרָאפ רעדעי רַאפ קרַאמ 1000 ןופ ףָארטש ַא

 רעטעּפש טשרע ,ןליּפש ןענָאק לָאז .ש יבא קרַאמ 20,000 טלָאצַאב

 ,לייטרוא-טכירעג א ךרוד טלעג סָאד קירוצ רע טמוקַאב

 סע סָאװ דָאזיּפע רעד דנורג ןשיטקַאפ םוש ןייק טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא

 :גנָאי זעוב רעליּפשיוש רעד טלייצרעד

 טליּפשעג ןוא ןַאמרעננוי א ןעווענ ךָאנ זיא טיורקדליש ןעוו ,

 עשטייד רעניר ַא טלָאמַאד טָאה ,ץניווָארּפ רעשיכיירטסע רעד ןיא

 ןטימ רוחב ַא ןדלָאמעג ןטיורקדליש וצ ךיז טָאה ,טלייצרעד גנוטייצ

 ליוו רע זַא ,טרעלקרעד םיא טָאה ןַאמרעגנוי רעד ,סקַאמ ןעמָאנ

 סעּפע ןסייהעג םיא טָאה טיורקדליש .,רעליּפשיוש רעשטייד א ןרעוו

 קרַאטש ןטיורקדליש זיא ןַאמרעגנוי רעד ןוא ,ןרימַאלקעד ,ןנָארטרָאפ

 טרעטסיײינַאב ןפורעגסיוא טיורקדליש טָאה --- אי, ; ןרָאוװעג ןלעפעג

 ריא .עניב רעד ןעמדיוו ךיז טפרַאד ריא ,טנַאלַאט טָאה ריא ---

 : רעטרעוו עניימ טקנעדענ רעבָא .רעליּפשיוש רעסיורג ַא ןייז טעוו

 ךיוא ריא טלָאז ,נלָאפרעד ןופ ץיּפש םעד ןכיירגרעד טעוו ריא ןעוו

 רעד .'ןדיישַאב ןייז זופ רעליּפשיוש ַא .ןדיישַאב ןייז טלָאמַאד

 ,..טדרַאהנייר סקַאמ רעטמירַאב-רעטעּפש רעד ןעוועג זיא ןַאמרעגנוי

 ןופ גנודאלנייא ןַא ןעמוקַאב טָאה טיורקדליש .קעװַא ןענייז ןרָאי

 םיא טָאה ָאד .ןרילָארטפַאנ ןילרעב ןייק ןעמוק וצ ןטדראהנייר

 טיורקדליש .ןטערטפיוא ליוו רע סָאװ ןיא טנערפעג טדרַאהנייר

 -ענסיורַא ייברעד ןוא ,'קָאליײיש , ןליּפש ליוװ רע זַא ,טנָאזעג טָאה

 ןזייוו וצ ןעננוטייצ עשיכיירטסע ןופ סעיזנעצער טימ קַאּפ ַא ןעמונ

 טפור ,םיא ןגעוו ןבירשעג ץְלַא טָאה קיטירק יד סָאװ ןטדרַאהנייר

 ,טיורקדליש רעה ,ךיז טנַאמרעד ריא,; ; טדרַאהנייר סקַאמ ןָא ךיז

 "'ןדיישַאב ןייז זופ רעליּפשיוש ַא

 9 םעד ןעװעג זיא ןטדרַאהניר ייב טירטפיוא רעטשדרע ס'.ש

 ס'.ש ןופ קורדנייא רעד .'קידענעוו ןופ רחוס, ןיא 1905 רעבמעווָאנ

 גנַאהרָאפ רעד ןעוו זַא ,אזַא ןעוועג זיא יקָאליײש, לָאר יד ןליּפש

 לייוו ַא םלוע רעד זיא ,טקַא ןטצעל ןכָאנ ןרָאװעג טזָאלעגּפָארַא זיא

 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ךָאנרעד רעבָא ,טרענייטשרַאפ יו ןציז זבילבעג

 סע .ןטדרַאהנייר ןוא .ש ןופ ןעגנופורסורַא ןוא ןזָאלּפַא עקידלַאוװג

 גנַאהרָאפ םענרעזייא םעד ןזָאלּפָארַא סָאד ןפלָאהעג טינ וליּפַא טָאה

 םלוע ןופ גנַאלרַאפ ןקידנעגנירד ןפיוא .גנַאהרָאפ ןכעלנייוועג ןרַאפ

 וליפַא זיא םלוע רעד .ןעמוקסיורַא טזומעג רעדיוו עדייב ןבָאה

 קידנעטשלופ זיא טכיל סָאד יו םעדכָאנ ןיוש רעטַאעט ןיא ןבילבעג

 טליּפשעג .ש טָאה ,רעטַאעט סטדרַאהנייר ןיא ,ָאד .ןרָאװעג ןשָאלרַאפ

 :רַאוטרעּפער םענרעדָאמ ייס ןשיסַאלק ייס גלָאפרעד ןקיזיר טימ

 רעילָאמ ,ףאטסלאפ ,רעטירד רעד דרַאכיר ,ָאילָאװלַאמ ,ריל ,קָאליײש

 -דנירטס טסוגיוא ןוא ןעסביא קירנעה ,רעליש ןוא עטעג ,גניסעל ןוא

 קנַארפ ,ווָאכעשט ןָאטנַא ,יקרָאג םיסקַאמ ןוא וָאש דרַאנרעב ,גרעב

 ,ןייטשנרעב ירנַא ,רַאנלָאמ ץנערעפ ,סנַאמרעייה ןַאמרעה ,דניקעדעוו
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 ןיא ?ָאטסיפעמ, לָאר רעד ןיא זיולב .ׁשַא םולש ןוא ילענעב םעס
 ,לַאפכרוד ַא ןעוועג .ש זיא *טסוָאפ , סעטעג

 ,ןילרעב ןיא רעטַאעט א ךָאנ טנפעעג טדרַאהנײיר טָאה 1907 ןיא

 ,רעצעלּפ-ץיז 200 טימ רעטַאעט םיטניא ןַא ,,עליּפשרעמַאק יד;

 ןבעגעג גנונעפערעד רעד וצ ןוא ,טרירָאקעד ךייר ךעלנייוועגרעסיוא

 םולש רעטעּפש ןוא 'דנַארטסגנע; סלַא .ש טימ !רעטסייג, סנעסביא

 ,שטיװָאשּפַאש לקעי, סלַא .ש טימ 'המקנ ןופ טָאג, סשַא

 ,ךיי סלַא .ש וצ רעקיטירק עשטייד יד ןופ גנואיצַאב רעד ןגעוו

 רעייז ףעזָאי ןוז ןייז טלייצרעד ,טייקשידיי וצ גנואיצַאב ס'.ש ןוא

 : ןדָאזיּפע עטנַאסערעטניא ךס ַא

 ערעווש א ןיא עילימַאפ ןייז ןלעטשקעװַא קידנעטש טגעלפ .ש םגה

 ןיא ןטסנידרַאפ ענייז ןדנעװשרַאפ ןייז בילוצ עגַאל עלעירעטַאמ

 ,עטבילעג עכיײירלָאצ ענייז ףיוא ןוא ןגעיעג-דרעפ ,ןליּפש-ןטרָאק

 -ָאטרָא ןַא ןופ רעטכָאט ַא ,ןייטשנייוו אנרש ,יורפ ןייז רעבָא טגעלפ

 -ַאװַאלס רעד ןבענ ןרַָאגנוא ןיא לטעטש ןיילק ַא ןיא בר ןשיסקָאד

 תורצ ןוא ןתעגושמ עלַא םיא ןופ ןגָארטרעבירַא ,ץענערג רעשיק

 .ןבעגעגרעביא ןעוועג דימת םיא זיא ןוא טפַאשרַאפ ריא טָאה רע סָאװ

 בוטש ןיא תעב זַא ,ךיז ןצייר ןייז ןגָארטעגרעבירַא ךיוא יז טָאה ױזַא

 ןייז ןעמונעגסױרַא רע טָאה ,ךיק שרשכ ַא ןרָאװעג טריפעג זיא

 רעד טָאה לָאמנייא .ןענַארָאטסער עשיאיוג ןיא ריזח ןסע וצ ןוז

 רָאיטקַא רעדעי ןכלעוו רַאפ ,קלַאפ טרעברָאנ רעקיטירק רענעעזעגנָא

 ןצלַאזַאב וצ טביולרעד ךיז ,תומה תמיא טרעטיצעג טָאה ןילרעב ןיא

 ןוא םַאטשּפָא ס'.ש ןגעוו ןעגנוקרעמַאב עטיוועג טימ קיטירק ןייז

 יז זיא ,ןַאמ ריא טינרָאג קידנליצרעד טינ .קוקסיוא ןשידיי ןייז

 ,רעקיטירק םוצ ןעגנַאגעגוצ ,עזיוּפ רעד תעב ןוא רעטַאעט ןיא קעװַא

 :קידנגָאז ,טשטַאּפעגסױא םיא ןוא ,טלעטשעגרָאפ םיא רַאפ ךיז

 ."ךייא טמוק סָאד סָאװרַאפ טסייוו ריא;,

 -נייא ,גרובמַאה ןיא םויזַאנמיג ןעסמָאמ ןיא טרידוטש טָאה ףעזָאי

 ,*ַאטַארטסיזיל, ןיא ןטָארטעגפיוא זיא רעטָאפ ןייז יו םעדכָאנ לָאמ

 םיא רערעל רעד טָאה ,"זַאיסעניק , לָאר יד טליּפשעג טָאה רע ואוו

 רעטָאפ ןייז יצ םיא ןגערפ ןכָאנ ןוא לוװָאט רעד ייב טלעטשעגקעווַא

 :טלרעמַאב שיטסַאקרַאס םיא רֶע טָאה ,לָאר יד טליּפשעג עקַאט טָאה

 -ַאב יד ."דיי ַא ןעוועג זיא סַאיסעניק זַא ,טסואוועג טינ בָאה ךיא,

 רעליש עלַא ייב רעטכעלעג קרַאטש ַא ןפורעגסיױרַא טָאה גנוקרעמ

 טָאה רע ןעו .טמעשרַאפ קרַאטש טליפעג ךיז טָאה ףעזָאי ןוא

 ךלַאב .ש טָאה ,רעטָאפ ןייז וצ עטכישעג יד טלייצרעד רעטעּפש

 : טקרעמַאב ייברעד ןוא עיזַאנמיג רעד ןופ ןטערטסיױרַא םיא ןסייהעג

 .עיזַאנמיג ןעסמָאמ ןיא ןייג רעטייו טסלָאז וד זַא טינ ליוו ךיא;

 סָאד .םזיטימעסיטנַא ןופ ןדייל טסלָאז וד סָאװרַאפ ןייא טינ עז ךיא

 ױזַא זיא עיגילער עדעי .דיא ַא ןייז רַאפ !זיירּפ רערעייט וצ ַא זיא

 זיא'ס ,עיגילער םוש ןייק ןיא טינ ביילג ךיא .ערעדנַא יד יװ טוג

 זיא ,שירַאנ ױזַא זיא םלוע רעד רעבָא ביוא .,ןבױלגרעבַא זיולב

 ןילַא לָאמַא טסעװ וד .המחלמ ַא םעד ןגעוו םיא טימ ןריפ וצ ןיזמוא

 טנַאטסעטָארּפ א רעדָא רעקנעדיירפ ַא ןרעוו וצ ןסילשַאב ןפרַאד

 ןרעסעב ןייק רַאפ ןכַאמ טינ ךיד טעוװ סָאד .קילָאטַאק ַא רעדָא

 טעוװ סע זַא ןייז רעבָא ןָאק סע .שטנעמ ןרעגרע ןייק רַאפ רעדָא

 -נײרַא ךיד לו ךיא זַא ,ןכער ךיא . ...ןבעל סָאד ןכַאמ רעטכייל ריד

 רענייא רעדעי טעוװ טרָאד .עיזַאנמיג רעשינַארעטול רעד ןיא ןבעג

 טסעװ וד .טנַאטסעטָארּפ ַא טזיב וד זַא ,טייקרעכיז טימ ןעמעננָא

 ןטסקינײװמַא ? סָאװ זיא ָאט .ןטסניד-סעטָאג ערעייז ןכוזַאב ןפרַאד

 .ןּפעשט טינ רעמ רענייק ךיד טעװ רעבָא

 .ש רעבָא טָאה ,טייקשידיי וצ טייקדמערפעגּפָא רעצנַאג רעד ייב

 : ןוז ןייז טלייצרעד םעד ןגעוו ןוא ,"לדנער סָאד ןטייב טלָאװעג , טינ
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 בוטש ןיא עמַארגעלעט ַא ןעמוקעגנָא זיא רעטעּפש ןכָאװ עכעלטע

 רעטַאעט ןכעלרעזייק ןופ רָאטקעריד רעיינ רעד ,רענטנעלש לוָאּפ ןופ

 טקַארטנָאק ןקירָאי-5 ַא ףיוא .ש רַאפ גַאלשרָאפ ַא טימ ,ןילרעב ןיא

 עטוג ןוא רַאוטרעּפער ןשיסַאלק ןיא ןלָאר ןרעטקַארַאכ-טּפיױה טימ

 רעדָא קילָאטַאק ַא ןרעוו רעירפ זומ רע זַא גנידַאב ןטימ רָאנ ,תוריכש

 ס'.ש ןעוועג זיא רעטַאעט גרוב ןיא ןליּפש וצ .טנַאטסעטָארּפ ַא

 גנַאל רע טָאה ,עמַארגעלעט יד קידנעמוקַאב רעבָא ,םולח רעטסערג

 םעד טרעפטנעעג ןוא ,גַאלשרָאפ םעד ןפרָאװעגּפָא ,טכַארטעג טינ

 ..+ ת ןיא ןשוק םיא לָאז רע זַא ,רָאטקעריד

 -שטייד ןיא רָאנ טינ טמירַאב ןעוועג ןיוש טציא זיא ןעמָאנ ס'.ש

 ןיא ןוא ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא שממ רָאנ ,ךיירטסע ןוא דנַאל

 -נַאקס יד ,ץייווש ןיא ,שטייד ןיא ,רע טרילָארטסַאג ןטײצ-עיצַאקַאוו

 -עמור ,דנַאלָאה ,עילַאטיא ,ךיירקנַארפ ,דנַאלגנע ,רעדנעל עשיװַאניד

 טָאה טלעװ רעד רעביא ןעגנורעדנַאװ ענייז תעב .דנַאלסור ןוא עינ

 עקיטלָאמַאד יד טימ ןענעקַאב וצ ךעלנעזרעּפ ךיז ןטייהנגעלעג יד רע

 -צינש ,רַאנלָאמ ,ןעסביא ,גרעבדנירטס יװ ,ןגרוטַאמַארד עטסערג

 ןעלקָאק ,דרַאנרעב ַארעס רעליּפשיוש יד ןוא ירטָאג ןעיסול ,רעל

 ןוא ילעווָאנ סרַאטס עשינעילַאטיא ייווצ יד ןוא ,עזוד ַארָאנָאעלע

 רע עכלעוו ןופ ןוא עגנילביל ענייז ןרָאװעג ןענייז עכלעוו ,ינָאקַאז

 .ןענרעל וצ סָאװ ךיז טָאה רע זַא ,ןטלַאהעג טָאה

 -דרעפ ןוא ןטרָאק ענייז ,טבעלעג טָאה .ש ױזַא יו רעבָא ןפוא רעד

 וצ טריפרעד טָאה ,ןעיורפ עטבילעג ןטלַאהסיוא סָאד ,ןליּפש געיעג

 ןעקנורטרַאפ ןעוועג זיא רע .זיוה ןיא דנַאטשוצ ןלעירעטַאמ ןרעווש ַא

 סָאד רעבָא ,"ןסנַאװַא  רעטַאעט ןיא רדסכ ןעמענ טגעלפ ,תֹובוח ןיא

 ןקידיילסיוא תובוח-ילעב ןגעלפ טּפָא ץנַאג ןוא ןפלָאהעג טינ טָאה ץלַא

 -ָארּפ עטּפָא וצ ןעמוק ךיוא טגעלפ סע .םיצפח עלַא ןופ בוטש יד

 ַא ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב .ש טָאה 1910 ןיא זיב ,ןטסערַא ןוא ןסעצ

 -טלעוו סלַא גנולעטש ןייז טימ טרינָאמרַאה טינרָאג טָאה סָאװ ,טירש
 .רעליּפשיוש רעטמירַאב

 טָאה --- ךוב ןייז ןיא טיורקדליש ףעזָאי טלייצרעד --- 1910 ןיא
 -רעטנוא ןשימָאנָאקע ןופ לעװש רעד ףיוא ןענופעג רעטָאפ ןייז ךיז
 רע .ןגעיעג-דרעפ יד ףיוא טלעג ןרָאלרַאפ רדסכ טָאה רע .גנַאג

 ,ןטרָאק ןיא ןליּפש ךרוד ןטסולרַאפ ענייז ןכַאמ טוג טבורּפעג טָאה

 ןוא ,"ּפָארַא רעטוּפ רעד טימ, ןעגנַאגעג םיא זיא טשרע טרָאד ןוא

 טרעדָאפעג רָאנ טינ טָאה סָאװ ,לדיימ ַא ןיא טבילרַאפ ךיז טָאה רע

 ןַא ןרעװ טלָאװעג ךיוא רָאנ ,גנוריצ ןוא רעדיילק ערעייט םיא ןופ
 ריא ןיא טביולגעג טינ רעדָא ַאי טָאה רע יצ ,ןוא ,עסירעטקַא
 ,סערעטניא ןטסנרע ןייז ןזייווצסיוא ריא ידכ ,רע טָאה ,טנַאלַאט

 תוריכש יד ןוא טקַארטנָאק ַא ןבעג וצ ריא ןטדרַאהנייר טדערעגנייא

 המשנ רעד ייב הטורּפ ַא ןָא ןבילבעג זיא .ש .ענייז ןופ ןענכערּפָארַא

 ןעגנורָאּפשּפָא עריא עלַא ןבעגעגסיוא ךיוא טָאה יורפ ןייז ןוא

 רעד ןוא טלעג -הריד ןייק טלָאצעג טינ טָאה'מ יו ןיוש םישדח

 ןבירשעגּפָא ןעוװעג ןיוש זיא בוטש ןיא לבעמ ןופ לייט רעטסערג

 ךיז ןשיװצ טדערעג טשינ ןבָאה יורפ ןייז ןוא .ש .תובוח-ילעב רַאפ

 ,ןעמוקמייהַא טינ ללכב טגעלפ .ש ןעוו געט ןעוועג ןענייז'ס ןוא

 טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא ןעזעג .ש טָאה עגַאל רעד וצ גנוזעל יד
 ןטָארטעגניײרַא זיא ןוא ןטדרַאהנייר ןופ םישדח 6 ףיוא טיײרפַאב ךיז
 -ַאב טָאה רע ואוו ,רעטַאעט-ליװעדָאװ שטייד ַא ןיא טייצ רעד רַאפ
 זיא טירש םעד ןופ עיצַאסנעס יד .שדוח ַא קרַאמ טנזיוט 20 ןעמוק
 טָאה ,גנוטער ןייז םעד ןיא קידנעעז רעבָא ,עסיורג  ַא רָאג ןעוועג
 ןטערטפיוא ןייז סָאװ ,קורדנייא םעד ןופ ןטלַאהעגקירוצ טינ .ש ךיז
 ,טכַאמעג טָאה רעטַאעט ליװעדָאװ ַא ןיא

 ןופ ןָאקיסטעל

 גנונעכייצרַאפ עטנַאסערעטניא ןַא ןַארַאפ זיא עכָאּפע רענעי ןגעוו

 :טרעכייוו לאכימ .רד ןופ תונורכז יד ןיא

 ..רעכאנאר, ייב ךיוא ןטערטפיוא ןעזעג ךיא בָאה ןטיורקדליש ,

 סע ואוו ,ןאמסילבַאטסע סננולייורַאפ סיורנ א ןעוועג זיא סָאד

 ,ןטַאבָארקַא ,רעצנעט ,ןטסיטרַא םינימה לכ ןטערטסױרַא ןגעלפ

 ןאמרעה ןופ רעטקַאנייא ןַא ןיא .סעיווער עצנַאנ ןוא רעכַאמנצנוק

 .ט .א ,'גנונפָאה רענעריולרַאפ, רעד ןופ רבחמ רעד ,סנַאמרעייה

 ןביז דנַאנַאכָאנ טליּפשעג טיורקדליש טָאה ,(אידנ דח) 'םיובנעכטיק;

 ,עיטסענמַא ןַא בילוצ ,ןרעוו סָאװ ,ןטנַאטסערַא ענעדישרַאפ ןופ ןּפיט

 םנה .ןרָאי עננַאל ריא ןיא ןציזּפָא ןכָאנ הסיפת ןופ טיירפאב

 ןשיווצ ץענערנ רעד ףיוא ןענאטשעג זיא טירטפיוא רעקיזָאד רעד

 ,עיצַאמרָאפסנַארט רעשיזָאוטריװ ןוא טפַאשרעטסיימ רעשירָאיטקַא

 ןענעכערראפ ףרַאד ןעמ יצ תוקפס ןבָאה טנַאקעגנ טָאה ןעמ ןוא

 רעד זיא ,טסנוק רעשירָאיטקַא וצ עיצקודָארּפ ןימ ןקיזָאד םעד

 ןופ ךשמ ןיא .רעקידנרעטישרעד ןוא רעקרַאטש ַא ןעוועג םשור

 ןענַאטשעג ןיא רעטּפשמרַאפ רעדעי סָאװ ,ןטונימ עטלייצעג יד

 ןייז ןגעוו העידי יד ןעמונענפיוא ןוא הסיפת ןופ רָאטקעריד ןרַאפ

 ןכירטש עכעלטע טימ טיורקדליש טָאה ,גנואיירפַאב רעטכירעגמוא

 הרזומ יוװ ןטייוצ ןופ רענייא רעטייוו ,ןשטנעמ עצנַאג ןפַאשענ

 ,רעשיטילָאּפ רעד שירעפמעק ןוא טכירענפיוא ,ץלָאטש ,ברעמ ןופ

 .וו .ַא .א רעטירד ַא ןרָאלרַאפ ןצנַאנניא ,רעטייווצ ַא ןנָאלשרעד ףיט

 עטסעב יד ןיא ןלָאר עטשרע טליּפשענ טָאה סָאװ ,טיורקדליש ייב

 סָאװ ,רעטערב , יד ןופ ךיז ןזָאלּפָארַא סָאד זיא ,סרעטַאעט עשטייד

 -עטיל רעשטייד רעד ןיא לטרעוו טנילַאב ַא -- !טלעוו ַא ןטײטַאב

 ןעוועג לַאקָאל-סגנולייוורַאפ ןופ '!?טערברעביוא; םוצ --- רוטַאר

 'ןרעכאנאר, וצ ןפיול לָאז םלוע רעד זַא ,לענַאיצַאסנעס ןיוש גונעג

 ."רעסַאוװ-הצמ ךָאנ יו

 יד ןוליפַא זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג רעבָא ןענייז ענייז תובוח יד

 .ןכיילגוצסיוא ךיז ןפלעה םיא טנָאקעג טינ ןבָאה קרַאמ 0

 "רעטַאעט סיילּפ גניווריוא, ןשטייד ןופ גַאלשרָאפ ַא ןעמוקעג זיא ָאד

 שדוח ַא ףיוא ןרילָארטסַאג ןעמוק טרָאד לָאז .ש זַא ,קרָאי-וינ ןיא

 ןופ ךשמ ןיא רעבָא ,רַאלָאד טנזיוט 35 ןופ עמוס רעד רַאפ טייצ

 רדסכ ,ךעלריטַאנ ,ןוא ,ןסעיּפ 12 ןריפפיוא טפרַאדעג .ש טָאה שדוח

 זַא ןטדרַאהנייר וצ טעדנעװעג .ש ךיז טָאה רעדיוו .ןבָארּפ ןכַאמ

 ןייז זיא לָאמסָאד רעבָא ,טייצ שדוח ַא ףיוא ןעײרפַאב םיא לָאז רע

 ןייז ןסירעגרעביא טלָאמַאד טָאה .ש .ןרָאװעג טגָאזעגּפָא גנודנעוו

 ןוא עקירעמַא ןייק ןרָאפעגּפָא זיא ןוא ןטדרַאהנײר טימ טקַארטנָאק

 .ןוז ןוא יורפ ןייז ןפורעגסױרַא ףיורעד ץרוק

 טרָאפ יורפ ןייז ןוא עקירעמַא ןיא ןביילברַאפ וצ טסילשַאב .ש

 ,דנַאלשטייד ןיא םייה יד ןרידיווקיל וצ קירוצ דלַאב

 -יּפשיוש ןשטייד-שידיי ןטמירַאב ןכָאנ ןליּפש ןביוהעגנָא טָאה .ש

 רעד ןיא םיא קידנלעטשרָאפ ,טָאה רעכלעוו ,טרַאסָאּפ טסנרע רעל

 ,יניװלַאס יװ ,ןטסיטרַא-טלעוו עטסערג יד וצ .ש ןכילגרַאפ ,עסערּפ
 רעס ,טוב ןיוודע ,יסיָאמ ,ץנייק ,יקסוָאקטָאמ ,יײנרַאב גיוודול

 ןייז ןיא זַא ,טקירדעגסיוא ךיז ןוא ,ילעווָאנ ןוא גניווריוא ירנעה

 ךָאנ .ש זיא ןרעטקַארַאכ ןפַאש ןיא ןוא טיײקכעלריטַאנ רעשינעצס

 ַא טכַאמעג טָאה סָאד .עטנָאמרעד יד יו רעקיניזפיט ןוא רעסערג
 .קרָאי-וינ ץנַאג רעביא םשור ןקרַאטש רָאג

 טירטפיוא ןטשרע ס'יש ןגעוו רעטעּפש קידנביירש ,ןַאהַאק .בא

 ס'.ש ןגעוו ןעגנוקרעמַאב עקידנגלָאפ טכַאמ ,רעטַאעט ןשידיי ןיא

 ; קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט ןשטייד ןיא ןליּפשטסַאג

 ןשטייד ןיא ןסעיּפ ייווצ ןיא ןטוַארקדליש רעה ןעעזעג ןבָאה רימ,
 -נעשטיק, סעסנַאמרעייה) קיטש ןייא ןיא ,רעטַאעט סיילּפ גניווריוא
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 רעצטַאעט ןשיריי

 רעד ךָאנ ענייא ,ןלָאר-רעטקַארַאכ ףניפ ןיא רָאפ רע טמוק ('םיוב

 ייווצ ןיא רעבָא ,טוג טליּפשעג רע טָאה ןלָאר עזיד עלַא .רערעדנַא

 ןענייז סָאד .טנכייצענסיוא טליּפשעג ךעלקריוו רע טָאה ייז ןופ

 סָאװ ,עסעיּפ עטייווצ יד .ךעלקרעוורעטסיימ עתמא ייווצ ןעוועג

 ןְליִפַא זיא 'רעיצרע סלַא ןַאמסקַאלפ, ןרָאװעג טליּפשעג ןַאד זיא
 ּו

 -טּפיוה יד .'םיובנעשטיק; יו טעברַא עשירַארעטיל ערעכַאװש ַא
 -רליש ןוא ,לָאר-רעטקַארַאכ עטנַאסערעטניא ןַא רעבָא ןיא עלָאר
 לסיב שביה ַא טימ ןוא לַאער רעייז טליּפשענ יז טָאה טוָארק

 ,ּפיט ןשינַארט-שימַאק ַא ןפַאשעג טָאה רע .עיטַאּפמיס עכעלשטנעמ

 .דילטימ טימ טיילנַאב רעטכעלענ ןפורעגסיורַא טָאה רעכלעוו

 סקעז ןיא ןענישרעד טנווָא םענעי רע זיא ,ָאזְלַא ,לכה ךס ןיא

 זַא ,ןעוועג זיא קורדנייא רעד ןוא ,ןלָאר-רעטקַארַאכ ענעדישרַאפ

 -רע סָאד .טלקיװטנַא ךיוה םיא ןיא זיא ליפענ-רעטקַאראכ רעד

 ןעמ טלַאה דנַאלשטייד ןיא זַא ,טקַאֿפ םעד ןיא זדנוא טרעניא

 רעליּפשיוש-רעטקַארַאכ ןקיטנייה ןטסערג םעד רַאפ ןטוַארקדליש

 ."ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא

 : טביירש ןירבָאק ןָאעל

 ,רעטַאעט סיילּפ גניווריוא רעקרָאי וינ רעד זיא טייצ רענעי ןיא,

 ןיא ,ןוא ,רעטַאעט רעשטייד ַא ןעוועג ,סַאנ רעטנצרעפ דעד ףיוא

 -ריוא . . . .קרָאי וינ ןיא רעטַאעט רעטסעב רעד ,ןיז ןשירעלטסניק

 טכַארבעגרעטנורַא טייצ וצ טייצ ןופ טָאה רעטַאעט סיילּפ גניוו

 רַאפ ןטסיטרַא עטסטמירַאב עקיטרָאד יד ןופ ןצעמע דנַאלשטייד ןופ

 טָאה ייז ןופ רענייק רעבָא ... .ןעגנולעטשרָאפ לָאצ רעסיוועג ַא

 .םיורקדליש ףלָאדור יװ םשור ַאזַא טכַאמעג טינ זדנוא ייב ַָאד

 - סָאד ,ןליּפש ןייז טימ טפושכרַאפ שממ ןעמעלַא זדנוא טָאה רע ..,,

 .עבָארּפ רעשירעלטסניק רעטסכייר רעד ןופ םזילַאער ַא ןעוועג זיא

 רוד ןסיורג םעד ךיוא ךיא ףערט .. ןעגננולעטשרָאפ ענייז ייב . .

 םיא ןנעוו טדער ,ןטיורקדליש ןופ טרעטסיײנַאב זיא רע ,רעלסעק

 רענייא ייב ןרעלסעק טימ ענעצס ןייא ,ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ

 -נייא סרעדנוזַאב רימ ךיז טָאה ןעגנולעטשרָאפ סטיורקדליש ןופ

 ןופ גנולעטשרָאפ ַא ייב קסָאד זיא ןעוועג .,ןורכז ןיא טצירקעג

 עיִאפ ןיא ןרעלסעק טרָאד ףערט ךיא ,'רעדילגננעטעק, סנַאמרעייה

 ַא ןיא טקוררַאפ טרָאד טייטש רע ,ןטקַא יד ןשיווצ רעטַאעט ןופ

 ףיוא טסיופ ַא טלַאה ,רוניפ רעטיירב ,רעסיורנ ןייז טימ לקניוו

 עסיורג ענייז ןופ ןוא ּפָאק ןטימ טלקַאש ,ןקַאב ענייז ןופ ענייא

 -רעביא ךימ רע טָאה טלָאמַאד ןוא ,... ,ןרערט ךיז ןעלקייק ןניוא

 רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןעוועג ןיא יז סָאװ ,עזַארפ ַא טימ טשַאר

 םעד טריזירעטקַארַאכ רעמ רע טָאה ריא טימ סָאװ ןוא ,ןרעלסעקי

 טלָאמַאד ןבָאה עכלעוו ,עלַא רימ רעדייא ןטיורקדליש ןופ טנַאלַאט

 רע ,ןליּפש סטיורקדליש ןגעוו ןעלקיטרַא עטרעטסיינַאב ןבירשעג

 ןעעזעג לָאמַא ןיוש ריא טָאה, : תולעּפתה טימ ןפורעגנָא ךיז טָאה
 ןיא ,ןטיורקדליׂש ייב ,םיא ייב סָאד בָאה ךיא ? טנייוו טנַאה ַא יו

 ,יס וי .טנייוועג םיא ייב טָאה טנאה ַא .ןעעזעג טקַא םעד טָא

 טָאה רע ןוא ,יטגײװעג םיש יב יז טָאה רעגנימ ףניפ עלַא טימ

 טייקיזָאלפליה רעקיטומטונ טימ --- ךיז ךיא ןָאמרעד -- טניילענוצ

 רעמ סָאוװ ,סעווישז, ; רענייטש ןשירעלסעק רעדנוזַאב ןייז ףיוא

 רעד ןיב ךיא זַא ,רימ סע טרעוו רערָאלק ץלַא ,ןליּפש םיא עז ךיא:

 ",'ןַאצַאּפַאל רעטסערגנ רעד ,ץל רעטסערג רעד ,עצרוּפ רעטסערג

 טצעזַאב ןעוועג טינ זיא רעטַאעט סָאד זַא ,טלייצרעד יקסװעשַאמָאט

 רע ."ריל גינעקע ןיא ,שטייד ןיא טירטפיוא ןטשרע ס'ש תעב

 .הסנכה עכַאװש ַא רעבָא ,קיטירק רעטוג ַא טימ טליּפשעג טָאה

 "רעטַאעט סלּפיּפע ןייז ןיא טלָאמַאד ןיֹוש טָאה יקסװעשַאמָאט

 טגעלפ רעכלעוו ,ןָאסירָאמ סירָאמ רָאיטקַא ןשטייד-שידיי םעד טַאהעג
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 רבח רעטנָאנ ַא ןעוועג זיא ןָאסירָאמ .שטייד ןיא רָאנ ןליּפש רעבָא

 .ש ןרָאפוצנגעקַא ןיקסװעשַאמָאט טדערעגוצ טָאה רע ןוא ,.ש ןופ

 ןָאסירָאמ םיא טָאה ,טלייצרעד יקסװעשַאמָאט יװ ןוא ,ףיש רעד וצ

 : .ש רַאפ טלעטשעגרָאפ

 .טשוקעג ןוא טּפַאכעגמורַא ךיוא רימ טימ ךיז טָאה טיורקדליש,

 ךיא -- שידיי םענייש ןטסָארּפ ַא ןיא רע טגָאז --- ךייא ןעק ךיא;

 ץֶלַא סייו ךיא .ךייא ןעק ךיא ןוא ןעזענ טינ לָאמנייק ךייא בָאה

 עכלעוו ,ןסעיּפ ערעייא ,ןליּפש רעייא ,רעטַאעט רעייא ,ךייא רעביא

 רימ ליוו ךיא ,טפָא ןעז ךייא טימ ךיז לעװ ךיא .ףיוא טריפ ריא

 ".'ךרמערפ ןייז טינ ךיז ןלָאז

 :יקסװעשַאמָאט טביירש ,קרָאי-וינ ןיא ןליּפשטסַאג ס'.ש ןגעוו

 ןוא !ריל גינעק, סריּפסקעש ןיא ןטָארטענפיוא זיא טיורקדליש,

 טָאה םוקילבוּפ סָאד .קרָאי וינ ץנַאג רעביא םשור ַא טכַאמעג טָאה
 ןעלמיה יד וצ םיא טָאה עסערּפ יד ןוא ןנָארטענ טנעה יד ףיוא םיא

 רעבָא טָאה רע .קֹרָאי וינ טרעבָארע טָאה טיורקדליש ,ןביוהעג

 ענייז ךָאנ טַאהעג רָאנ טָאה רע עכלעוו ,טייצ עיירפ עצנַאג ןייז
 ,ןטסיטרַא עשידיי טימ טכַארברַאפ ,ןעגנולעטשרָאפ ענייז ךָאנ ,ןבָארּפ

 ןוא ןָאינוי ןרָאיטקַא רעשידיי רעד ןיא ,עפַאק-רעטַאעט ןשידיי ןיא

 ."טקיטכענעג ןוא טנַאטעג רע טָאה םייה ןיימ ןיא טּפיוהרעביא

 סָאװ טגערפעג םיא טָאה .ש זַא ,יקסװעשַאמָאט טלייצרעד רעטייוו

 רע טָאה ,'דיי עלעטניּפ סָאד, זַא ,טרעהרעד .םיא ייב טליּפש ןעמ

 .רעטַאעט עשידיי סָאד ןכוזַאב דלַאב טגנידַאבמוא ליוו רע זַא ,טגָאזעג

 רע ןיהואוו ,רעטַאעט ןשטייד ןיא ןייגוצוצ לכ םדוק תושקב עלַא

 סָאד, ןעז קעװַא זיא .ש .ןפלָאהעג טינ ןבָאה ,ןליּפש ןעמוקעג זיא

 ןופ גנוטַאטשסיױא רעד רַאפ טרעטסײגַאב ךיז טָאה ,'דיי עלעטניּפ

 רעטניה רעטנורַא זיא ,ןרָאיטקַא יד ןופ ןליּפש סָאד ןוא עסעיּפ רעד

 -םעד ןוא ןרָאיטקַא יד טימ טסירגַאב קיצרַאה ךיז ןוא עניב רעד

 טרָאד ךיז ,"לַאיָאר עפַאק , עפַאק-רעטַאעט ןיא קעװַא טנװָא ןבלעז

 טרעדנואווַאב סרעדנוזַאב ןוא ןרָאיטקַא עשידיי יד טימ טנַאקַאב

 זיא ךָאװ ןייא ןופ ףיױלרַאפ ןיא .ןָאקסעלוגָאמ ןוא ןרעלדַא ,ןרעלסעק

 רעשידיי רעסייה ַא -- טלייצרעד יקסוװעשַאמָאט יוװ --- ןרָאװעג רע
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 -עגסיוא לָאמ ךס ַא ךיז ןוא ,ןויצ ןֹופ ןמולח ןביוהעגנָא ,טָאירטַאּפ

 ןצעזַאב ךיז רע טעװ ,טלעג ךס ַא ןעלמַאזנָא טעוו רע ןעוו זַא ,טקירד

 ןוא ןטעברַאַאב סע ,דנַאל קיטש ַא טרָאד ןפיוק ,לארשי ץרא ןיא
 .ןבעל ןייז ןופ טשער יד ןבעלּפָא

 רַאפ ךיז .ש טָאה לָאמנייא זַא ,ילסװעשַאמָאט טלייצרעד רעטייוו

 ַא ויא רע זַא ,עגַאל עלעירעטַאמ ערעווש ןייז ףיוא טגָאלקַאב םיא

 גנוריצ סיורפ ןייז ,רעדיילק ענייז ,לבעמ ןייז .בוח-לעב רעסיורג

 ןוא ,טפיוקרַאפ ןענייז ןכַאז עלופטרעוו ךס ַא ןוא טצעזרַאפ ןענייז

 ןריולרַאפ לָאז קעטָאילביב עסיורג ןייז זַא הנכס יד ָאד זיא סע

 ןיא ןליּפשטסַאג ענייז ןופ תחנ סיורג ןייק טינ ךיוא טָאה רע ,ןייג

 ,ערעווש טרָאד ןענייז ןעגנולָאצ יד לייוו ,רעטַאעט ןשטייד רעקרָאי-וינ

 טלעג ןייק טינ טושּפ טָאה רע ןוא ,ןטיציפעד עקידרעירפ בילוצ

 ןיא ןבילברַאפ ןענייז עכלעוו ,דניק ןוא יורפ ןייז ןטלַאהוצפיוא

 ירַא גַאלשרָאפ םעד טכַאמעג יקסוװעשַאמָאט םיא טָאה ָאד .ןילרעב

 גַאלשרָאפ םעד קידנרעהרעד .,רעטַאעט ןשידיי ןיא ןליּפש ןייגוצרעב

 רע טָאה דניק סלַא זַא ,טלייצרעד ,עזיוּפ רעגנַאל ַא ךָאנ ,.ש טָאה

 רע ןוא ,"קירעדנעמש, יסַאי ןיא ןליּפש עּפורט סנדַאפדלָאג ןעזעג

 ,רָאיטקַא רעשידיי ַא ןרעוו ןגעוו ןריזַאטנַאפ ןעמונעג טלָאמַאד טָאה

 ,ךיא ןעק ןדייר שידיי, :טקירדעגסיוא ןבָאה ךיז .ש לָאז ייברעד ןוא

 קנעדעג י"שר טימ שמוח לסיב ַא .ךיוא ךיא ןעק ןביירש שידיי

 ןיב ךיא לייוו ,ןליּפש ןענָאק ךיא לעװ ןּפיט עשידיי .ךיוא ךָאנ ךיא

 ןָאק ךיא .ןטרָאג ןדמערפ ַא ןיא טעשזדנָאלברֲאפ ןיב ךיא .דיי ַא

 ןיא ןכַאז עניימ עלַא ןוא 'טסוָאפ, ,'ריל גינעק, ,'קָאלייש, ןליּפש

 ,ךרידוטשנייא ךיוא ךיא לעוװ ןסעיּפ עשידיי עייג .שידיי טסָארּפ

 ןייז ךָאנ דלַאב ,לָאמַא טָאה רע יװ טלייצרעד יקסנישמור ףסוי

 ,דנַאטשוצ ןקידנענייו א ןיא .ש ןפָארטעג ,עקירעמַא ןיא ןעמוקנָא

 ןופ ךיז טָאה רֶע יו םעדכָאנ ךעלדנעטשרַאּפ ןרָאװעג םיא זיא סָאװ

 ,רענלעק ַא טימ ןטרָאק ןיא טליּפשעג טָאה רע זַא ,טסואוורעד םיא

 טָאה ,רעלטסניק ַא ,רע סָאװ ,ןקיאורַאב טנָאקעג טינ ךיז טָאה .ש

 םיא טָאה יקסנישמור .רענלעק ןטושּפ ַא טימ ןטרָאק ןיא טליּפשעג

 -ץלעמש) "טאּפ גניטלעמ, ַא זיא עקירעמַא זַא ,ןקיאורַאב טבורּפעג

 טיג ןפוא םושב ךיז טָאה .ש ,סיוא עלַא ךיז ןשימ ָאד ןוא (ּפָאט

 .ש ךיז טָאה ןכָאװ יירד ןופ ךשמ ןיא רעבָא ,ןקיאורַאב טנַאקעג

 .עקירעמַא ןופ עיצַאוטיס רעשיפיצעּפס רעד וצ טנעוועגוצ

 ןשטייד ןיא ןליּפשטסַאג ענייז טקידנערַאפ טָאה .ש יװ םעדכָאנ

 עלַא ןופ רעטלַאװרַאפ יד ןבָאה -- ןוז ןייז טלייצרעד -- רעטַאעט

 -ןצנָא טגיילעגרָאפ םיא קרָאי-וינ ןיא סרעטַאעט עשידיי ערעסערג 5

 -יוש רעשטייד-שידיי רעטמירַאב רערעדנַא ןַא| ייז ייב ןליּפש ןבייה

 טליּפשעג רעירפ ןיוש טָאה ,רבח ַא ס'.ש ,ןָאסירָאמ סירָאמ ,רעליּפש

 ןייז ןענואוועג רעבָא ,(שטייד ןיא רָאנ רעבָא ,רעטַאעט ןשידיי ןיא

 ,"רעטַאעט סלּפיּפ , ןייז רַאפ יקסװעשַאמָאט סירָאב טָאה גנומיטשוצ

 עילימַאפ ןייז ןוא םיא ןעמונעגסױרַא יקסװעשַאמָאט טָאה טייצ-רעמוז

 ,גרעב-ליקסטעק יד ןיא ,רעטנָאה ןיא םייה-רעמוז ןייז ןיא ךיז וצ

 -ַאמָאט סָאװ ,רעטקַאנײיא ןַא ןיא ןטָארטעגפיוא טרָאד זיא .ש ןוא

 ןגעלָאק ןוא טניירפ עטַאוירּפ ענייז רַאפ טריפעגפיוא טָאה יקסוועש

 טרינַאיצקעפרעּפ .ש ךיז טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .רעליּפשיוש

 רע טָאה ,ןכַארּפש רַאפ ליפעג ןכעלריטַאנ ןייז טימ ןוא ,שידיי ןיא

 -- טביירש ןוז ןייז יו -- ןוא ,ןושל עשידיי סָאד טשרעהַאב לענש

 -ַאלק ןטסנייר םעד ןדייר ןייז רַאפ ןביול ןעמונעג דלַאב םיא טָאה'מ

 ןבָאה עכלעוו ,ןרָאיטקַא עטמירַאב ערעדנַא וצ ךּפיה ןיא ,שידיי ןשיס

 ,סעיצַאנָאטניא עשיסור רעדָא עשיליוּפ ,עשטייד טימ טדערעג

 ןלָאר ייווצ זַא ,ףעזָאי רעטנוא ךיוא טכיירטש טייהנגעלעג רעד ייב

 ןוא ?קָאליײש, :שידיי ןיא טליּפשעג טינ לָאמנייק רעטָאפ ןייז טָאה
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 ןופ ןָאטיסטעל

 ,ןעגנוצעזרעביא עטנכייצעגסיוא ןעוועג ןענייז'ס םגה ,"ריל גינעק;

 שטייד ןיא טליּפשעג .ש טָאה ,טליּפשעג ןסעיּפ יד טָאה'מ ןעוו ןוא

 ןיא זיא םלוע רעד .שידיי ןיא ןרָאיטקַא עשידיי ערעדנַא יד ןוא

 -רעטנוא ךיז ףוסל רעבָא ,רַאפרעד טרעטסײגַאב ןעוועג טינ ביײהנָא

 *קָאליײש , טליּפשעג ָאי טָאה .ש ןוא ,טינ טמיטש סָאד זַא| .ןבעגעג

 ןופ ןטקַארטסקע עקידרעטייו יד ןופ ןעז ןעמ ןָאק ,שידיי ןיא

 | |.סעיזנעצער

 רַאלָאד 10,000 ןי'.ש טלָאצעג טָאה רע זַא ,טלייצרעד יקסוװעשַאמָאט

 ַארטסקע רעדעי רַאפ רַאלָאד 50 ןוא ךָאװ ַא לָאמ 5 ןליּפש רַאפ רָאי ַא

 רעד ףיוא גנולעטשרָאפ ַא ןליּפש רַאפ רַאלָאד 100 ןוא גנולעטשרָאפ

 טזילעגסיוא טָאה .ש .ןסיפענעב עיירפ ייווצ ךיוא יוװ ,ץניוװָארּפ

 .קרָאי-וינ ןייק ןוז ןוא יורפ ןייז טכַארבעג ןוא קעטָאילביב ןייז

 סיקסוװעשַאמָאט , ןיא ןטָארטעגפיוא .ש זיא 1911 לירּפַא 28 םעד

 םעד ."ריל גינעק, סריּפסקעש ןיא ,שטייד ןיא ,*רעטַאעט סלּפיּפ

 ערעדנַא יד תעב) שטייד ןיא ,ףיוא טרָאד רע טערט 1911 יֵאמ 5
 ,"המקנ ןופ טָאג; סשַא םולש ןיא ,(שידיא ןיא ןליּפש ןרָאיטקַא

 אי יי יי : עא א

 ,שטייד ןיא ,*רעטַאעט סלּפיּפ, ןיא טירטפיוא ןטשרע ס'.ש ןגעוו

 ןוא ,ןעוועג זיא רעליּפשיוש רעד קירעזייה יו ןַאהַאק .בא טלייצרעד

 רעטרעוו יד ןכַארּפשעגנסיױא טָאה רע .ןדייר טנעקענ םיוק טָאה רע,

 וצ ןעוועג תונמחר א ךַאפנייא זיא סע זַא ,גנוננערטשנָא ַאזַא טימ

 קורדסיוא ןַא ךיז טרעדָאפ סע ואוו ,ןלעטש יד ןיא .םיא ףיוא ןקוק

 ואוו טרָאד ,טייקטכארבענפיוא עדליוו ןופ ,ןרָאצ ןשימרוטש ןופ

 ןייז זיא ,בייל ןזייב ַא ייב יוװ ןסײרסױרַא ךיז ףרַאד עמיטש יד

 ןָאטעג ייוו ךעלקריוו טָאה סע זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג שינרעטַאמ

 רעד זיא עמיטש רעד טימ ןשינרעטַאמ עכלעזַא ייב .ץרַאה סָאד

 רע עכלעוו ןעננונעוואב יד ןכַאמ וצ ןדנַאטשמיא טינ רעליּפשיוש

 טעמכ טרעטשענ ןעוועגנ זיא רע .,ןכַאמ טנעקענ ןוא טפרַאדעג טלָאװ

 .ןליּפש ןייז ןופ טנעמָאמ ןדעי ןיא

 ךָאד ןעמ טָאה סָאד ,רָאיטקַא רעטנכייצעגסיוא ןַא זיא רע זַא . , ,

 טכַארבעגסױרַא רע טָאה סענעצס עטסקיטכיוו יד ןיא ,ןעז טנעקעג

 -סגנודליבנייא יד .עלָאר ןייז ןופ עיזעָאּפ יד ןוא עידענַארט יד
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 רעטַאעט ןשידיי

 טייקירעזייה יד סָאוװ סָאד ןלָאמרעד טָאה רעעזוצ םעד ןופ טפַארק

 טרעטשעג רעליּפשיוש םעד ןבָאה טייקכַאװש עכעלרעּפרעק יד ןוא

 ןצרַאה ןיא רעיורט רעד טליפענ ךיז טָאה סע .ןעננערבוצסיורַא

 -לינ ןייז טליפעג ךיז טָאה סע .גנוי ןבָארג םענעקנוזרַאפ םעד ןופ

 -נעגנוי םענעדייז א ,רעטכָאט ערשכ ענייש ַא ןבָאה וצ םיורט רענרעד

 טָאה עכלעוו גנורעטסיינַאב יד טליפעג ךיז טָאה'ס .םעדייא ןַא ןַאמ

 עשיטַאּפמיס טסכעה עלעבָאנ ַא ןיא ןַאיוב ןקידנעטשנָאמוא םעד

 טָאג רעד ןעוו ,ךַארק רעד טמוק סע ןעוו ןוא ,טלדנַאװרַאפ רוגיפ

 ,תונלזנ עטלַאק טימ םיורט םענעדלָאג םעד טרעטעמשעצ המקנ ןופ

 ןופ דניק ןזיד ןיא גנולפייוצרַאפ עצנַאנ יד םליפענ ךיז טָאה

 .למיה ןופ טכיל םעד טימ טנייש המשנ יד ןעמעוו ייב ,קָאטשניר

 ,ןעז טנָאקעג ,ָאזלַא ,ןעמ טָאה רעלטסניק ַא זיא טיורקדליש זַא

 ןא ןעוועג טלָאװ ננולעטשרָאפ רעזיד ךָאנ םיא ןלייטרוא וצ םגנה

 זַא ,ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג סיוועגנ ךיז טָאה ךאז ןייא . .. .הלוע

 -ליפעג ןוא ןטרידוטשענ ,ןטנעגילעטניא ןא ךיז רַאפ ָאד טָאה ריא

 ךיז טעז עניב רעשידיי רעד ףיוא .טסיטרַא ןשיאעּפָארייא ןלופ

 ענענייא ערעזדנוא לייו ,טייקכעלטייד ערעדנוזַאב ַא טימ סָאד

 .ןעמירַאב טינ תולעמ עזיד טימ ךעלריטַאנ ךיז ןענָאק ןרָאיטקַא

 םולש ךָאנ שידיי ןייר ףיוא טליּפשעג ןבָאה ןרָאיטקַא ערעדנַא יד ...

 זיא ,שטייד ףיוא טליּפש טיורקדליש יו ױזַא ,לַאנינירא סשַא

 רעזיד טָאה דנַאלשטייד ןיא .ננורעטש א רעדיוו ךורּפשרעדיװ רעד

 רעבָא ןטרָאד .עסעיּפ רעזיד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז רעליּפשיוש

 עלַא ואוו ,רעבָא ָאד ... .שטייד טדערעג ןרָאיטקַא עֶלַא ןבָאה

 טדער רענייא דנרעוו ,לַאנינירַא םעד ןופ ךַארּפש יד ןדייר ןרָאיטקַא

 ,רעטקַאראכ-סנבעל םעד סָאד טרילרַאפ ,ךַארּפש עטצעזרעביא ןַא

 שידיי ןשיװצ טניל רעכלעוו ,דישרעטנוא ןפרַאש םעד ךרוד ..;

 -נייא םעד ןיא דישרעטנוא ןַא ןעמוקעגסיוא ךיוא זיא ,שטייד ןוא

 ןעמוקעגסיוא זיא סע .טכַאמענ טָאה טיורקדליש רעה סָאװ קורד

 -מָאק עצנַאג יד רעבָא ןעוו .שטיװַאשּפַאש לקנַאי רעשטייד ןימ ַא

 -שיסור ַא זיא סָאד זַא ,שטייד ףיוא ךיז טליפ ,שטייד טליּפש ינַאּפ

 -נוא םעד ךרוד ןעוועג זיולב זיא סָאד . ... .שטיװָאשּפַאש רעשיריי

 שטיװַאשּפַאש זיא ךיז רַאפ ןוא ןַא .ךַארּפש רעד ןופ דישרעט

 ,"שטיוװַָאשּפַאש ןעוועג

 סריּפסקעש ןיא ,שטייד ןיא ,ףיא .ש טערט 1911 יַאמ 12 םעד
 ,?קָאליײש ;

 :שטייד ןיא "קָאלײש, ןליּפש ס'.ש ףיוא ױזַא טמענ ןיטנע לאוי

 ךַאפנייא ךימ טָאה רע זַא ,ַאזַא ןעוועג זיא 'קָאליײש, סטיורקדליש,

 בָאה ךיא סָאװ ץלַא ןופ שרעדנַא ױזַא ןעוועג זיא רע .טפעלּפעג

 ןעוועג זיא סע ,ןקָאלייש ןופ טלעטשענרָאפ ךיז רעדָא ןעזעג ןעוו

 ,רעיוהענמוא ןייז טימ טקיטלעװוענרעביא טָאה סָאוו ,קָאלייש ַא

 ךיוא דע טָאה טייצ רעבלעזרעד ןיא רעבָא ,טפַארק רעקידלַאװג

 -ךליש ,טייקידעכָאװ רעקידנדיינש ,רעברַאה ןייז טימ ןגָאלשרעד
 -סיוא ןיטולחל קאליש ַא ןפַאשַאב טָאה טסילַארוטַאג רעד טיורק

 -ַאכרַאירטַאּפ זיא'ס רעכלעוו ןופ ,ץוּפ ןשיטנַאמָאד ןדעי ןופ ןָאטעג

 דיײ-סלדנַאה '!רעשיקרַאמ-טלַא, רערָאגלואו ַא .,גנולַארטשַאב רעל

 עדעי סיעכהל גנודיילק ַא -- טדיילקעגנ ךעלסעה ,ןעוועג סָאד זיא

 ,ןרעינַאמ עכעלסעה טימ --- גנוביילקוצ-רעטסומ ןוא טייקנייש-ןברַאפי

 ךיז שימטיר-טינ ןיטולחל ,ערליוו טימ ,קיסייב ,קיכעטש ,שירעגירקי

 | ,טפַארק רעדנסייר
 -וטַאנ ןייז טימ ןוא קָאלייש רעשיטסילארוטאנ ַא ןעוועג זיא סע

 םשור ןקידלַאונ ַא ,טכַאמעג םשור ןקידלַאוונ ןייז רע טָאה םזילאר

 עינָאריא רעקידנסייב טימ ןדָאלעגנָא ,ןטונ םוצ יו ןטכעלש םוצ

 רַאפרעד רעבָא ,םַאזיורג ןוא רַאבטכרופ ,ןטסירק יד וצ סָאה ןוא
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 ןטספיט ןייַז טימ דנריר-דנרעדיושפיוא ,ךעלשטנעמ ךעלסעגרַאפמוא

 טינ שממ ךיו טְזָאל טקַא רעטייווצ רעד .רעטָאפ סלַא םזיגַארט
 .טייצלָאמ ןכעלטסירק ןופ םוא ךיז טרעק קאליש .,ןסענרַאפ

 ,קיאורמוא .רעפטנע ןייק .זיוה ןייז ןיא ןָא טּפַאלק קָאליײש ....

 טרָאד טמורב סעּפע .ּפערט יד ףיוא ףױרַא רע טפיול ,ןקָארשרעד

 קידנפיול ,רעב רעקידנרָאצ א יו טכעטש ןוא טכערב ,קיניײוװעניא

 טקנוּפ ,גנַאג ןּפערט רעננַאל א ,ךָאנרעד .דלַאו ןיא ךעלמיוב רעביא

 ,ןיינ -- קָאלייש ּפָארַא טפיול םיא רעביא ןוא ,םוקילבוּפ ןנעקטנַא

 ןייז ןיא רַאבטכרופ ,ךיילב-טיוט -- ךיז טעילוק רע ,טגנירּפש רע

 טייקיבייא רעד ןיא ןסירעגנניה טָאה סע .גנולפייווצראפ ןוא קערש

 ."םירוסי ןוא ןשינבעלרעביא עכעלשטנעמ ןופ םוהת םעד ןיא ,ןיירַא

 :ןיטנע טביירש ,שידיי ןיא *קָאלײש, טליּפש .ש ןעוו רעטעּפש:ןרָאי

 ךָאד רעבָא ,סיורנ עקַאט זיא !רעטַאעט סלּפיּפ, ןופ טיורקדליש ,

 -טסניק רעשיטסילַארוטַאנ ַא זיא רע .רָאפ טלעטש ןעמ יו ױזַא טינ

 ןיא ןיירַא זייוונטייצ ןיוש טלַאפ רע זַא ,שיטסילַארוטַאנ ױזַא ,רעל

 טייוו ױזַא טינרָאנ זיא סָאד ןוא -- ךיוא לָאמַא ןוא טעטילַאטורב

 ַא זיא רע ,עמַארדָאלעמ ןיא -- סיוא ךיז טזייוו גולפ ןיא יו

 ךיוא טָאה רע רעבָא ,ןלאטעד ןופ רעכַאמכָאנ רענייפ ,רעקיצנוק

 טייו יו ןוא .,ןליּפש ןייז ןיא רענעט ,עדנצלירג ףרַאש ,עשלַאפ

 ןיא !קָאלייש, ןייז .עיזעָאּפ קינייו טימ ,ןעעזעג םיא בָאה ךיא

 סָאװטע ,ייווצ רעדָא טרָא ןייא ןיא ןוא ,לַאטורב שיטסילַארוטַאנ

 -נַאמָאר רעד רַאפ טסַאּפענוצ טינ טולָאסבַא ןוא ,שיטַאמַארדָאלעמ

 רעדנעננילק-קידלטייק ןוא ךיוה-שיטעֶאּפ ,רענעביוהעגנפיוא ,שיט

 ןקָאלייש ןשילַאטנעירָא-שינַאּפש םעד ןופ .עמַארד רעשיריּפסקעש

 ַא טיורקדליש טכַאמ ןעשזדאד רעגידענעוו יד ןופ טייצ רעד ןופ

 ןוא ענײש-שילַאכרַאירטַאּפ לסיב סָאד .,קרַאמ ןטלַא ןופ 'קילדיי;

 לייז; ןשידיי ןקיטייצרַאפ םעד ןיא ָאד זיא סָאװ ,עטפַאהרעדליב

 ,"ֹּפִא ןצנַאנניא רע טקעמ ,'עזרעב רעד ןופ

 רעד ןיא ,שידיי ןיא ,ףיוא .ש טערט 1911 טסוגיױא 25 םעד טשרע

 םהרבא ןופ *קיזמ עלעקייא; עסעיּפ רענעבירשעג םיא רַאפ לעיצעּפס

 ,רעמָאש

 ריא טימ עסעיּפ עשידיי עטשרע יד; :טביירש יקסװעשַאמָאט

 זיא ,עניב רעשידי רעד ףיוא טירטפיוא ןטשרע ןייז ןכַאמ וצ

 "וטיס ןײרַא ןעמוק עלָאר רעד ןיא . .. ,'קיזמ עלעקייא.... ןעוועג

 טיורקדליש .טלעוװרעטנוא רעד ןופ ןכירטש ענלעצנייא ןוא סעיצַא
 ךיילג .גנורעדליש-רעטקַארַאכ סרעמָאש ןפירגַאב קידריווקרעמ טָאה

 -עגנָא רע טָאה ,טנעה יד ןיא עלָאר יד ןגָארקעגנײרַא טָאה רע יוװ

 יו םענייז טניירפ ןדעי רַאפ ןעגנולעטשרָאפ עטַאוװירּפ ןבעג ןביוה

 ."ףנעצס ַאזַא ןוא ענעצס אזַא ןליּפש טעװ רע ױזַא

 ַא ןעועג לָאמַא זיא טיורקדליש יװ טלייצרעד יקסװעשַאמָאט

 ןופרעד םיא טָאה יורפ ןייז רעבָא ,רעליּפש-ןטרָאק רעטנערברַאפ

 ןופ סענעצס טַאהעג רעבָא רע טָאה עסעיּפ רעד ןיא ָאד .טנעװעגּפָא

 טָאה יורפ ןייז ןופ שינביולרעד רעד טימ ןוא ,ןטרָאק ןיא ןליּפש

 ןרידוטשוצנייא רעסעב ידכ ןטרָאק ןליּפש ןעמונעג רעדיוװ ךיז רע
 לייוורעד ךיז טָאה --- יקסװעשַאמָאט טגָאז --- טיורקדליש .,לָאר יד

 זיא תמא ןַא רעבָא; ,ןליּפש-ןטרָאק םוצ טּפַאכעגוצ רעדיוו תמאב

 -סיוא ,קידנליּפש ,רע טָאה ,ןטרָאק ןיא ןַאד ןליּפש םייב זַא ,ךיוא

 רע סָאװ ןליפעג ןופ ןקורדסיוא ,ןעגנוגעװַאב ,ךעלעכירטש טעברַאעג

 ייז זומ 'קיזמ עלעקייא/ דלעה רעד זַא ,טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה

 | ."ןציזַאב

 -דליש טנידעג טָאה סָאװ ,לַאפ רעטייווצ ַא טריסַאּפ טָאה רעטייוו

 -ַאמָאט ייב טלָאמַאד טניואוועג טָאה .ש ,עסעיּפ רעד רַאפ ןטיורק

 יד טעבנגַאב טָאה ןעמ זַא ,טריסַאּפ טָאה ,ירטנָאק ןיא ןיקסוועש -
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 טקעדטנַא ןעמ טָאה ןכוז גנַאל ַא ךָאנ .טיורקדליש יורפ ןופ גנוריצ

 רעטעּפש ךיז טָאה טיורקדליש ןוא ,ןַאמרעגנוי ַא ,ןכש ַא ,בנג םעד

 יד טימ השעמ יד ,סירָאב, :ןיקסוװעשַאמָאט רַאפ טקירדעגסיוא

 טסָאה וד ןעמעוו ,רוחב רעד .ץונ ֹוצ רימ טמוק ירעלושזד עטעבנגעג

 */קיזמ עלעקייא, לקיטש ַא ךָאד זיא ,טקַאּפעג

 -פיוא טפָא ץנַאג טגעלפ טיורקדליש זַא ,טלייצרעד יקסוװעשַאמָאט

 ףיוא ןרעטעלקפיורַא ,גרעב יד ןשיווצ ןכירקרַאפ ,סגָאטרַאפ ןייטש

 ."קיזמ עלעקייא, ןופ לָאר יד ךיז טרזחעג טרָאד ןוא ,גרַאב ַא

 רעבירַא זיא .ש ןעוו ,ןָאזעס םענעי זַא ,טלייצרעד רעלדַא עליצ

 :ןוא ,טרישזַאגנַא ןעועג טינ יז זיא ,עניב רעשידיי רעד ףיוא

 .רעטאעט ןעז ןיינ טימ ןלעטשנדירפוצ טזומעג ךיז ךיא בָאה,

 ףלָאדור רעליּפשיוש רעלַאינעג תמאב רעד טָאה ןָאזעפ םענעי
 -עג .רעטַאעט םסלּפיּפ סיקסוועשַאמָאט ןיא טליּפשעג טיורקדליש
 רימ ףיוא טָאה ןליּפש ןייז סָאוו ,קורדנייא ןפיט םעד ךיא קנעד

 ןיב ךיא ,לָאמ עטשרע סָאד ןעזענ םיא בָאה ךיא ןעוו טכַאמעג
 -ענ טינ ךעלבעטשכוב בָאה ךיא .?למיה ןטעביז ןיא ןעווענ שממ
 ןעוועג ךיא ןיב םישוח עניימ עֶלַא טימ .רימ םורַא ךַאז ןייק טליפ
 ןליּפש ןלַאינעג ןטימ ןיולב ןעמונרַאפ ,עניב רעד ףיוא ןגָארטרַאפ
 בָאה ךיא זַא ,טליפעג סלָאמַאד בָאה ךיא .טיורקדליש ףלָאדור ןופ

 קנעדעג ךיא .טבעלעגרעביא טינ ןבעל ןיימ ןיא רעירפ סנױזַא
 ,טקידנעעג ךיז טָאה גנולעטשרָאפ יד יוװ םעדכָאנ גנַאל זַא ,רָאלק
 ןופ טרירעג טינ ךיז בָאה ןוא ןציז ןבילבעג עטפעלּפעג ַא ךיא ןיב
 טקידיילענסיוא ןעווענ טעמכ ןיוש זיא רעטַאעט רעד .טרָא ןיימ

 ןיב ךיא .ןיינוצסױרַא ןביוהעגפיוא ךעלדנע ךיז בָאה ךיא ןעוװ
 רעבָא ,ןליפעגנ עזעיגילער ןייק ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ טינ לָאמנייק
 ןבָאה ןּפיל עניימ סָאװ ,הליפת א טצירקעגנייא זיא ןורכז ןיימ ןיא
 ףלעה, :גנולעטשרָאפ רעד ךרוד ,דנַאנַאכָאנ טעשטּפעשעג ךיז ןופ
 ףיוא ןייטש וצ היכז יד ןבעלרעד לָאמַא לָאז ךיא ,וינעטָאג ,רימ
 -רליש ףלָאדור רעלטסניק ןטשטנעבעגיטָאג םעד טימ עניב ןייא
 "'טיורק

 ןיא ,עסעיּפ רעיינ םיא רַאפ ַא ןיא טירטפיוא ןטשרע ס'.ש ןגעוו
 :ןַאהַאק .בא טביירש ,שידיי

 ןעמונעג ןיא 'קיזמ עלעקייא; ןופ ענעטעמס עטכער יד ....,
 ,'ןיטנעלַאו ימישזד, ןעמָאנ ןטימ עסעיּפ עשילגנע ןַא ןופ ןרָאװעג
 ןענייז ןטייהלצנייא עקיטכיוו ךיוא רָאנ ,ענעטעמס יד זיולב טינ
 ןעעזעג טָאה סָאװ רעדעי ... .קיטש ןזיד ןופ ןרָאוװענ ןעמונעג
 ,'קיזמ עלעקייא, ןיא טנעקרעד ךיילג םיא טָאה 'ןיטנעלַאװ ימישזד;
 םתס ןבָאה ,ןעעזעג טינ עסעיּפ עשילגנע יד ןבָאה סָאװ יד ןוא
 ןבָאה רימ .'רעטריטרָאּפמיא, ןַא זיא ןיזמוא רעד זַא ,טריּפשרעד
 שטָאכ ייז ןבָאה ,|ןטייקיניזמוא} 'סַאכוּפעשט, ענעגייא גונעג
 ןַא עסעיּפ עזיד ןיא טפַאש טוארקדילש ...םעט ןשידיי םעד
 ןייז ןיא סיױרַא ךיז טנייצ ןוא עלָאר עטנַאסערעטניא רעיוהענמוא
 טליּפש רע יו .'קיזמ עלעקייא, ןיא רעלטסניק סלַא ץנַאלג ןלופ
 עקידעבעל ַא סיוא טענק רעלטסניק ַא יו ריא טעז ,עלָאר עזיד
 -ריטַאנ טולָאסבַא טימ ,ןרעינַאמ עתמא ,עליטש טימ ןבעל קיטש

 טגָאז עלעקייא ןעוו .רענעט ןוא ןעגנונעווַאב ערַאוװ-סנבעל ,עכעל
 ןופ רעק רעדעי ,ענימ עדעי .עלעקייא רעתמא ןַא סע טנָאז ,סעּפע

 ַא ךייא רַאפ טלָאמ עמיטש רעד ןופ גנַאלק רעדעי ,רעּפרעק םעד

 ןעועג טינ טלָאװ טוארקדליש ןעוו ,ךעלריטַאנ .עלעקייא ןשיריי

 ןטפַאהרעטסיימ ַאזַא רע טלָאװ ,ןבעל ןשידיי םעד טימ טנַאקַאב טוג

 ןענייז ןרָאיטקַא עשידיי ערעדנַא רעבָא ,ןפַאש טנָאקעג טינ דליב

 ןליּפש ייז ןעוו .ןבעל ןשידיי םעד טימ טנַאקַאב רעמ ךָאנ ךָאד
 ןכייו ענשימוא יו ױזַא .ןבעל ןזיד ןופ קעװַא ייז ןעייג ,רעֹבָא
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 ןופ ןָאקיסקעל

 .,שיטעלמַאה, סנטסיימ ןעננוגעוַאב ערעייז ןכַאמ ייז .םיא ןופ ייז

 טוַארקדליש .סענורטס 'עשיטעלמַאה , ףיוא ןָא ייז ןעיצ ךַארּפש רעייז

 -נייא ןַא ךיז רַאפ ָאד טָאה רע .רעלטסניק רעתמא ןַא רעבָא ןיא

 ,ָאזלַא ,ּפיט ןשיריי ןקיטנייה ַא רָאנ ,ּפיט-טעלמַאה ןייק טינ ,ןכַאפ

 סעלַא ןָאטעג טָאה רע ןוא טרידוטשעגסיוא ּפיט ןזיד רע טָאה

 .ןפַאשענ םיא טָאה רע ןוא ,ןפַאש וצ ּפיט ַאזַא סעכעלנעמ

 רע זַא ,ןנָאז רימ ןעוו .שידיי ןייז זיא גנושארעביא עסיורג יד

 ,עסעיּפ רעזיד ןיא שידיי תמא טדער סָאו ,רעקיצנייא רעד זיא

 טינ ךָאנ טקירד סע רָאנ ,ןבירטרעביא טינ זיולב טינ סָאד זיא

 ןייז ןופ לייט א זיא שידיי ןייז רעבָא .טקַאפ םעד רָאלק סיוא

 סלַא רע טָאה ,ןדיי ַא ןלעטשוצרָאפ ןעמונעג ךיז טָאה רע .טסנוק

 עלָאר רעד ןיא זומ רע זַא ,טליפעג םעלַא ןופ רעירפ רעלטסניק

 ימ יד ןבעגעג ךיז טָאה רע ןוא ,טדער דיי רעתמא ןַא יוװ ןדייר

 .עלָאר רעזיד ןיא ןדייר וצ ױזַא ןענרעלוצסיוא ךיז

 -דליש ןָאק ,שיט א ייב ךייא טימ קידנציז זַא ,קידריווקרעמ . .,

 רע .ןדייר טינ ןפוא םושב שידיי ןתמא ןייק ךייא טימ טוָארק

 .ןרָאװעג טשטיידרַאפ זיא ךַארּפש יד ןכלעוו וצ דיי ַא יו טרער

 .עלָאר ַא ןיא ןענרעלסיוא סָאד רע זומ ,שידיי ןתמא ןדייר וצ םֹוא

 טוארקדליש טָאה זייוודניק ,דליב ַא סלַא ןָאט זיולב סָאד ןָאק רע
 ,זירַאּפ ןיא טכַארברַאפ ןבעל ןייז טלָאוװ רע ןעוו .שידיי טדערעג

 ןבילבעג םיא ייב ךַארּפש עשידיי יד טלָאװ ,זיוצנַארפ קידנדייר

 -ירעד ןָאק ןוא ,ךַארּפש ערעדנַא ץנַאג א זיא שיזיוצנַארפ לייוו ,ןייר

 יד ןיא רעבָא שטייד .ןבָאה טינ סולפנייא ןייק שידיי ףיוא רעב

 ןרעיוהענמוא ןַא ריא ףיוא רעבירעד טָאה סע .שידיי ןופ רעטומ

 ןוא ,ןסעגרַאפ ךַארּפשרעטומ ןייז ָאזלַא טָאה טוָארקדליש .טקעפע

 םָאד זיא ,דיי רעתמא ןַא יו עניב רעד ףיוא שידיי טדער רע ןעוו

 ןרעדליש וצ סיוא ךיז טנרעל רעכלעוו ,רעלטסניק ַא ןופ טעברַא יד

 ןיא ,עניב רעד ףיוא ךַארּפש רעתמא רעייז טימ ןשטנעמ עקידעבעל

 זיא רע לייוו ,שידיי ןליּפש וצ רערעווש םיא זיא 'המקנ ןופ טָאג,

 יד רעבָא ,שטייד ףיוא ןטרָאד עלָאר ןייז ןיא טליּפשעננייא ןיוש

 ןיא ןפַאשעג ריא רע טָאה ,עלָאר עיינ ַא זיא עלעקייא ןופ עלָאר

 .טידיי ןליּפט ןעק רע .שידיי ןייק ןדייר טינ ןעק טוַארקדליש .שידיי

 ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו ,ננולעטשרָאפ רעד ןופ סולש םייב ...

 ןרילָארטנַאק ֹוצ ךיז חוכ ליפיוזַא טַאהעג טינ טָאה רע ןוא ,דימ

 עשטייד טּפַאכעגסױרַא ךיז ןבָאה ,ןקעווצ עשירעלטסניק ענייז וצ

 רעטרעוו יד ... 'ןענַאטשענ, טָאטשנָא 'ןדנַאטשעג , יו רעטרעוו

 ןבָאה סָאװ ,ןרעינַאמ יד ןוא ,עשידיי ךרוד ןוא ךרוד ןעוועג ןענייז
 עלָאר יד ... עשידיי ךרוד ןוא ךרוד ןעוועג ןענייז ,טיילנַאב ייז
 ןעוועג זיא ריא ןיא רָאמוה סטוָארקדליש ןוא ,רָאמוה טימ לופ זיא
 -ליװעדָאװ ןייק ןעוועג טינ ןיא סָאד ,טרָאס ןרעכעה םעד ןופ

 ןופ טצינשעג ,רוגיפ עטלוב ַא ןעמוקענסיורַא זיא סע .טעברַא

 ,טולב ןוא שיילפ ןופ ןבעל םעד טימ ןעקנָאשַאב רעבָא ,רעטומלרעּפ

 סעלַא ,קיאור סעלַא ,ליטש סעֶלַא ןוא ,טסייג ַא טימ ,ץרַאה ַא טימ

 םעד ןָא רעיושוצ יד ייב ןעמונעגסיױרַא רע טָאה המשנ יד .ןסַאלעג

 ןגָאזוצרעביא |ךיז טימַאב} טעיירט עלעקייא ןעוו .יירשעג ןטסנעלק

 טלקייק . .. ןּפָארטנַאליפ ענייז ןופ טרעהענ טָאה רע סָאװ ,השרד ַא

 ךַאפנייא טָאה ןעמ .רעטכעלעג ןופ טייצ עצנַאנ יד רעטַאעט רעד ךיז

 -יטש ןייק ןופ טינ ןעמ טכַאל ןכַאל ןוא ,ןכַאל וצ טינ תוחכ ןייק
 רעד ןכלעוו ,דליב ןקידעבעל ,ןטנַאסערעטניא ןַא ןופ רָאנ ,יירעפ
 םעד רעטנוא ואוו ,עלעטש ערעדנַא ןַא ןיא ,טפַאש רעליּפשיוש

 ןקיאייברעד ַא ןופ ךיז טרעה עכלעוו ,קיזומ |רעד} יד ןופ סולפנייא

 ןוא יורפ רענעפרָאװרַאפ ןייז טימ טניירפ עטוג רע טרעוװ ,לּפמעט

 .גנוגעװַאב ַא םיוק טכַאמ ,סיוא טינ טרָאו ןייק רע טדער ,דניק
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 רעטַאעט ןשידיי

 יד .ןניוא ענייז ןיא ,טכיזעג ןייז ףיוא רָאפ טמוק ןליּפש סָאד

 ,קורדסיוא רעייז ןרעדנע ןניוא יד .ןייֵלַא ךיז ןופ ךיז טייב טכיזעג

 עכעלטע .ןרערט טימ ןָא ךיז ייז ןסינ ךעלדנע זיב ,ךיז קידנריר טינ

 .עטריזירטקעלע יוװ ױזַא ןענייז רעעזוצ יד .קעװַא ױזַא ןעיינ טונימ

 ןכעלשטנעמ ַא ףיוא טעז ןעמ .טּפַאכרַאפ םעטָא רעד זיא ןדעי ייב

 ַא ךרוד יוו יױזַא טסיינ ןייז טרעדנעענ טרעוו סע יו טכיזעג

 ןליּפש טרָאס ַאזַא וצ ןעמ זיא סרעטַאעט עשידיי יד ןיא .רעביוצ

 עשידיי ,ךיז טנרעל ! טסנוק טסייה סָאד טָא .ןרָאװענ טנהעוועג טינ

 ענעטנַאילירב ַא טָאה ריא !ןטוַָארקדליש טרידוטש ! רעליּפשיוש

 .."! טייהנגעלעג

 : טביירש ץטַאק .מ

 סעֶלַא ןיא יו ,עלָאר רעזיד ןיא ךעלרעדנואוו טושּפ זיא רע,

 עליטש יד סרעדנוזַאב ,ןטנעמָאמ ןַארַאפ ןענייז סע .טליּפש רע סָאו

 קורדסיוא רעד ואוו רָאנ ,טינ טלדנאה ,טינ טדער רע ןעוו ,ןטנעמָאמ

 טלעפ סָאװ ,קיכיסּפ עדננייצרעביא ענעי טפַאש םינּפ ןייז ןופ זיולב

 ענייר ַא ָאד טזייוו רע ,ץרוק .גנורעדליש סרָאטיוא םעד ןיא

 -דליש ןכער ךיא , . , .ןָאיצקעפרעּפ זיב גנולעטשרָאפ עשירעלטסניק

 -עכָאּפע סלַא עניב רעשידיי רעזדנוא ףיוא גנוניישרע סטוַארק

 קידנעעז םעד ןיא טנייצרעביא רעמ ךָאנ ךיז בָאה ךיא ןוא ,דנכַאמ

 -יּפשיוש עֶלַא ,'קיזמ עלעקייא, ןופ ננוריפכרוד ןוא גנוריפפיוא יד

 סָאד ןוא ... .שירעלטסניק ָאד ןליּפש ,םַאנסיוא ןָא טעמכ ,רעל

 ַא טקריוו יױזַא .טוארקדליש ןופ ננוקריוו יד ךעלניישרַאוו זיא

 ."ננובענמוא ןייז ףיוא רעלטסניק רעסיורג

 ןבייהנָא ס'.ש ןופ קורדנייא םעד ױזַא טרעדליש יקסנישמור ףסוי

 : רעטַאעט שידיי ןליּפש

 -לֵנרֶא ןשטייד ַא ,ענעלָאק ַא םעניימ טלייצרעד בָאה ךיא ןעוו,

 -ַאעט ןשידיי ןיא טרישזַאגנַא זיא טיורקדליש ףלָאדור זַא ,רעליּפש

 ךיז טניפעג סעכלעוו ,רעטַאעט סלּפיּפ ןיא ןליּפש טעוװ ןוא רעט

 עלעקייא, עלָאר ַא ןיוש טרידוטש רע זַא ןוא ,ירעואב רעד ףיוא

 ןיא, ןטערטפיוא טעוװ רע רעכלעוו ןיא ,רעמָאש םהרבא ןֹופ 'קיזמ

 ,טרעהעגסיוא קיאור ץנַאנ ךימ רעקיזומ רעשטייד רעד טָאה ,'שידיי

 !ןגיל א ןיא סָאד; :ןנירשעגסיוא רע טָאה לָאמַא טימ ןוא

 ףלָאדור סלַא טלעטשרַאפ רעפָאלב רענַאקירעמַא ןַא סעּפע ךיז טָאה
 ףלָאדור רעליּפשיוש רעכעלנינעק-רעזייק רעשטייד רעד .טיורקדליש

 'קָאלייש, טליּפשעג ןרָאירַאפ טשרע ןילרעב ןיא טָאה טיורקדליש

 -ַאב טינ ךיז טָאה רע .'רעזייה עטקַאּפעג רַאפ לָאמ טרעדנוה יירד

 ,בולק ןרָאיטקַא ןשידיי ןיא טכַארבעג םיא בָאה ךיא זיב טקיאור

 ןבָאה רימ .וינעווע רעטייווצ רעד ףיוא ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו

 ןעוו .ייט לזעלג סייה ַא ייב ,לקער ַא ןָא ןטיורקדליש ןציז ןפָארטעג

 רע ןוא ןטיורקדליש ףלָאדור רַאפ טלעטשעגרָאפ םיא בָאה ךיא

 רע זיא ,טנַאה סטיורקדליש ןקירד וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג טָאה

 ."טלעוו רעד ןיא שטנעמ רעטסכעלקילנ רעד ןעוועג

 : תונורכז ענייז ןיא טביירש ץרַאוװש סירָאמ

 רעשידיי רעד הףיוא םשור ַא טכַאמענ דלַאב טָאה טיורקדליש ,

 ןייז .ןעעזעג טַאהעג טינ ךָאנ ָאד ןדיי ןבָאה רעלטסניק אזַא .סַאג

 'יֵאבעשטוק; רעטקַאנייא םעד טּפיוהרעביא ,ריל גינעק ,קָאליײש

 עכעלטע טליּפש רע ואוו ,ןסנַאמרעייה ןופ !עיטסענמַא, טניימעגו

 -עצ שממ רעקיטירק יד ןוא םלוע-רעטַאעט םעד טָאה ,ןרעטקַארַאכ

 טסעומש רעוו ! טיורקדליש ןוא דרע ,למיה ןעוועג זיא'ס ,.טפיורש

 -דליש ...  .רעיצרע סלַא ןַאמסקַאלפ ןוא קיזמ עלעקייא ןייז ךָאנ

 ןשיריי רעקרָאי וינ ןופ סרַאטס עלַא טשיװענּפָא טושּפ טָאה טיורק

 יי ."רעטַאעט
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 ,"קָאלײש; ןיא ןטָארטעגפיוא רעדיוו .ש זיא "קיזמ עלעקייא, ךָאנ

 ןבָאה רעליּפשטימ ערעדנַא יד תעב ,שטייד ןיא לָאר יד קידנליּפש

 .שידיי ןיא טליּפשעג

 ,שידיי ןיא ,ןטָארטשגפיא .ש זיא 1911 רעבמעטּפעס 29 םעד

 -רעייה ןַאמרעה ןופ} *רעדילגנטעק; רעדָא ,*רוד רעגנוי רעד, ןיא

 .רעמָאש םהרבא ןופ טשידיירַאפ ,ןסנַאמ

 :טביירש ןיטנע לאוי

 ךעלגינעק טליּפשעג |רעטָאפ ןופ לָאר יד| םיא טָאה טיורקדליש ,

 -שטנעמ יװ ,טייצ רעבלעז רעד וצ ןוא ,לדייא ןוא קרַאטש יו .ךייר
 .דנריר-ךעלצרַאה ױזַא ךָאד ןוא ךַאפנייא יו ,דנסיירניה ןוא ךעל

 טימ .ןילַא ןבעל סָאד יו קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא ןָאיזוליא יד

 -ענקירוצ ןוא טשרעהַאב ךיז רע טָאה ,טקַאט ןשירעלטסניק ןטכע

 ןליטש טימ .ןכורבסיוא עקרַאטש ןופ ןטנעמָאמ יד ןיא ןטלַאה

 ןופ סענעצס עמוטש יד טליפעגסיוא רע טָאה טעמוא ןטכַארטרַאפ

 רע .ןעטַאט ןטהלועַאב ַא ןופ ףרואוורַאפ ןרעטיב ןופ ,גנושיוטנַא

 רָאּפ ַא ןופ טכייליפ עמַאנסיוא רעד טימ ,לָאמנייק טעמכ זיא

 ,ןירעריפ-זיוה ןייז וצ ךיז ןענכדש ןופ ןענעצס עשימָאק-ךעלבָארג

 ןופ ןגיטשעג ןזיא רע .ךיוה רעסיורג ןייז ןופ ןלַאפעגּפָארַא טינ

 -- טנעמָאמ ןשירפ ןדעי ןיא טעמכ טָאה ןוא ענעצס וצ ענעצס

 טלַאפ טקַא ןטירד ןיא ואוו ,'קיזמ עלעקייא, ןיא יו שרעדנא ץנאנ

 -- סעיינ ןזייוווצסיױרַא ףיוא טרעה ןוא ןָאטָאנָאמ טרעוו ,ּפָארַא רע

 ןוא ,?אנעסרַא-טסנוק ןכייר ןייז ןיא ?קניוו םעיינ ַא טקעדעגפיוא

 עלַא ךרוד ןעננורדעגכרוד סע טָאה רע קיצרַאה יו ןוא טונ יו

 ! המשנ ןייז ןופ ךעלרעמעק

 ןבייהפיוא ליפ ךיז ןָאק טיורקדליש ביוא ץלַא ךָאנ ?פייווצ ךיא

 .-סיױרַא ךיוא ןָאק רע ביוא ,תוחכ עשיטסילַארוטַאנ ענייז רעביא
 -עטניא ,םענרעדָאמ ַא ןופ טעמוא ןלַאטַאפ ,ןפיט םעד ןעגנערב
 יד ןופ ץרעמש ןשיטעָאּפ ןלופסינמייהעג םעד ,ןשטנעמ ןלעוטקעל

 דלעה-טּפיוה רעד רעבָא ,טייצ רעזדנוא ןופ ןרוטַאנ עקנַארק-טרַאצ

 ,תומכח ןָא ,שטנעמ רעטסָארּפ ,רעטנוזעג ַא זיא 'רעדילנ-ןטעק, ןופ

 ,עמאנסיוא רעד טימ ןוא ,ךעלתונוענש עניילק עקינייא זיולב טימ

 ךעלרעה טיורקדליש םיא טָאה ,ןלעטש עשירַאנ יד ןופ טכייליפ

 ,עלערייא ןַא זיא ןליּפש ַאזַא .עניב רעד ףיוא טכַאמעג קידעבעל

 רעקיטסול ,רענייפ ַא זיא ןליּפש ַאזַא .רעיושוצ ןרַאפ דיירפ עקילייה
 יד -- רעבָא ,ןרָאיטקַא ענעסעזענ-טלַא ערעזדנוא רַאפ ?יפשייב

 ןופ ןרָאװעג ןעמונענּפָארַא ךינ זיא יז ןוא ןלַאפעגכרוד זיא עסעיּפ

 ןיטנע| .טייקכעלרעה עצנַאג יד ןרָאלרַאפ ןבָאה רימ ןוא ,עניב רעד

 / יד ... |ןעסעיּפ רעד ןופ לַאפכרוד ןופ תובס יד ןיא ןיירַא טייג

 יד ןיא סָאוװ ,ןיקסוװעשַאמָאט ןופ טוג טינ רעייז זיא ךַאז עטשרע

 עטצעל יד .ףיוא טינ רע טערט ,טליּפש טיורקדליש ואוו ,ןסעיּפ

 -טנַא רע ןעוו ןוא ,טרעסעבעג ליפ יקסוװעשַאמָאט ךיז טָאה ןרָאי

 זיא ,עקרָאילַאג רעד רַאפ טינ ןוא ךעלרע ןליּפש וצ ךיז טסילש

 טפרַאדעג 'רעדילג-ןטעק, ןיא טָאה רע ,לופסקורדנייא ,?ופטפַארק רע
 רעכלעוו ,קנַאלב ןליּפש טפרַאדענ ךיוא ריא ןיא טָאה ױזַא ,ןליּפש

 יוש רעטונג ץנַאג ַא ןסקַאװענסױא ןרָאי עטצעל יד ךרוד זיא

 .םלוע םעד ןעלציק וצ טינ טכוז רע ןעוו ךָאנ טרפב ,רעליּפש
 ןופ ענעסעזעג-טלַא יד ןופ עטסקיטכיוו ייווצ יד ןבָאה סָאװרַאפ

 -רעביא ןוא 'רעדילנ-טעק, ןיא טליּפשעג טינ 'רעטַאעט סּפיּפ

 ? ןרָאיטקַא ערעכַאוװש ךס ַא ,ךס ַא ייווצ וצ ןעילָאר ייווצ טזָאלעג

 ? ןטיורקדליש ןופ ןרעוו טלעטשרַאפ טלָאװעג טינ ןבָאה ייז לייוו

 ארומ טָאה יקסװװעשַאמָאט ;ןפלָאהעגטימ טָאה סערעדנַא ךיוא
 ריא רעביא ןעיידרַאפ טינ עסעיּפ יד ןלעוו ןדיי יד זַא ,טַאהעג

 יד םורָאװ ,עטסיזמוא ןַא ןעוועג זיא ארומ יד שטָאכ ,טייקשיאיונ
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 -לַא ױזַא ןענייז 'רעדילנ-ןטעק, ןופ עמעט-טּפיוה יד ןוא ןשטנעמ

 יקסוװעשַאמָאט טָאה ךיוא ,'ריל גינעק, סריּפסקעש יוװ ךעלשטנעמ

 טלעטשַאב רע טָאה ,ןכַאמ 'רעכעליירפ, ?סיבַא טלָאוװעג עסעיּפ יד

 וצ ףיוא . . . !ןשידיירַאפ, עסעיּפ יד לָאז רע ןרעמָאש םהרבא ייב
 ןבָאה רעבָא ןעמ ףרַאד ,זיא קירעהעג יו עסעיּפ ַא ןשידיירַאפ
 ףראד ןעמ .,רעקיטירק ַא ןייז ףרַאד ןעמ .ןטייקיאעפ ערעדנַא ץנַאג
 רשפא ... .קַאמשעג ןטוג ַא טימ שטנעמ רעשירַארעטיל ַא ןייז

 -לוזעדר רעד .שינעלייא סיורג ןיא ןכַאמ טזומענ טעברַא יד רע טָאה
 רעד .רעסואמ ַא ,רעקירעיורט ַא ןעוװעג ןזיא ,סלַאפנדעי ,טַאט
 -עגנא ןעוועג זיא עסעיּפ רעשידנעלָאה רעד רעביא קַאל רעשידיי
 ,טלעפעג ןצנַאגניא רע טָאה זייוורעטרע ,ךיילג טינ ,בָארג טרימש
 -ענסיוא זיא ץלא ,זָאנ יד ןסירעג רע טָאה ,רעדיוז ,זייוורעטרע ןוא
 ,דנגייצרעביא טינ ױזַא ,טדמערפענּפָא ױזַא ,טייו ױזַא ןעמוק
 רעד ןופ לַאפכרוד םוצ ןגָארטעגיײב טָאה סָאוװטע ךָאנ ןוא ...
 ףוס ןנעוו ןטייהלצנייא ןיא ןירַא ןיטנע טייג ָאד ןוא| עסעיּפ
 ,רעײג-רעטַאעט ןשידיי ַא רַאפ דמערפ זיא סָאוװ ,טקַא ןטירד ןופ
 טבורּפעג סע רעטעּפש טָאה יקסוװעשַאמָאט רעסישזער רעד םגה ןוא
 ."(ןפלָאהעג טינ ןיוש רעבָא סע טָאה ,ןרעדנע

 ;: טביירש יקסווָאנַאי .ש

 ןייק ןבָאה רימ זַא ,טוג ױזַא טליֿפשעג טָאה טוָארקדליש ...,
 ןייז טעוװ גונעג .ןעוועג זיא סָאד טוג יו ןקירדוצסיוא טינ רעטרעוו
 ןסעגרַאפ טכַאמעג זדנוא רע טָאה ןטנעמָאמ עכנַאמ ןיא זַא ,ןגָאז וצ
 ,טכודעגסיוא זדנוא ךיז טָאה סע ןוא ,סךיא ענענייא ערעזדנוא ןיא
 רימ יװ טקנוּפ זַא ,סנייא סָאד ןענייז רימ ןוא טוַארקדליש זַא
 ,סביוט ןָאמָאלָאס ןיא ןרָאװעג טלדנַאװעגמוא עלַא ןיילַא ןטלָאװ
 םעד טָאה רע .ןבעג טינ רעלטסניק ַא ןעמ ןָאק טביול ןרעכעה ןייק
 שממ ןטלַאהעג ,רעטַאעט ןיא ןַאד ןעוועג זיא סָאװ ,םלוע ןצנַאג
 עלעטלעפ ןטסניד םניא ,ןיינ ,טנַאה רעניילק ןייז ןופ ןפיוה םעד ןיא
 טימ ןָאטעג טָאה ןוא ,םינּפ ךעלגעוװַאב-רַאברעדנואוו ןייז ןופ
 -ענ טָאה סָאד רעבָא ,טסולגעג רָאנ טָאה ץרַאה ןייז סָאװ ,זדנוא
 ןעוועג זיא טוארקדליש רערעביוצ רעד יוװ גנַאל ױזַא רָאנ טרעיוד
 סנַאמרעייה ןבענעגרעביא ןעמ טָאה קילגמוא םוצ ...  .עניב ןפיוא
 רעלטסניק ןטנַאקַאבלַא רעזדנוא |ןרעסעבסיוא| ןסקיפ עמַארד

 ןצנאנ רעזדנוא טלַאנרַאפ זדנוא טָאה סָאד ןוא ,רעמָאש רעה

 רעצנַאג רעד ןופ זא ,טסקיפענ ױזַא םיא טָאה רע ... ןניננרַאפ

 סָאוװ םעד ןופ ייס ןוא סרעמָאש ןזיא סָאו םעד ןופ ייס ,עמַארד

 עכלעוו יד . . . .ןרעיוא יד ןיא טושּפ ךייא טדיינש ,סנַאמרעייה זיא

 ,טליּפש טוַארקדליש רעה ןעוו ,רעטַאעט סלּפיּפ ןיא טציא ןעיינ

 ןופ ןלָאר עטסעב ענייז ןיא רעלטסניק םעד טוָארקרליש ןעעז ןעייג

 ןכלעוו ןיא קרעוו םעד ןופ גנוגיליברַאפ יד ,ןעמַארד עטסעב יד

 .ךעלדעש רָאנ ,קיטיונ טינ רָאנ טינ םורַאד זיא ,טליּפש טוַארקדליש

 יד ןעוו רעטַאעט ןיא טלעפענ טינ שטנעמ רעקיצנייא ןייק טלָאװ סע

 יו ױזַא ןרָאװעג טליּפשענ טלָאװ סנַאמרעייה ןופ 'רעדילננטעק,

 -רעביא רעשידיי רעטונ ַא ןיא רָאנ ,ןבירשעג סע טָאה סנַאמרעייה

 ןעמ ןעוו טונ ץנַאנ ןעננולקעג טלָאװ גנוצעזרעביא יד ןוא ,גנוצעז

 עכלעוו ,ןכַאז טעּפעשטענוצ ןוא טסקיפענוצ טינ טרָאד רָאנ טלָאװ

 ."עמארד סנַאמרעייה ןופ ןזעוו עמַאס םעד דמערפ ץנַאנ ןענייז

 -ןקנַאדעג רעד, ןיא ןטָארטעגפיוא .ש זיא 1911 רעבָאטקָא 27 םעד
 .ןיביל .ז ןופ *רעזעל

 : טביירש רעלדַא עליצ

 סניביל ןיא רעטַאעט סלּפיּפ סיקסוװעשַאמָאט ןיא ןעוועג זיא סָאד ,

 ןסיוא זיולב ךיא ןיב ָאד ... .'רענעייל ןקנַאדעג רעד, עסעיּפ ַא

 ןופ טנרעלעג בָאה ךיא סָאװ סָאד זיא סע קיטכיוו יוװ ןזייווַאב וצ |
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 ןופ ןָאטיסקעל

 .רעניימ עלָאר רעטשרע רענעי ןופ לעיצעּפס ,ןָאזעפ ןטשרע םענעי

 ,סענעצס טיורקדליש טָאה 'רענעייל ןקנַאדעג, ןופ עלָאר רעד ןיא

 ןקיטרַאנדישרַאפ ןכייר ןייז ןזייװַאב וצ טייהננעלעג טָאה רע ואוו

 -ענ לָאמ עכעלטע ןטיורקדליש טימ בָאה ךיא שטָאכ ןוא ,טנַאלַאט

 ערעיינ ץלַא ןוא עיינ טימ טפעלּפעג שממ ךימ רע טָאה ,טליּפש

 יו ךיא קנעדעג .טנַאלַאט ןשירעליּפשיוש ןסיורג ןופ ןקורדסיוא

 ןענופעג לָאמנייא יו רעמ ךיז ךיא בָאה ,עניב רעד ףיוא קידנעייטש

 ןוא רעניימ עלָאר רעד ןופ טייקנריולרַאפ ןופ ץענערג עמַאס רעד ייב

 בָאה ךיא ןוא ,טנַאלַאט ןלַאינעג סטיורקדליש רַאפ גנורעדנואווַאב

 ןיא טספרַאד ! טינ רָאט ןעמ, : ןיילַא ךיז וצ קידננָאז טּפַאכעג ךיז

 טינ טָאה עסעיּפ יד רעבָא ... '!עלָאר ענענייא ןייד ןבָאה ןעניז

 ."רעטערב יד ןופ ּפָארַא דלַאב זיא יִז .ןסירעגנָא

 : טביירש ןיטנע לאוי

 ץנַאג ןיא רע .ָאד ךיז טרילרַאפ טםיורקדליש רעסיורג רעד,

 -לעב ?סיבַא ןייז רעבָא געמ רע) טקַא ןטשרע ןיא טנַאסערעטניא

 -עּפש ךיוא ןטנעמָאמ ענעבַאהרע טָאה רע ,(טרימירג רעשיתבה

 טירטפיוא ןטשרע ןיא ןיילַא ךיז רע טריּפָאק טקַא ןטצעל ןיא ,רעט

 ןיא ןײרַא רע טלַאפ טפָא רעייז ,טפָא רעבָא ,'םיובנעכטיק, ןיא
 ."עמַארדָאלעמ

 ; טביירש ןַאהַאק .בא

 ,עיזַאטנַאפ ַא ןיא טייטשאב עסעיּפ עיינ ס'ןיביל ,ז ןופ רקיע רעד,

 טפַארק עכעלטעג ןימ ַא טמוקַאב ריקנַאב רעשידיי רעכייר ַא זַא
 . זַא ,רע טעזרעד םעד ךרוד .ןשטנעמ ןופ ןעקנַאדעג יד ןזעל וצ

 -זיוה ןטימ םיטניא זיא יורפ ןייז זַא ,שלַאפ םיא ןענייז טניירפ ענייז

 5פיוו ?יפיוא ףיוא זיולב םיא טביל רעטכָאט ןייז זַא ןוא ,רָאטקָאד

 ןייק טינ זיא לַאפנייא רעד .,ךיז רַאפ ןצונ ןעיצ םיא ןופ ןָאק יז

 ןטימ עסעיּפ ַא טליּפשענ טרעוו עניב רעשילננע רעד ףיוא .רעיינ

 -רעביווצ א ףיוא טיובענ זיא עכלעוו ,/רואּפ ננישטיוו, ןעמָאנ

 ."ןצרַאה ןיא ןשטנעמ ַא ייב ךיז טוט סע סָאװ ןזעל וצ טפַארק

 ךעלריפסיוא ןעלדנַאהַאב וצ ןיירַא ךיז טזָאל ןַאהַאק יוו םעדכָאנ ןוא

 סרעדנוזַאב ךיז רע טלעטש ,עסעיּפ רעד ןופ יובעג ןוא גנולדנַאה יד

 גנורעטסייגַאב ןייז סיוא טקירד ןוא לָארטּפױה יד ןליּפש ס'.ש ףיוא ּפָא

 : ןפוא ןקידנגלָאפ ףיוא

 רעשידיי רעד ףיוא ןטוַארקדליש ןעעז רימ סָאװ לָאמ סעדעי ...,

 רימ זַא ,טקַאפ םעד רַאפ טפַארק עיינ ַא טימ זדנוא טמוק ,עניב

 -עטניא תמא ןזיד ,רעלטסניק ןרַאברעדנואוו ןזיד ,םיא ןבָאה ןדיי

 ךיז טביולג סע .טסיטרַא ןשיאעּפָארייא קידנעטשלופ ןזיד ,ןטנעניל

 טליוו זייוו-ןטונימ .רעטַאעט ןשידיי ַא ןיא טליּפש רע זַא ,טינ טעמכ

 ןזיד טעז ןעמ רעמ סָאװ .םולח ןייק טינ זיא סָאד יצ ןנערפ ךיז

 -רעטַאעט סלַא ןעמוקַאב ןעמ טעוװ גנואיצרע רעמ ץלַא ,רעליּפשיוש

 ןיא ַאמַארד רעזדנוא רַאפ ןייז סָאד טעוו רעסעב ןוא ,רעייג
 ."ןיימעגלַא

 : ןליּפש ס',ש ןופ ןדירפוצ רעייז זיא יקסוװָאנַאי .ש ךיוא

 ןעוועג זדנוא רַאפ סע זיא ,אפונ ַאמַארד רעד ןופ ןעעזענּפָא ,

 ןופ לָאר יד ןליּפש טוָארקדליש ןעז וצ ןגינגרַאפ רעטסערג רעד

 רעד ןָא םיא טּפַאכ סע ןעוו ןָא טונימ רעד ןופ דלעיפרַאג סעזָאמ

 ןייז ןעו טונימ רעד זיב יורטסימס ןוא גנולפייווצראפ ןופ דש

 רענייז גנוגעוװוַאב רעדעי ןיא/ ;טריניאור ןצנַאגניא טרעוו דנַאטשרַאפ

 זיא רע זַא ,טניימ ןעמ ןעוו תועט ַא זיא סע .,יירטעג ךיז רע זיא

 ,ננַאג ןדנפעלש ןייז ןיא ,ןטנעמָאמ עליטש יד ןיא סיורג סרעדנוזַאב

 ףיוא טכַאמ רע ןעוו ,טײקידעכַאוװ-בלַאה ןופ דנַאטשוצ םעד ןיא

 טּפעלשעג טרעוו סָאװ ,רעלדנַאװ-טכַאנ ַא ןופ קורדנייא םעד ךייא
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  רעטַאעט ןשידיי

 ןוא טסואווַאבמוא ץנַאג ךיז זיא רע רעכלעוו ןופ טפַארק ַא ןופ

 .?לָארטנַאק עטסדנימ יד טינ טָאה רע רעכלעוו רעביא

  סלַא ,שידיי ןיא ,ןטָארטעגפיוא .ש זיא 1911 רעבמעווָאנ 7 םעד

 - ."רעביור יד , סרעליש ןיא "רָאמ ץנַארפ,

 ,ןיקסװעשַאמָאט טימ ןעמַאזוצ ,,ש זיא 1911 רעבמעצעד 28 םעד

 ,לצרעה .רד ןופ ?ָאטעג עיינ סָאד , ןיא ןטָארטעגפיוא

 טריפעגפיוא טנווָאךרע ס'שש וצ טרעו 1912 רַאונַאי 11 םעד

 ןייד ךורב) ?טכערעג זיא טּפשמ ןייז ןוא טָאג ,, גנוטעברַאַאב סרעמָאש

 אנרא ןופ ?סולומיורט , ןופ טריטּפָאדַא ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד ,(תמא

 .עקשרעי רַאקסָא ןוא ץלָאה

 : טביירש ןיקסניּפ} ,ּפ ,ד

 רעמָאש םהרבא ןֹופ טייקיניזטכייל עסיורגנ ַא ןזעווענ זיא סע,

 ןשיסיירּפ םעד ןופ עידעמָאק עשינַארט יד ןשידיירַאפ ןלעוו וצ

 ,ןָאיסעּפָארּפ יד ןוא ןעמענ יד ןטייב ךרוד רָאנ רָאטקעריד-לַאיזַאנמינ

 סָאד טָא ןוא ,םוקילבוּפ ןשידיי םעד דמערפ ןבילבענ זיא רע , ,,

 ןוא ןסענענפיוא סבערק ַא יװ טָאה עקיטרָאדמערפ ןוא עדמערפ

 ,,םולומוארט, קיטש-רעטאעט עטונ ןוא עלופטקעפע סָאד טעטכינרַאפ

 ןבעל ןדמערפ ןופ קיטש ַא ןנָארטרַאפ רשפא ןענָאק רימ םורָאװ

 רימ רעבָא ,טרעדלישעג לופטקעפע ןוא קידעבעל זיא סָאד ןעוו

 ,גנודיילקרַאפ עכעלכַאלפרעביוא ןייק ןפוא םושב טינ ןנָארטרַאפ

 ןרָאװעג טליּפשעג זיא יז יו טוג ױזַא ןרעוו טליּפשענ יז געמ ןוא

 .?טנווא ןיא נָאטשרענָאד

 ,"טפירשנעכָאװ עשידיא יד, ןיא לקיטרַאטיײל ןעמינָאנַא ןַא ןיא

 -נרע ס'.ש סָאװ רעיױודַאב רעד טקירדעגסיוא טרעוו'ס יו םעדכָאנ

 : טגָאזעג טרעוו ,םלוע ןסיורג ןייק ןגיוצעג טינ טָאה טנוװָא

 רעצרוק רעד רַאפ טוָארקדליש זַא ,טינ לפייווצ ןייק זיא סע,

 רענייא ןרָאװעג זיא עניב רעשידיי רעד ףיוא ןליּפש ןייז ןופ טייצ

 ןעמ .רעליּפשיוש עשידיי עטסרעלוּפָאּפ ןוא עטסטבילַאב יד ןופ

 סָאװ זַא ,סייו ןעמ ןוא טסנוק ןייז טרעדנואווַאב ןעמ ןוא טביל

 ךָאד רע זיא ייברעד רעבָא .טינ זדנוא ייב רענייק ןָאק ,ןָאק רע

 ךָאנ ייז רַאפ זיא רע .דמערפ ךעלרעניא ןסַאמ עשידיי יד ןבילבעג

 ןזָאלענּפָארַא ךיז טָאה רעכלעוו רעד ,רערעַאב דעד ,טסַאנ רעד ץלַא

 זיא שידיי ןייז ןוא ,שידיי וליפַא טדער רע .רעדמערפ רעד ,ייז וצ

 זןיא רע רעבָא ,ךעלמיטסקלאפ ןוא ךייוו ,קידנעננילקליואוו ,ןייש

 טָאה רע ,ןטָארטענפיױא טינ קיטש שידיי ךעלטננייא ןייק ןיא ךָאנ

 טלָאװ רע ןכלעוו טימ ,טרעּפרעקרַאפ טינ טלַאטשענ שידיי ןייק ךָאנ

 ןרָאװעג טלָאװ ןֹוא ןייזטסואווַאב ןשידיי םעד ןיא ןסקַאװעגניײירַא

 םעד ןופ טולב ןוא שיילפ ןשידיי םעד ןופ שיילפ ,רענעגנייא ןַא

 רעד ףיוא ןליּפש ןייז ןופ טייצ רעצנאנ רעד רַאפ .טולב ןשידיי

 עשידיי ןופ ןסעיּפ ייווצ ןיא ןטָארטעגפיוא רע זיא ,עניב רעשידיי

 -עג, ןוא רמש םהרבא ןופ 'קיזמ עלעקייא, ןיא : רעביירש-ןעמַארד

 .שידיי קינייװ ןענייז ןסעיּפ עדייב רעבָא .ןיביל .ז ןופ !רעזעל-ןקנַאד

 ןוא ,קיטירק רעדעי רעטנוא ןעוועגנ עסעיּפ סניביל ךָאנ זיא וצרעד

 טָאה טוארקדליש סָאװרַאפ סורדרַאפ ַא ןפורסיורַא טזומעגנ טָאה

 רעדיוו רע טָאה טנווָאנרע ןייז וצ ןוא ,ריא וצ ןזָאלעגּפָארַא ךיז

 רעכלעוו ןופ עסעיּפ רעשטייד ַא ןופ גנושידיירַאפ ַא ןבילקענסיוא

 ןופ יווװ טייקשידיי ?יפיוזַא ןטרַאװרע טנָאקעג טָאה םוקילבוּפ סָאד

 עשידיי סָאד .'רעדילננטעק, סנַאמרעייה ןופ גנושידיירַאפ רעד
 סע . .. ,ןטלַאטשעג עשידיי רעלטסניק ןשידיי םעד ןופ ליוו םוקילבוּפ

 רעמ ןוא רעמ טעוװ טוארקדליש ןעוו זַא ,טינ ?פייווצ ןייק זיא

 םעד ןיא טינ ךעלריטַאנ ןשידיירַאפ --- רַאוטרעּפער ןייז ןשידיירַאפ

 ַא ץלַא --- ןרָאװעג טשידיירַאפ ןענייז ןלָאר עשטייד ענייז יוװ ןיז

 -בוּפ רעזדנוא ןופ ןצרַאה ןיא ןעמענניירַא רע טעװ ץַאלּפ ןרעסערג
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 םוקילבוּפ ןייק ךָאנ יו רעלטסניק ענייז ןביל ױזַא ןעק סָאװ ,םוקיִל

 ,טלעוו רעד ןיא

 רעקרָאי וינ; רעשטייד רעד ןופ רעטעברַאטיס א ,אחרוא בנא

 סטוַארקדליש וצ רעטַאעט סלּפיּפ ןיא ןזעוועג זיא 'גנוטייצסטַאטש

 םעד ןיא טכירַאב ןסיורג ַא םיא ןגעוװ ןבענענּפָא ןוא טנווָאנרע

 רעייז רע טרעוו ?קיטרַא ןייז ןופ ףוס םוצ ,'טַאלבטנוװַא , ןקידתבש

 ךיז טָאה ,םײהַא ןרָאפעג ןיב ךיא ןעוע :טביירש רע ןוא שיריל

 ;רעטַאעט ןיא ןרעלדַא ייב גנולעטשרָאפ יד טקידנעעג ךיוא דָארג

 לָאמַא זיא סָאװ ,זיוה םעד ןופ טמָארטשעגסיױרַא טָאה םלוע-ןזיר ַא

 טְליפעגנָא ךימ טָאה סע .עזומ רעשטייד רעד ןופ םייה יד ןזעוועג

 עשידיי יד זַא ,טכארטַאב בָאה ךיא ןעוו ליפענ-ייו ןימ ַא טימ

 רע) יירד זַא ,טוַארקדליש םעד זדנוא ייב ןעמונענקעוַא טָאה עניב

 ןעגננומענרעטנוא-רעטַאעט עשידיי עסיורג (ריפ -- תועט ַא טָאה

 וינ ןיא ךָאנ ןריטסיזקע ייז ןבענ זַא ,ןטפעשעגנ עדנצנעלנ ןכַאמ

 -נייא סָאד זַא ןוא ,סרעטַאעט ערענעלק עשידיי ערעדנַא ןעצ קרָאי

 טימ ןפמעק וצ קיבייא טָאה רעטַאעט עשטייד רעקרָאי וינ עקיצ

 / .'עסינטלעהרַאפ יד ןופ טייקיטסניגמוא רעד
 יאולה :ןנָאז רימ ןענָאק ,לייט רעזדנוא וצ ךייש זיא סָאװ

 רעביירש רעד זַא ,ןקנעדַאב רימ רעבָא .רעסעב קידנעטש ןוא רעטייוו

 ןרעוו ,דיי א ךיוא זיא ,ננוטייצסטַאטש , רעד ןיא ?לקיטרַא םעד ןופ

 ?,/ליפעגנדייוו ןימ א טימ טליפעגנָא  ךיוא רימ

 טיורקדליש ףעזָאי ןופ ישזער רעד רעטנוא זיא 1912 ינוי 12 םעד

 רעטַאעט-"וינעווע דנַאקעס; סרעלסעק ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ןלָארטּפױה יד ןענייז ייברעד ."רצוא רעד, עידעמָאק סיקסניּפ דוד

 -ןדָאזיּפע יד תעב ,ןרָאיטקַא עלענַאיסעּפָארּפ ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג

 -ַאב ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג ןענייז סענעצס-ןטסיטַאטס ןוא ןלָאר

 .רָאפ רעד ןופ הסנכה יד ,קרָאי-וינ ןופ רעביירש עשידיי עטנַאק

 -רעביירש ןשידיי ןקיטלָאמַאד ןרַאפ טמיטשַאב ןעוועג זיא גנולעטש

 ארַאלק ןופ ןענַאטשַאב ןענייז ןרָאיטקַא עלענָאיסעּפָארּפ יד .ןייארַאפ

 ,"ןרבק עינָאכ,, ןופ לָאר רעד ןיא .ש ןוא ענַאמ ינע ,דייווש קרַאמ ,גנָאי

 :גנָאי ַארַאלק טלייצרעד ,"רצוא, סיקסניּפ ןיא ןליּפש ןייז ןגעוו

 -עטיל רעטיול ןופ ןרָאוװענ טריפענסיוא זיא גנולעטשרָאפ יד ,

 ףלָאדור {?ןרָאנ טליּפשענ ןבָאה ןרָאיטקַא עלענַאיסעּפָארּפ ןופ .ןטַאר

 ,רע יו ןעז ֹוצ ןעוװעג זיא טנאסערעטניא .ךיא ןוא טיורקדליש

 ןופ ןענרעל טזָאלעג ךיז טָאה ,טיורקדליש ףלָאדור ,רעטָאפ רעד

 טָאה רע סָאװ ,ץלַא .עסעיּפ יד טלעטשענ טָאה רעכלעוו ,ןוז ןייז

 ןזיוועג זדנוא טָאה סָאד .ןָאטעג םַאזכרָאהעג רע טָאה ,ןסייהעג

 טָאה 'רצוא רעד,... .עניב רעד היוא ןילּפיצסיד טסייה סָאו

 .טיורקדליש ףלָאדור קנַאד ַא לַאפייב ןטסערנ םעד טַָאהעג זדנוא ייב

 רע זַא ,שירעלטסניק ױזַא ,סָאטַאּפ אזַא טימ טליּפשעג טָאה רע

 יד ןוא םוקילבוּפ סָאד ... .ךיז טימ טּפַאכרַאפ ןעמעלַא טָאה

 רעשידיי רעד .טביולעג קרַאטש גנולעטשרָאפ יד ןבָאה רעקיטירק

 גנונעקרענַָא ןייז טקירדענסיוא זדנוא טָאה ןייארַאפ ןטארעטיל

 ענעדלָאג ייוצ טימ טריטנעזערּפ זדנוא ןבָאה ייז סָאוװ טימרעד

 ןטַארעטיל ןשידיי םעד ןופ הנתמ ַא, טפירשפיוא רעד טימ ןלַאדעמ

 ,"םוטַאד םעד ןוא 'ןייארַאפ

 יד; עסעיּפ סליבעג ןיא טליּפשעג .ש טָאה 1912 רַאונַאי 26 םעד

 "טלַא ןוא גנויק עסעיּפ סָאקנעּפַאטָאּפ טול "תומשנ עטפיוקרַאפ

 רעד ןופ גנוטעברַאַאב ַא זיא עסעיּפ ןייז זַא ,טנקייל ליבעג סקַאמְו

 .ןעסעיּפ רעשיסור

 "לגניי עקנַארק סָאד , טריטיצער .ש טָאה 1912 רַאונַאי 20 םעד

 .דלעפנעזָאר סירָאמ ןופ "םערוטש רעד, ןוא ץרּפ .ל .י ןופ

 ןעמַאזוצ ,ןליּפש וצ טריסנָאנַא .ש טרעוו 1912 רַאורבעפ 9 םעד
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 -יזערּפ םעד, עסעיּפ סליבעג סקַאמ ןיא ,יקסװעשַאמָאט יסעב טימ

 ידע סָאדלופ גיוודול ןופ גנוטעברַאַאב עיירפ ַא ,*רעטכָאט סטנעד

 זיא רע זַא ,דיירסיוא ןטימ ןליּפש וצ ּפִא ךיז טגָאז .ש ."ןקסַאמ

 .קנַארק

 "טפירשנעכָאװ עשידיא יד, ןיא לקיטרַאטיײל ןעמינָאנַא ןַא ןיא

 טלָאצַאב טָאה .ש זַא ,ןבעגעגרעביא טרעוו 1912 רַאורבעפ 16 ןופ

 רַאפ ףָארטש רַאלָאד 500 "רעטַאעט סלּפיּפ, ןופ עיצקעריד רעד

 ַא ,"רעטכָאט סטנעדיזערּפ םעד, סליבעג ןיא ןליּפש וצ ךיז ןגָאזּפָא

 ןוא ,"ןקסַאמ יד; סאדלופ גיוודול ןופ גנוטעברַאַאב עטעוועדנושרַאפ

 :וצרעד טקרעמַאב טַאלבנכָאװ סָאד

 ךיז ןבָאה עניב רעשידיי רעד וצ ןיינרעביא סטיורקדליש טימ,

 סָאװ ,רע זַא ,טביולנעג טָאה ןעמ .ןעגנונפָאה עסיוועג ןדנוברַאפ

 רַאוטרעּפער ןטסנרע ןֹוא ןשירעלטסניק-ךיוה םוצ טנהעוועג זיא
 טינ ןטערטפיוא שידיי ןיא ךיוא טעוו ,עניב רעשטייד רעד ןופ

 ןעגנונפָאה יד . . . ןסעיּפ עשירַארעטיל ,עלופטרעוו ןיא יוװ שרעדנַא

 ןזָאלעג ךיז טָאה ... טיורקדליש ,ןרָאװעג טליפרע טינ ןענייז

 ,סרעסעב טינ ןעייטשרַאפ רעיײנ-רעטַאעט עשידיי יד זַא ,ןדייררעביא

 סָאװ רעסעב זיא ייז רַאפ זַא ,ייז רַאפ טוג זיא ,ייז טיג ןעמ סָאװ זַא

 סטנעדיזערּפ םעד, ןיא ןליּפש טיינ רע זַא ,העידי יד . .. ,רעגרע

 סע ... ,ּפַאלק רעטסערג ןוא רעטצעל רעד ןזעוועג זיא 'רעטכָאט

 טעדנעװשרַאפ טיורקדליש טפַארק עסיורג יד זַא ,רָאלק ןרָאװעג זיא

 טיורקדליש טָאה ךיז ןעמענַאב ןייז טימ זַא ,טינרָאג ףיוא ךיז

 ּפמוז םעד ןיא רעטַאעט עשידיי סָאד טּפוטשעגניירַא רעפיט ךָאנ

 ךיז טָאה טיורקדליש : הרושב עסיורג יד גנילצולּפ ןוא ,דנוש ןופ

 ךיז טלעטשענּפָא טינ ,קידלוש ןיילַא ךיז זיא רע סָאװ טנַאמרעד

 -יזערּפ םעד, ךיז ןופ טלסײרטענּפָא ןוא רעפּפָא ןכעלטלעג ַא רַאפ

 ןיא ןטערטפיוא ערעטייוו סעדעי ךעלטנּפָאה ןוא ,'רעטכָאט סטנעד

 ןלעוו '!רעטַאעט סלּפיּפ, ןופ ןָאיצקעריד יד עכלעוו ןסעיּפ-דנוש יד
 טעװ ןָא טצעי ןופ זַא ,ןפָאה ןליוו רימ . .. .ןביילקסיוא םיא רַאפ
 ."ןדנוא ןוא ךיז יירט ןביילב רע

 .עדַאנַאק ,לאערטנָאמ ןיא רע טרילָארטסַאג ,ןרָאװעג ?טנוזעג,

 סרעלסעק, ןיא רע טרילָארטסַאג 1912 ינוי בייהנָא ןוא יַאמ ףוס

 עלעקייא, ,"ריל גינעק, ,*קָאליײש, ןיא ?רעטַאעט וינעווע דנָאקעס
 ,"תומשנ עטפיוקרַאפ,, ןוא "קיזמ

 ןכָאנ זַא ,ןָא טזייוו ןירָאג .ב רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד
 -וצ רעלעירעטַאמ רערעווש ַא רעייז ןעמוקעג זיא ?דיי עלעטניּפ,
 ,רעקידהרצ רעד ןיא ןוא,, קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןיא דנַאטש
 רעשטייד-שידיי רעד ןעמוקעג קרָאי-וינ ןיא זיא טייצ רעקידלזמ-םילש
 ןיא ןרילָארטסַאג ןעמוקעג זיא רע .טיורקדליש ףלָאדור רעליּפשיױש
 יקסװעשַאמָאט םיא טָאה טּפַאכעגסױא ןוא רעטַאעט ןשטייד םעד
 טציזַאב רע זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע .רעטַאעט סלּפיּפ רַאפ
 רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןעמוק לָאז רע ןעוו ןוא ,שידיי ןטנוזעג ַא

 םויק ןרעסערג ַא רע טלָאװ ,עמַארד רערעסעב רעד ןופ גנואילבפיוא

 -דליש טָאה םלוע רעיינ רעד רָאנ .רעטַאעט ןשידיי ןיא טַאהעג

 זיא שידיי םענייר ןיא ןליּפש ןייז ןוא ןצַאשּפָא טנָאקעג טינ ןטיורק

 ןטסָארּפ םעד ןזיוװַאב ךעלרעּפנײשַאב טָאה סָאד לייוו ,ןורסח ַא ןעוועג

 םיא טדער ןעמ ןוא רעכיז ףיוא םיא טמענ ןעמ זַא ,רעײג-רעטַאעט

 טיורקדליש זיא טייצ עצרוק ַא רָאנ .םעזוב ןיא ךעלעגייפ ןייא
 ןָאזעס ןצנַאג םעד םעדכָאנ זיא ןוא רעטַאעט סלּפיּפ ןיא ןענַאטשעג
 ,"קידייל ןעגנַאגעגמורַא

 : טביירש ןעגנורעניארעד ךוב ריא ןיא יקסוװעשַאמָאט יסעב

 ןַאד זיא טייקטסוּפ-המשנ ןיימ וצ טָאנ ןופ האופה ַא יוװ ױזַא,

 רעליּפשיוש רעלַאינעשז ןוא רעלטסניק רעטשטנעבעג רעד ןעוועג
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 ןופ ןָאקיססעל

 ןניה ןיא ןעמוקעננָא טייצ רענעי וצ זיא רע ,טיורקדליש ףלָאדור

 ןייז ,'קָאליײש, ןייז .ןעז םיא ןפָאלעג ןיב ךיא ןוא רעטַאעמ ןשטייד

 -רעייה ןיא ןליּפש ןייז ץלַא רעביא ןוא 'רעיצרע סלַא ןַאמסקַאלפ;

 זיא טיורקדליש ןעוו דיירפ ןיימ ןַאד ןוא .'רעדילג-ןטעק, סנַאמ

 -קילג יד ןיב ךיא ןוא רעטַאעט שידיי ןליּפש זדנוא וצ ןעמוקעג

 ךימ ליפ ךיא .טיורקדליש ףלָאדור טימ ןעמַאזוצ ןליּפשוצטימ עכעל

 ןגעוו גנוצַאשּפָא ןַא ןבעג וצ ,טיורקדליש ןנעוו ןדייר וצ חכב טינ

 רעסיורג וד ,טשטנעבעג ייז :ןנָאז רָאנ לי ךיא .טיורקדליש

 סָאװ ,ָאקסעלונָאמ דנומניז ץוח ַא ,טיורקדליש ףלָאדור רעליּפשיוש

 רעזדנוא ןיא ,שידיי ןיא טָאה ,רנַאשז ןייז ןיא ינעשז א ןעוועג זיא

 ןיא ןטסעמ ךיז ןָאק סָאוו ,רָאיטקַא ןייק טליּפשענ טינ ,ןושל-עמַאמ

 ףלָאדור רעליּפשיוש-רעלטסניק םעד וצ טייקסיורג ןוא טנַאלַאט
 ,טיורקדליש

 עלעקייא, (רמש ןב) סרמש טליּפשענ ןעמַאזוצ ןבָאה רימ ןעוו

 ןסירענטימ ,'ַאניל, ,עניימ לָאר יד קידנליּפש ,ךיא נעלפ ,'קיזמ

 זיא גנַאהרָאפ רעד ןעוו זַא ,קרַאטש ױזַא ןליּפש ןייז ןופ ןרעוו

 ןגינ ךימ לָאז ךיא טָאטשנָא זיא ,ףיורַא קירוצ ןוא רעטנורַא

 ,קידנעניימ ,ןעלעקייא ףיוא טקוקעג ץְלַא ךיא בָאה ,םוקילבוּפ ןרַאפ

 ,,עלעקייא, עקַאט ןיא 'עלעקייא, ןוא ,'ַאניל, עקַאט ןיב ךיא ןַא
 | ,טיורקדליש טינ

 ךָאד ןבָאה רימ ןוא ,רעטַאעט שידיי סעּפע ךָאד זיא סע רעבָא

 ,סרעטסניפ ַא ,ריא ףיוא ןבעל םיז ַא ,!עקיטילָאּפ םַאדַאמ, ַא סעּפע

 טיורקרליש זַא ,ןעעזעג עקיטילָאּפ םַאדַאמ עקיזָאדיד ןיוש טָאה
 עשידיי סָאד ,רעטעּפש ןוא ,רעטַאעט סלּפיּפ ןזָאלרַאפ ןזומ לָאז

 ,רָאטקע ןַא, טמוק'ס ,תמאב עקַאט םורָאװ .,ןײמעגלַא ןיא רעטַאעט

 סע ןוא ,עניב רעשידיי רעד ףיוא טייצ לקיטש ַא ?כה ךסב זיא

 טסעגרַאפ ,עסערּפ עשידיי יד יו םלוע רעד זַא ,סיױרַא ךיז טזייוו

 -ךליש, רָאנ טדער ןעמ ןוא 'ןרעטש, יד טימ 'ןענוז, יד ןיא רָאג

 ,ןסרעטַאעט יד ףיוא ןטקַארטנָאק} 'סיל, ןבָאה רימ ,עפ .'טיורק

 טיורקדליש ןוא !ןשטייד יד וצ קירוצ ייג ? רעהַא וטסמוק ואוו

 יד וצ קירוצ קעװַא ןוא עניב עשידיי יד ןזָאלרַאפ טזומעג טָאה
 ,"ןשטייד

 :טביירש גנָאי ַארַאלק ןירעליּפשיױש יד

 סלּפיּפ ןופ סױרַא רע ןזיא ,1911 רָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד,
 -ַאעט שאילַאט ןיא ןטָארטענפיױא עזױּפ רעצרוק ַא ךָאנ ןוא רעטַאעט
 רעטאעט ַאילַאט ןופ ןרָאטקעריד יד ,טירטס ירעיוב רעד ףיוא רעט
 .גנָאי זעוב ןוא רענליוו סקַאמ ,רעלסעק דוד ןעוועג טלָאמַאד ןענייז
 יד ןעוועג זיא סָאד ,'ריל נינעק, סריּפסקעש טריפעגנפיוא טָאה רע
 רעשידיי רעד ףיוא 'ריל גינעק, סריּפסקעש ןופ גנוריפפיוא עטשרע
 .ַאילעדראק רעטכַאט עטסננוי יד טליּפשעג טרָאד בָאה ךיא .עניב
 טימ זדנוא וצ ןניױצַאב ךיז טָאה ןוא טריסישזער טָאה טיורקדליש
 ןעמ זַא ,ױזַא ,רעדניק עניילק וצ יוװ ,טייקכעלפעה רעטסערג רעד
 טייקנייפ טימ זַא ,ןזיוועג זדנוא טָאה רע .ןגלָאפ טזומענ םיא טָאה

 רעד .הוואנ טימ יו רעמ ךס ַא ןכיירגרעד ןעמ ןָאק טייקלדייא ןוא
 רעבָא ,ןעמונעגפיוא םערַאוו רעייז םיא ןבָאה ןרָאיטקַא יד ןוא םלוע

 רעד --- !קָאליײש, ןעוועג ןעמעלַא רַאפ ןיא גנושַארעביא עתמא יד

 רעטכָאט סקָאלייש טליּפשענג בָאה ךיא ואוו ,קידענעוו ןופ ןַאמפיוק

 -סיוא עקידנסיירצרַאה ענייז ןסעגרַאפ טינ לָאמנייק ?עוו'כ .ַאקיסע

 ןופ זיא רעטכַָאט ןייז זַא ,ךיז טסיוורעד קָאלייש ןעוו ןעיירשעג

 טכַאמעג ץרַאה ןוא טסנוק ליפיוזַא טימ זיא סָאד . .. .ןפָאלטנַא םיא

 ןיא קיבייא ףיוא ןבילבענ רעיושוצ ןדעי ייב זיא סע זַא ,ןרָאװעג

 טמענ רע יוװ ,טקַא ןטצעל ןיא סענעצס ענייז ןוא ,שינכעדענ ןייז

 ןייז ןוא ,טייקיטכערעג רע טגנַאלרַאפ ץלָאטש ןוא לָאשנָאװ ַא סיורַא
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 רעטַאעט ןשידיי

 רָאט רע זַא ,גנידַאב םעד םיא טלעטש רעטכיר רעד ןעוו גנושיוטנַא

 ףיוא טינ ןדיינשסיוא טינ רָאט ןוא טולב ןּפָארט ןייק ןסיגרַאפ טינ

 ןזָאלרַאפ ןייז .שיילפ טנופ ַא יו רעמ רעדָא רעקינייוו רָאה ַא

 עשילננע עלַא .ןסענרַאפ טינ לָאמנייק ןעמ ןָאק סָאד ,טכירעג םעד

 -ירֶא ןייז רַאפ טביולעג קראטש םיא ןבָאה רעקיטירק עשידיי ןוא

 יו ןפוא םעד ףיוא טליּפשעג טינ טָאה רע .גנוסַאפפיוא רעלעניג

 ,רעגרַאק א ,קינטנעצָארּפ סלַא ןקָאלייש ךעלנייוועג טליּפש ןעמ

 -ָארבעצ ַא ,ןדיי ןטקידיילַאב א ןקָאליײש טליּפשעג טָאה רע רָאנ ...
 ןבָאה ןרָאיטקַא עשידיי ערעדנַא יו קידנרעה . .. ,רעטָאפ םענעכ

 וצ טיינ ןעמ ןעוו :טנָאזעג טיורקדליש טָאה ,קָאלייש טליּפשעג

 ןוא גנוטכא סיורג טימ ןיינוצ ןעמ ףרַאד ,עסעיּפ ַא סריּפסקעש וצ

 טינ ןבָאה ךיא זיב ןוא רָאי 8 טרידוטש בָאה ךיא .,ץרא ךרד

 טינ ךיא בָאה ,וצרעד ףייר ןיוש זיא ןַאנרָא ןיימ זַא ,טליפענ

 ,{?} רעליש ַא סלַאטנענָאז ףלָאדַא ןיב ךיא .ןטערטוצפיוא טנַאװעג

 ליפ טָאה רע .'םיא ןופ טנרעלעג ךס א בָאה ךיא ןוא ,דימלת ַא

 רע ןכלעוו ןנעוו ,רערעל ןייז ןופ טדערעג גנוטכַא סיורנ טימ ןוא

 ."ןעננוריסַאּפ עטנאסערעטניא טלייצרעד זדנוא טָאה

 רעלעניגירַא רעטשרע רעד ךָאנ רַאוטרעּפער ס'.ש ןופ גנורימוס ַא

 ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד רעביא טיג ,"קיזמ עלעקייא ,, עסעיּפ

 םענעי ןופ גנַאג םעד ןגעוו לקיטרַא ןייז ןיא ןירָאג .ב רעטַאעט

 ,ש ןָא ,טריפעגפיוא דלַאב "קיזמ עלעקייא, ךָאנ טָאה'מ ןעוו ,ןָאזעס

 : עטערעּפָא ןַא
 ןופ המשנ יד,;| קיטש עקיזָאדיד טליּפשעג טָאה ןעמ תעשב ,

 .עניב רעד ןופ ןטערטּפָא טזומעג טיורקדליש טָאה |'קלָאפ ןיימ
 ,גלאפרע םעד טאהעג טינ רעבָא טָאה 'קלָאפ ןיימ ןופ המשנ יד;
 -ַאמָאט טָאה םורַא ןכָאװ ייווצ ןיא ןוא ,טרַאװענ טָאה ןעמ סָאװ

 -ענפיוא טָאה רעכלעוו ,ןטיורקדליש רַאפ ץַאלּפ טכַאמענ יקסוועש

 -יד .'רעדילגךטעק, ןופ טכַאמענרעביא ,'רוד םעיינ םעד, טריפ

 טָאה ןוא רעמָאש .א ןופ ןרָאוװעגנ טעברַאַאב זיא עסעיּפ עקיזָאד

 יקסװעשַאמָאט טָאה} ,ןטלַאהעג טינ טייצ ךָאוו ַא יו רעגנעל ךיז

 המשנ יד, ןעוו טשרע רָאנ ... ןעטערעּפָא ןייז טריפעגפיוא רעדיוז

 ,עניב רעד ןופ רעטנורַא לָאמ ןטייווצ םוצ זיא 'קלָאפ ןיימ ןופ

 עשיטסַאטנַאפ ַא ,'רעזעל ןקנַאדעג, |סניביל | טריפענפיוא ןעמ טָאה

 קיטש םנופ טלַאהניא רעד .ןטיורקדליש רַאפ עלָאר ַא טימ עמַארד

 טָאה רע סָאװ םעדכרוד ןרָאוװעג זיא שטנעמ ַא ךעלקילנמוא יו זיא

 .ןצרַאה ןיא ןטייווצ םעד ןקוקניירַא ןענָאק וצ טייקיאעפ יד ןגָארקעג

 ,ןכָאװ ייווצ ןטלַאהעגנ ךיז טָאה קיטש יד

 ,ןטיורקדליש רַאפ טכוזענּפָא טָאה ןעמ סָאװ ,קיטש עטרעפ יד

 עסעיּפ עקיזָאדיד .,ליבענ ןופ 'תומשנ עטפיוקרַאפ יד, ןעוועג זיא

 ךיא .שיסור ףיוא עמַארד א סָאקנעּפַאטָאּפ ןופ טכַאמעגרעביא זיא

 -רעביא זיא סע רָאנ ,לַאנינירַא רעד טסייה סע יו ןסעגרַאפ ןבָאה

 רעטנוא עבַאנסיוא סמַאלקער ןיא ךיז טניפענ ןוא שטייד ןיא טצעז

 ייוצ ןטלַאהעג ךיז טָאה עסעיּפ יד .'גנוי ןוא טלַא, ןעמָאנ םעד

 זיא עסעיּפ עקיזָאדיד זַא ,ןקרעמַאב וצ קיטיונ זיא ייברעד .ןכָאװ

 ןיילק א ןיא ןרָאװענ טליּפשענ רעירפ רָאי רֶאֹּפ ַא טימ ןיוש

 -ּפִא טיורקדליש רעדיוו זיא טציא .ןזיירּפ עקיליב רַאפ לרעטַאעט

 ליבענ ןופ !רעטכַאט סטנעדיזערּפ םעד, .. . ,טייז ַא ןָא ןטָארטעג

 טנָאזענּפָא ךיז טָאה רע רָאנ ,טיורקדליש רַאפ ןרָאװענ טפיוקעג זיא

 טגָאזענּפָא ךיז טָאה טיורקדליש ןעוו . . . .קיטש רעד ןיא ןליּפש וצ

 -םיוא יקסוועשַאמָאט סע טָאה ,קיטש רעקיזָאדרעד ןיא ןליּפש וצ

 רעד ןיא ,ןכָאוו ייווצ ןטלאהענ ךיז טָאה .,., עסעיּפ יד .טריפעגנ

 ,טיורקדליש טימ טקַארטנָאק םעד ןכָארבענ רעטַאעט רעד טָאה טייצ

 ַא ... .רעטַאעט סלּפיּפ ןיא טליּפשעג טינ רעמ ןיוש טָאה רע ןוא
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 ןטימ ןיא טיורקדליש טָאה ,ןסעיּפ עיינ עטנַאמרעד עקיזָאדיד ץוח

 סיפענעב ןייז וצ טריפעגפיוא ךיוא ,גָאט ןקידעכָאוו ַא ןיא ,ןָאזעס

 ננוצעזרעביא ןא ןעוועגנ זיא סָאד .'תמאה ןייד ךורב,; עסעיּפ ַא

 ."ןרָאװעגנ טליּפשענ טינ סע זיא לָאמ ןייא יו רעמ .'סולומיור , ןופ

 ;טביירש יקנעי רעד לארשי

 ,גנאלק ַא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה סע סָאװ טייצ רעד ןיא ...,

 -דליש ייב ןענייז ,עניב עשידיי יד טזָאלרַאפ טיורקדליש ףלָאדור זַא

 -סענזיב עשידיי עטנענימָארּפ רעייז עקינייא ןסעזענ זיוה ןיא ןטיורק

 ןעמַאזוצ ... ןוא רעלעטשטפירש עטנענימָארּפ רעמ ךָאנ ןוא טייל

 טלָאװ ןעמ יו רענעלּפ ענעדישרַאפ טכַארטַאב ןטיורקדליש טימ

 ,יֹוזַא ,רעטַאעט ןשידיי ַא ןעיוב רעדָא ןעמענּפָא םיא רַאֿפ טנַאקענ

 ןליּפש ,העד לעב רעד ןייז רעטַאעט םעד ןיא לָאז ןיילַא רע ןַא

 ןרָאיטקַא עקינעי יד טימ ןוא ןביילקסיוא טעװ ןייֵלַא רע סָאװ
 ןעמאזוצ ןלָאז ייז זַא ,נונעג לופטנַאלַאט ןעניפעג טעוװ רע עכלעוו

 ןבָאה סָאװ ,טייל עטסואווַאב יד ןופ עטסרעמ יד .ןליּפש םיא טימ

 ערעייז טימ ,ןבָאה ,רענעלּפ ערעייז טגיילעגרָאפ ןטיורקדליש רַאפ

 ןכַאמ וצ אקוד טינ זיא הנוכ רעייז זַא ,טגייצעגסיױרַא עגעלשרָאפ

 ַאזַא ןרילרַאפ טינ לָאז עניב עשידיי יד זַא ,ןנרָאז וצ רָאנ ,טיפָארּפ

 לָאמ עֶלַא רַאפ לָאמנייא ןוא ,זיא טיורקדליש יוװ טפַארק עקיזיר

 ןטלַאהוצסיוא ךעלנעמ זיא סע ביוא עבָארּפ ערעווש יד ןכַאמוצכרוד

 .ןסעיּפ עטונ טימ ןוא רעליּפשיוש עטונ טימ זיולב רעטַאעט ןשידיי ַא

 לָאז ןעמ זַא ,ריפַאד ןעוועג ןענייז עדנזעוונָא יד ןופ רַאּפ ַא ..,,

 ןענָאק לָאז טיורקדליש זַא ,סעלַא ןטיירנוצ ןָאזעס ןטסקענ רַאפ ךָאנ

 לָאז רעכלעוו ,רעטַאעט ןשידיי ַא ןופ רַאטס רעד סלַא ןטערטפיוא

 ןטלַאהענ ךיז טָאה טיורקדליש רעבָא ,!רעטַאעט טיורקדליש , ןפור ךיז

 רָאי ייווצ רַאפ זיא רעטַאעט סלּפיּפ טימ טקַארטנָאק ןייז זַא ,סנייַא

 ,טקַארטנָאק א ןכערב וצ שטנעמ רעד טינ זיא רע זַא ןוא

 -ייש, קַאמשעג טיורקדליש טרידוטש ןלייוורעד} ןסעדרעטנוא ..;

 טינ טימרעד טניימ רע ... .שילננע ףיוא 'ריל נינעק, ןוא 'קָאל

 לָאמנייק רע טעװ ,רע טנָאז ,סָאד .עניב עשידיי יד ןזָאלרַאפ וצ

 רעשידיי רעד זיולב ןעמדיוו רע טעוװ ,רע טגָאז ,ןבעל ןייז ,ןָאט טינ

 םיא לָאז יז ןעוו וליפַא קעװַא טינ ריא ןופ טעו רע ןוא ,עניב

 קילג א ןטרַאװרע לָאז םיא ןעוו וליפַא ןוא ,דלַאװנ טימ ןביירט

 עשיריּפכקעש ייווצ עזיד רעבָא ליוו רע .עניב רעשיאיונ רעד ףיוא

 רעשילגנע רעד ףיוא ןליּפש --- ייווצ עזיד זיולב ןוא --- ןסעיּפ

 ,טלעג נונעג ןעגנערב םיא טעוװ ,רע טפָאה ,סָאד .טסַאנ סלַא עניב

 ןלַאעדיא יד ןופ לייט םעניילק ַא שטָאכ ןליפרע ןענָאק לָאז רע זַא

 ןוא רענייר ,רעטנוזעג ַא ןגעוו םורַא ךיז טגָארט רע עכלעוו טימ

 ."עניב רעשידיי רענרעדַאמ

 ,ריד) *רעטַאעט יטלעװָאנ , ןיא ןיירַא .ש טשרט 1912713 ןָאזעס ןיא

 ןעמַאזוצ ,1912 טסוגיױא 20 םעד ףיוא טערט רע ואוו ,(רעלדַא ַארעס

 רעציירק, סיָאטסלָאט ןיא "ָאשינדזָאּפ, סלַא ,רעלדַא ַארעס טימ

 .ץטַאק .מ ןופ טריזיטַאמַארד ,?ָאטַאנַאס

 -ַאמַארד סצטַאק .מ ףרַאש טריקיטירק ןַאהַאק .בא יו םעדכָאנ

 טלעטש ,"ןפלעה טינרָאג ָאד ךיז ןָאק , .ש זַא ,ןָא טזייוו ןוא ,עיצַאזיט

 ןיא סױרַא ןרַאטש סע ואו ןלעטש עכעלטע יד ףיוא ּפָא ךיז רע
 ןוא ,"טסנוק סיָאטסלָאט ןופ רעקיטש עקינייא; עיצַאזיטַאמַארד רעד
 ,"טייהנגעלעג ןייז טיורקדליש טָאה רעזיד ןיא טָא; :סיוא ךיז טקירד

 : טביירש ןוא ,ןליּפש ס'.ש וצ טקעריד רעביא ןַאהַאק טייג ךָאנרעד

 עטסנעש יד ןופ רענייא ,טנַאלַאט רעסיורג ַא זיא טיורקדליש ,

 טָאה סענעצס רֶאּפ ַא ןיא ? ןָאט ָאד רע ןָאק סָאװ רעבָא ,ןטנַאלַאט

 ןרעכעה םעד ןופ רעלטסניק ַא יװ ןליּפש וצ טייהנגעלעג ַא רע

 וצ ןטפערק עגנעגייא ענייז סיוא םיא טמוק רעבָא רעטייוו ,טרָאס
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 -עדָאװ ןופ ןעלּפַאטש עכלעזַא וצ ןזָאלוצרעטנורַא ךיז ,ןקיליברַאפ

 .עדריוו רעשירעלטסניק ןייז ןופ רעקירדינ ךס ַא ןענייז עכלעוו ,ליוו

 ךעלריטַאנ ןענייז ןליּפש סטיורקדליש ןופ ןלעטש עטסכַאווש יד ..,

 ןטרָאד טנַאידעמַאק ַא רע טליּפש טסקעט םעד טיול ואוו ,רעטרע יד

 ַא ןופ טָאּפש רערעטיב רעד ןרעוו טקירדענסיוא ףרַאד סע ואוו

 עקינייא ןיא ןטסעבמַא טינ רע ןיא ךיוא .רוגיפ עשינַארט-ךיוה

 וועשינדזַאּפ ואוו ,ןָאנַאװ םעד ןיא רָאפ ןעמוק עכלעוו ,ןלעטש יד ןופ

 טפָא זיא ןלייצרעד ןייז .ןיִאטסלָאט רַאפ עטכישעגנ ןייז טלייצרעד

 ןופ עליפ םיא ייב דנצנעלג ןענייז רַאפרעד ,שינַאכעמ וצ ?סיב ַא

 ,קסעלרוב ןשלאפ םעד ןָא ןסענרַאפ ךיז ןָאק ןעמ ואוו ןלעטש יד

 סע סָאװ ,סָאד ןלעטשוצרָאפ ךעלנעמ זיא רעליּפשיוש םעד ואוו ןוא

 ןזומ רעדיוו .ןצרַאה ןפיוא ןוועשינדזָאּפ ייב רָאפ ךעלקריוו טמוק

 עטוג יד ןיא .טיורקדליש טראפ זיא טיורקדליש זַא ,ןנָאז רימ

 ,ןליּפש ףרַאד ןעמ יױזַא יו רעטסומ רענעדלינ ַא רע זיא ןלעטש

 סָאװ סָאד יו רעסעב ךיוא רע זיא ,עטסכַאווש ענייז ןיא ןליפַא ןוא

 ",טוג, טסייה ערעדנַא ייב

 : טביירש ןיקסַאר לואש

 טינ רעייז ,טריזיטַאמארד זיא יז יו ,עלָאר יד זיא רעדייל ... ,

 רעד ףיוא טרעוו רעטקַארַאכ רעד .רעליּפשיוש םעד רַאפ קיטסניג

 ןוא םרוטש טימ לופ ,רעקיטרַאפ ַא ןיוש טכַארבעגפיורַא עניב

 םעד ןופ קיטכיזרעפייא רעטסניפ ןיוש ןיא וועשינדזַאּפ .רעייפ

 טנעמַאמ ןטצעל ןזיב רע טביילב ױזַא ןוא ,ןָא טנעמָאמ ןטשרע

 רָאיטקַא םעד ןרָאװעג ןבענענ טינ זיא'ס .עפָארטסַאטַאק רעד ןופ

 ןעלקיװטנַא וצ ,ליּפש ןיא טייהנדישרַאפ ןזייוו וצ טייקכעלגעמ ַא

 טביילב סע , , .ךיז ןסקַאװרעדנַאנופ ,ןנייטש וצ ,רעטקַארַאכ ַא

 ןריפרַאפ ךיז ןזָאל טינ ןוא ךיז ןטיהוצּפָא טייז ןייא ןופ םיא רַאפ

 ןבָארג םוצ ןרילעּפַא סָאו ,ןרעינַאמ עקיליב ןוא גנורישזרַאש וצ

 וצ ןפור טייז רערעדנַא רעד ןופ . . .. .עערעלַאג רעד ןופ קַאמשעג

 סע עכלעוו ,טפארק ןוא רעייפ ,טנעמַארעּפמעט ןצנַאג םעד ףליה

 רע סָאוװ סָאד ןָאט ייז ןזָאל ןוא טכַאמ רענייז ןיא ךיז ןעניפעג

 -טנעראפ טוַָארקדליש ,תמא ... .ןָאטעג טינ טָאה רעריזיטַאמַארד

 -רעביא ,טפָא טרישזרַאש רע ,ןרעלעפ ןָא טינ םעלבָארּפ יד טרעפ
 םעד ןיא ןזייוַאב וצ טָאה רע ואוו טרָאד סרעדנוזַאב ,טביירט
 ןקעטש ןייז ךיוא .קיטכיזרעפייא זיא רע זַא ,טרַאװנגעק סטנַאקיזומ
 טליפ ריא רעבָא ,ןָאט ןקיליב ןופ זיא לָאמ עכעלטע טנַאה יד

 ןייז ןופ ןלייט עשינַאגרָא ןייק ןענייז ןרעלעפ עזיד זַא ,ךעלטייד

 -עגניירַא ןַא רָאנ ,עלָאר ןייז ןופ לייט רעכעלריטַאנ ַא טינ ,ןליּפש

 -רַאפ טזָאלעג ךיז טָאה טוארקדליש זַא ,רָאלק זיא סע ... .עטצעז

 ייב ןבָאה ןעמ ןָאק נלָאפרע זַא ,גנוניימ |רעד) יד ךרוד ןריפ

 .קיליב ,עלעסיב ןיילק ַא ,סָאװטע שטָאכ זיא ןעמ ןעוו םלוע רעזדנוא

 ,ךעלטיירב וועשינדזַאּפ סלַא עלָאר ןייז טלדנַאהַאב טוָארקדליש

 ,סערעטניא ןא םעדכרוד טרילרַאפ רוניפ יד ,תמא .,ןלַאטעד ןָא

 רשפא ,רוניפ עשיסור ןייק זיא יז .טריזילַאודיװידניא םינ זיא יז

 ןייק ךוא זיא'ס .טינ ןשטנעמ ןשיסור םעד ןעק רע סָאװ רַאפרעד

 עזיד ,יז .עכעלשטנעמלַא ןַא זיא יז .עשידיי ןייק ,רוניפ עשטייד

 .גנורענײמענלַארַאֿפ רעד ךרוד טנַאסערעטניא רעקינייוו זיא ,רוניפ

 טייהרַאו ,ךעלשטנעמ-קיבייא ,תמא רעקינייו םינ רעבָא זיא יז

 -ניא טָאטשנָא טייקיטכירפיוא ,טייקנייש טָאטשנָא טיורקדליש טיג

 -ַאלפ ןוא עקרַאטש טָאטשנָא ןברַאפ-לטימ ערעכיז .טײקטנַאסערעט

 -ינדזָאּפ ןייז רעבָא ,טינ טשיורַאב רע ,טינ טדנעלברַאֿפ רע .עדנעמ

 ."טגיײצרעביא רע ,טלעפעג וועש

 ; טביירש דמלמ .מ .רד

 ןבָאה ,ןעמ טלייצרעד ,לָאר רעבלעז רעד ןיא רעליּפשיוש ערעדנַא
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 ןופ ןָאטיסץקעל

 רעייז ןכַאמ וצ ידכ ךעלטרעוו עשיסור טימ ןצונַאב טזומענ ךיז

 ןייז ןיא טָאה טיורקדליש .ךעלנעמ יו טכע ױזַא 'וועשטינדזָאּפ;
 -ענ טָאה רע ,ןטכָאלפעננײרַא טינ טרָאו שיסור םוש ןייק עלָאר

 |סור} 'עינָאפ, ןייז זיא ךָאד ןוא ,ןושל-עמַאמ ,שידיי זיולב טדער

 עכלעוו ,רעליּפשיוש ערעדנַא עֶלַא |ייב} יוװ רעטכע ןעמוקענסױרַא

 ."טליּפשעג עלָאר עקיזָאד יד ןבָאה

 :רעלדַא עליצ רעביא טיג דָאזיּפע ןטנַאסערעטניא ןַא

 -ענ טיורקדליש טָאה ,רעטַאעט יטלעווָאנ ןיא ,ןָאזעס םענעי ןיא,

 םעס  ,יִאטסלָאט ןופ 'ָאטַאנָאס רעציירק, עלענינירַא יד טליּפש

 ָאד טרָאד זיא .עסעיּפ רעד ןיא רעניד ןייז טליּפשעג טָאה ןיטסעק
 ,ןטיורקדליש ןופ טליּפשענ ,וועשינדזָאּפ דלעה רעד יוװ ,ענעצס ַא

 ןוא ,םייה רעד ןיא בייוו ןייז טינ טפערט רע .עזייר ַא ןופ טמוק

 -רעפייא יד ןעקנַאדעג יד ןיא םיא ייב ןיוש ךיז טרעטנָאלּפ סעּפע

 םעד ןוא יורפ ןייז ןשיווצ רָאפ טמוק סע סָאװ םעד ןנעוו טכוז

 ,ןעמוקניירא ףראד ,רָאנעי ,רעניד ןייז ,יקסוװועשטַאכורט רעקיזומ

 ,ןיטסעק .זיא יורפ ןייז ואוו ןעניפענסיוא םיא ןופ ףרַאד רע ןוא

 רעד וצ זיב ורּפִא ןעגנַאל ַא טַאהעג טָאה ,רעניד םעד קידנליּפש

 זיא סע זַא ,ןוא ,בָארעדרַאנ ןיא ןעמ טציז לַאפ ַאזַא ןיא .ענעצס

 ןיטסעק .,. ,לטרעק א ?ייורעד ןעמ טליּפש ,ןעמעוו טימ ָאד

 ןעגנַאגעג ןיוש ןיא עסעיּפ יד יו ױזַא ,טליּפשרַאפ ךיז טָאה ..;

 שזדייטס רעד ןיוש טָאה ,ךָאו עטירד יד רעדָא עטייווצ יד

 -נזָאלרַאפ ,'סעצייל, יד טזָאלענּפָא ןרעסישזער-עניב}| רעשזדענעמ

 .טירטפיוא ןייז ךעלטקניּפ ןיוש טסייוו רָאיטקַא רעדעי זַא ,ךיז קיד

 -וצ ןקיטכיזרעפייא ןייז ןיא עניב רעד ףיוא טייטש טיורקדליש

 .ָאטינ ןיא ןיטסעק ןוא ,רָאנעי רעניד ןייז ףיוא טרַאװ ,דנַאטש

 ןטרַאװ טפרַאדעג טָאה רע ןעוו ,םענייז דנַאטשוצ םעד ןיא ...

 שממ רע ןיא ,ןעמוקעגניירַא זיא ןיטסעק ןיב טונימ ייווצ טעמכ

 רעטעּפָאסרַאפ ַא ךעלדנע ןיא ןיטסעק ןעוו ןוא .ןרָאװעג דליוו

 סָאד .שטַאּפ ַא טזָאלעגּפָארַא םיא טיורקדליש טָאה ,ןפָאלעגניירַא

 א טָאה טיורקדליש רָאנ ,ןרָאגעי ןגָאלשעג וװעשינדזַאּפ טינ טָאה
 רעד ןיא ,ךיז טייטשרַאפ ,טָאה סָאד ... ןעניטסעק ןָאטעג שטַאּפ

 קרַאטש ןרָאװעג זיא ןיטסעק .,ןעמוקרָאפ טפרַאדעג-טינ--ענעצס 3

 ןטיורקדליש ןעוועג זןיא סלוּפמיא רעטשרע ןייז ןוא ,טגערעגפיוא
 ייס ,טקניטסניא רעשירעליּפשיוש ןייז ייס רעבָא ,ןגָאלשוצקירוצ
 טקיטעּפשרַאֿפ טָאה רע ןזַא ,קידנסיוו ,טייקידלוש ןופ ליפעג רעד
 ןשרעהַאב וצ טכַאמעג םיא טָאה ,ןטונימ רעמ רעדָא ייווצ ףיוא

 ןלַאפעג רע זיא ,שטעּפ טימ ןרעפטנע וצ טָאטשנָא ןוא ,סעכ ןייז

 יד ןשוק טּפַאכעג ,עסעיּפ רעד ןופ טסייג ןיא ,ןוא ינק יד ףיוא

 רעכלעוו ,טיורקדליש .,סָאבעלַאב ןקידנרָאצ ,ןזייב ןייז ןופ טנַאה |

 ,ןעניטסעק רַאפ טמעשרַאפ ךיז טָאה ,ךיז ֹוצ ןעמוקעג לייוורעד זיא

 ןפוא ןקיסַאּפ אזא ףיוא טָאה רענעי סָאװ ,טײקרַאבקנַאד סיוא ןוא
 ןעניטסעק וצ ןלַאפענוצ רע זיא ,ךורבסיוא ןדליוו ןייז טשיוורַאפ
 ןופ טכַארקענ שממ טָאה רעטַאעט רעד .ןשוק טּפַאכעג םיא ןוא

 ."ןטנעמסירָאלּפַא

 : טביירש ןירָאג .ב

 רעלדַא .סרמ ןוא וועשינדזַאּפ ןופ עלָאר רעד ןיא טיורקדליש,

 טליּפשעג |טקַא ןטשרע ןיא} ָאד ןבָאה בייוו ןייז ןופ עלָאר רעד ןיא

 קיטכיר טינ טיורקדליש טָאה טקַא ןטייווצ ןיא ..., ,טונ רעייז

 טכַאמ רע ןעוו ענעצס רעד ןיא .,זיא וועשינדזָאּפ רעוו ןפירגַאב

 סעּפע וועשינדזַאּפ סיורַא טמוק ,בייוו ןטימ רעקיזומ םעד טנַאקַאב

 יד טלייט טיורקדליש .רמ זַא ,ןייז ןָאק סע .היח עדליוו עשירַאנ ַא

 -ענמוא, ןענייז ייז זַא ,עשיסור יד ןנעוו ןשטייד יד ןופ גנוניימ

2844 



 רעצטַאעט ןשידיי

 עשיסור יד זַא ,ןעקנעד ןזיוצנַארפ יד יו רעדָא ,'ןרעב עטקיש

 רעבָא ןיא גנוניימ יד ,ןרעטָאט טיוה רעניד רעד רעטנוא ןענייז

 ןיא וװעשינדזַאּפ ןוא ,ןסור עטנענילעטניא יד ןגעו קיטכיר טינ

 .ןשטנעמ ןשיוװצ ןטלַאה וצ ךיז יוװ טסייוו ,טנעגילעטניא ןוא גולק

 .רמ ,ןָאט וצ טינרָאנ טימרעד טָאה טכוזרעפייא עקידהנושמ ןייז

 ןיינַאב ןזָאל םיא ןלָאז רימ זַא ,רעייט רעייז זדנוא זיא טיורקדליש

 זַא ,רעליּפשיוש סלַא ךיוה-וצ םיא ןצעש רימ ןוא ,ןרעלעפ עכלעזַא

 ןייק ןייז טינ רָאט ןליּפש ןייז ןיא .,ןנייושרַאפ סע ןלָאז רימ

 דלוש יד ױזַא טינ סָאד זיא ,טנָאזעג יו רָאנ .עמַאילּפ ןייק ,קעלפ

 ,?רעטקַארַאכ םעד ןופ גנוסַאפפיוא עשלַאפ ַא ןופ יוװ ,ןליּפש םעד ןופ

 : טביירש יקסנישמור ףסוי

 -סמַאיליװ ןיא ,רעטַאעט יטלעוװָאנ| רעטַאעט ןקיזָאד םעד ןיא,
 ןופ רעדורב ַא עקַאט ,ץנימ ,ןרָאטקעריד ייווצ ןעוועג ןענייז |גרוב

 ,רָאטקעריד רעטייווצ רעד ןוא ,ןיצּפיל ינעק ןופ ןַאמ רעד ... ,לאכימ

 ַארעס םַאדַאמ ןעוועג זיא --- עשרָאטקעריד -- טגָאזענ רעסעב

 ןוא ןרעלדַא ףיוא טזנורבעגנָא עניוװָאנ א ףיוא ךיז טָאה יז .רעלדַא

 ךיז וצ טרישזַאננַא עקַאט ןוא עשרָאטקעריד ַא ןיילַא ןרָאװעג זיא

 ַא טליּפשעג ןיוש טָאה רעכלעוו ,ןטיורקדליש ףלָאדור רַאטס סלַא

 סלּפיּפ  ןיא ןיקסוװעשַאמָאט סירָאב ייב רעטַאעט שידיי רעירפ ןָאזעס

 ןבָאה רעלדַא ַארעס םַאדַאמ ןוא טיורקדליש ףלָאדור .!רעטַאעט

 ,מ ןופ טריזיטַאמַארד }| !ָאטַאנָאס רעציירק, סיִאטסלָאט טריפענפיוא

 ןעוועג זיא עסעיּפ יד .סעסקוס רעסיורג ַא ןעוועגנ זיא סע .,|ןץַאק

 -יליב ןיא ןלַאפנײרַא יז טנעלפ זייוונטייצ .קרעווטסנוק ןייק טינ

 ןטסקרַאטש ןפיוא ןרָאװעג יז זיא טליּפשעג רעבָא ,עמַארדָאלעמ רעק

 ייווצ ןפָארטעגנעמאזוצ ךיז ןבָאה ָאד ?ייוו ,רענייטש ןשיטסילַאער

 וצ ץאזננעק ןיא .רעליּפשיוש עכעלריטַאנ ,עשיטסילַאער עסיורג

 -ריטַאנמוא ןיא ןלַאפנירַא טפָא טנעלפ רעכלעוו ,ןרעלדַא ,ּפ בקעי

 ערעס םַאדַאמ זיא ,טסַאּפעג םיא רָאנ ןבָאה עכלעוו ,רענעט עכעל

 בָאה ךיא עכלעוו ,ןירעליּפשיוש עטסכעלריטַאנ יד ןעוועג רעלדַא

 זיא ןטיורקדליש ףלָאדור ןנעוו ןוא . .. ,ןפָארטעג ןבעל ןיימ ןיא

 טייקכעלריטַאנ יד עניב רעד ףיוא ןעוועג זיא רע .,טדערעגּפָא ךָאד

 ךיז ןעמ טגעלפ ,עלָאר ַא ןיא ןטיורקדליש ףלָאדור קידנעעז ,ןיילַא

 זיא סע זַא ,רָאיטקַא ןַא טייטש סע זַא ,ןלעטשרָאפ ןלעוו טשינרָאג

 ייוצ עכלעזא טימ ,רָאפ טלעטש רע ןכלעוו רעד יוװ רערעדנַא ןַא

 א ןעוועג סע זיא ,וצרעד עסעיּפ ַא סיאטסלָאט ןוא רעלטסניק

 ףיולרַאפ ןיא קרָאי-וינ ןיא ןעגנַאגעג זיא עסעיּפ יד ןוא ,סעסקוס

 לָאמַא טימ רעבָא טָאה סע .רעזייה עטקַאּפענ ייב ןכָאװ ןצעביז ןופ

 ."טכעלש רעייז ,רעייז קעוַא ןענייז ןטפעשעג יד ןוא טרעהעגפיוא

 -עגניירַא טָאה רעלדַא ַארעס יװ יקסנישמור טלייצרעד רעטייוו

 ,יקסװעשַאמָאט יסעב רעליּפשטסַאג סלַא רעטַאעט ןיא ךיז וצ ןעמונ

 טימ זיא סע ןוא ,ןסירָאּב ןופ טלײטעגּפָא טלָאמַאד ךיז טָאה עכלעוז

 טימ *עקירעמַא ןיא עשטנַאכ,, עטערעּפָא יד ןרָאװעג טליּפשעג ריא

 ןוא ,גלָאפרעד ןקיזיר ַא

 סעסקוס ןטימ ןדירפוצ ןוא ךעליירפ ןעוועג עלַא ןענייז ,טגָאזעג יו,

 א ןעגנַאגעגמורַא זיא רעבָא רענייא .'עקירעמַא ןיא עשטנַאכ , ןופ

 -דליש ףלָאדור ןעוועג זיא סָאד ןוא ,רעזנורב ַא ,רענעדירפוצ-טינ
 טימ ןוא טייצ ןיא טלַאהעג ןייז ןעמוקַאב טָאה רע שטָאכ ,טיורק

 .רימ ףיוא זנורב זיא רע זַא ,ןבעגנענרעביא רימ טָאה ןעמ .,דובכ

 טריבורּפ טָאה רע ןעוו ,עבָארּפ ַא ייב לָאמנייא ןעוועג זיא סָאד

 -עג טָאה רע .'ָאטסָאקַא לאירוא, גנולעטשראפ-טיפענעב א רַאפ

 ןעוועג זיא סָאד .'אביקע יבר, ןטלַא םעד ענעצס ןייא ןיא טליּפש

 ךיא ,לטייסיר ַא ,טרעצנָאק ַא ךַאפנייא רָאנ ,רעטַאעט טליּפשעג טינ

 ,רעטסײמלעּפַאק רעה ,ונ, ; רימ וצ רע טנָאז .רעטפַאנרַאפ ַא יו ץיז
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 םיא ?יוװ ךיא ,'? רעטַאעט ןליּפש ןעק ךיא ,יז ןעקנעד סָאװ

 יז ןעבָאה םורָאוו ; רעטייוו קידנגָאז ,טינ ךימ רע טזָאל ,ןרעטטנע

 פיו .,,?'עשטנַאכ, קיטש ריא ןיא עלָאר ענייק ןבענענ טכינ רימ

 רע רעבָא ,טסַאּפש רע ןַא ,קידנעניימ ,ןרעפטנע רעטייוו םיא ךיא

 רעה םעד ןליּפש טנָאקעג בָאה ךיא .סיוועג ץנַאנ ,ַאי, : רָאפ טצעז
 .ןצנַאט דנוא ןעגניז ןעק ךיא .רעטַאפ סעשטנַאכ ,עלָאר סלעזיימ
 ,'סע ךַאמ ךיא יװ יז ןעעז .עטערעּפָא רעשטיוד רעד ייב רַאװ ךיא

 טעוד םעד ןצנַאט ןוא ןענניז ךיז טלעטש טיורקדליש ףלָאדור ןוא

 סעשטנַאכ ןכלעוו ,!עקירעמַא ןיא עשטנַאכ, ןֹופ 'בייוו ַא ןַאמ ַא,

 יד טימ ןעגנוזעגסיוא טָאה רע ןוא ,בייוו ןייז טימ טגניז רעטָאפ

 -עצ עלַא ךיז ןבָאה רימ .ץנַאט םעד טצנַאטעגסיױא ןוא רעטרעוו

 ןוא טסנרע ןעוועג זיא רע רעבָא ,טרידָאלּפַא קיצרַאה ןוא טכַאל

 ,רעטסיײמלעּפַאק רעה יז, : ןָאט ןטסנרע ןַא ןיא רימ וצ טגָאזעג טָאה
 טוג ךיא רַאװ עטערעּפָא רעשטייד רעד רַאפ טסינָאּפמָאק םעד ריפ
 וד סָאװ טינ זיא סע ... .םייה רעד ןיא ןעציז ךימ ןעסַאל יז ןוא
 ",טסליּפש וד יוזא יו רָאנ ,טסליּפש

 ןטרָאק ןיא ליּפש ַא טימ תונעט יד ךיז ןבָאה טקידנערַאפ

 -לטיט רעד ןיא ףיוא טרָאד .ש טערט 1912 רעבמעווָאנ 8 םעד
 עקיטקַא-4 ןןעמונטנַא זייוולייט טעשזוס} סווָאקטָאלָאז ןָאעל ןופ לָאר
 ."רודַאבורט ןמלז; עמַארד

 ףיוא ןָארַאב ַא; ןיא ףיוא ָאד רע טערט 1913 רַאונַאי 23 םעד
 טריטּפָאדַא ,ןַאמפיוה טדרַאהרעג ןופ ןואַאי ןוא קולש,| "גָאט ןייא
 ,ןירָאג .ב ןופ

 ,*רעטַאעט סרעניימ ,, ןיא רעלדַא ַארעס טימ רעביא רע טייג ךָאנרעד
 ,"רעטַאעט לַאיָאר סיקסוװעשַאמָאט, ןפורעגנָא טרעוו סָאװ

 ןייק וצ טזָאלעגוצ טינ טרעװ .ש ,רעבָא טצַאלּפ רעטַאעט סָאד

 טסעוװ סטרעבוש, ןיא ,1912 ץרעמ ,טייצ ךָאװ ַא רע טליּפש ,עּפורט

 227 רעמונע עיצַאטּפָאדַא רעשידיי סרָאש השמ ןיא *רעטַאעט דנע

 -רָאפ-דײשּפָא 5 ,1913 ינוי 8 זיב 6 ןופ ךָאנרעד ,סָאפ דרַאכיר ןופ

 טָאג, ןיא ףיוא טערט רע ואוו ,?רעטַאעט לַאנָאשענ, ןיא ןעגנולעטש

 ןיא רע טליּפש 1912 ינוי 10 םעד ,*27 רעמונק ןוא "המקנ ןופ

 -- ילוי 12 םעד ןוא "דמושמ רעד, עסעיּפ יד *רעטַאעט קיריל;
 ,*קָאליײש;

 -נוא-רעטַאעט רעגנוי רעד וליפַא ךָאנ טבורדּפ 1912-1915 ןיא,

 -ער ןרעסעב ןליּפש וצ (ץנימ לקיימ ןֹופ רעדורב ַא) ץנימ רעמענרעט

 ,(רעלדַא ַארעס ןוא ימע-ןב בקעי ,טיורקדליש ףלָאדור טימ) רַאוטרעּפ
 -רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא, -- |ןייבשריחה ץרּפ טיול|} --- רעבָא

 ץרַאה סָאד ןוא עניב יד ןעמונרַאֿפ רעקיטשד-דנוש יד ןבָאה טלעוו

 בקעי סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טינ ,םיטַאבעלַאב-רעטַאעט יד ןופ

 רעבָא ןיא ,טליּפשענ קַאמשענ ץנַאג ןעמ טָאה סעמַארד סנידרָאנ

 לביימש ןכעלקילנ ַא טימ טָאה סָאװ ,לדניזעגנ עשידנוש סָאד ןעוועג

 ןעמ ףרַאד םלוג-םלוע םעד זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג םינּפ ןפיוא

 ","ליוו רע סָאװ ,סָאד ןבענ

 : טביירש ןירבָאק ןָאעל

 טכַאמעג קורדנייא ןפיט ַאזַא טָאה ןטיורקדליש ןופ ןליּפש סָאד ,

 עננַאל ַא ןיא רע סָאד ,ןלייצ עקיזָאדיד ןופ רעביירש םעד ףיוא

 ןסיורג םעד רַאפ עסעיּפ א ןופ טמולחענ ןוא ןעננַאגעגמורַא טייצ

 ,עסעיּפ ענרעדָאמ ַא ,ןבירשעגנָא עסעיּפ ַאזַא טָאה רע ,רעלטסניק

 טָאה עסעיּפ יד .עלָאר עסיורנ ַא טימ ,טעשזוס ןסיורג ַא טימ
 ךיז טלָאװעג רעייז טָאה רע .ןטיורקדליש ייב ןעמונעגסיוא קרַאטש
 סָאװ ,טסיטרַא םעד ,ןטיורקדליש סָאװ ,סָאד רעבָא ,ריא ןיא ןזייוו

 ףרַאד יז .גונעג טינ ךָאנ זיא ,ןלעפעג יז זיא ,ןליפש ריא ןיא ףרַאד
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 טינ ריִא ןיא ןפרַאד סָאװ ,ערעדנַא יד ןרעוו ןלעפענ רעירפ ַא

 "'..רליּפש

 :ןינע ןבלעז םעד ןגעװ ןפָא רעמ טדער ןירָאג .ב

 טפַארק ַאזַא סָאװ ,רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ טונ טינ טדער סע,

 סע רָאנ ,גלָאפרע ןטנידרַאפ םעד טַאהעג טינ טָאה טיורקדליש יו
 ןָאזעס ןצנַאג םעד טָאה טיורקדליש זַא ,טינ ?פייווצ םוש ןייק זיא

 םעד ןיא זיא םוקילבוּפ סָאד .קיטש עקיטכיר ןייק ןגָארקעג טינ

 ערַאפ סָאװ טסואוועג טינ ןבָאה סרעשזדענעמ יד .קידלוש טינרָאג

 ןיא ,טסואוועגנ טינ ןבָאה ייז טייוו יוװ ןוא ,םיא ןבעג וצ ןסעיּפ

 טכוזענסיוא ןטיורקדליש רַאפ טָאה ןעמ זַא ,טקַאפ רעד נונעג

 ןעוועג זיא ןיילַא סָאד .לָאה-קיזומ ַא ןופ רעקיטש עטליּפשענּפָא

 רעסַאּפרַאפ רעד ,ןירבָאק . .. ,טיוט ןטיורקדליש ןכַאמ וצ גונעג

 רעביא ןגָארטענמורַא עסעיּפ רעד טימ ךיז טָאה ,'םיאנוש; ןופ

 'רעטַאעט סלפיּפ ןיא טנעיילעג ךיוא ריא טָאה ןוא סרעטַאעט עלַא

 ריא טָאה ןעמ רָאנ ,ןלעפענ רעייז ןעוועג ןטיורקדליש זיא יז ןוא

 ."טפיוקעג טינ

 .ש רַאפ רַאוטרעּפער ןקיטכיר ןיא לגנַאמ רעד זַא ,טלַאה ןיטנע

 : רַאוטרעּפער-ןידרָאג ןטלַא ןכרוד וליפַא ןרעוו טזעלעג טנָאקעג טָאה

 ַא ךָאנ וצרעד ןוא ,גנואיצַאב רעזיד ןיא קילגמוא רעדנַא ןַא,

 עטלגיזרַאפ ןניל ןסעיּפ עטלַא סנידרָאנ סָאוװ סָאד זיא ,רעכעלדנעש

 ,פשמל ,סָאװ . .. .סנרעטש עטְלַא ערעזדנוא ייב ןעלגיז ןביז טימ

 ןיא ןָאטפיױוא טנָאקעג טינ טיורקדליש יו רעלטסניק ַאזַא טלָאוװ

 ,ןַאיּפמוּפ ,רעזייוונעדלָאג .רד ,טרָאּפָאּפַאר לאלצ יו ןלָאר עכלעזַא

 עלַא יד רעבָא ? ןכיילנ סָאד ןוא יקסנישַארק ,טוהרעגניפ סויטַאמ

 רערעדנַא ןייק ןוא .ןרעטש םענעי רעדָא םעד וצ ןרעהעג ןסעיּפ
 ןושמש סיקסוועשַאמָאט וליפַא ןוא .ןרירוצ טינ ייז וצ ךיז רָאט

 טינ טיורקדליש ךיוא רָאט |'תסחוימ עלהרובד, ןיא}| לַאטשנעזייא

 -טיוט רעדָא עשיאיוג יד ייב טיורקדליש טביילב ױזַא ןוא ,ןליּפש

 .,"ןלָאר עשידיי ענעריובעג
 :עיצַאוטיס עקיטלָאמַאד יד ױזַא טרעדליש טיורקדליש ףעזָאי
 רעקרָאי-וינ רעד ןיא ןפורּפָא עקיטכערּפ עלַא ףיוא טקוקעג טשינ,

 ,עיצַאטוּפער רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ףיוא טקוקעג טינ ,עסערּפ
 ןליּפש וצ ; עיציבמַא עטסערג ןייז ןריפכרוד טנַאקעג טינ רע טָאה |

 זַא ,רעכיז ןעוװעג ןיא רע .עניב רעייוודָארב רעד ףיוא שילגנע

 -םיוא ענייז ןופ ענייא ןיא ןעמענניירַא םיא טעוװ ָאקסַאלעב דיויד
 םנה ,רעבָא --- 'קָאליײש, ןיא ךעלנײשרַאװטסכעה -- ןעגנוריפ
 םעד ןרעכיזרַאפ וצ טרעהעגפיוא טינ לָאמנייק טָאה ַאקסַאלעב
 זיא ,םיא ֹוצ טליפ רע שירבח יו ןוא םיא טרערַאפ רע יוװ ןעטַאט
 טינ ,טרַאגעג טָאה עטַאט רעד ןכלעוו ףיוא גַאלשרַאפ רעד רעבָא
 ,ןעזעגסיוא סע טָאה ױזַא ,דייס טסיא רעד ןופ רַאטס רעד .ןעמוקעג
 ,ייוודָארב ףיוא רַאטס ןייק ןרעוו טינ לָאמנייק ןָאק

 ,ןטייקירעווש ןענַאטשטנַא ןענייז רעטַאעט ןשידיי ןיא ךיוא רעבָא
 יו ױזַא ןוא ,טכוזרעפייא עלענָאיסעּפָארּפ ןוא סעקטָאלּפ עסַאמ ַא

 -נרינימָאד רעד ןגעק ןעוועג ןענייז סרעשזדענעמ-ןרָאיטקַא לייט ַא

 -אננא רענעטלעז ץלַא לָאמַא סָאװ רע זיא ,ןעטַאט ןופ עיציזָאּפ רעד

 רעטאעט עשטייד סָאד טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ .ןרָאװעג טרישז

 -רדסכ ַא ןוא טקַארטנָאק ןגנַאל ןייק ןריטנַארַאנ טנַאקענ טינ םיא

 עלעיסנַאניפ יד ןביוהעגנָא רעבירעד ךיז ןבָאה רעדיוו .הסנכה עקיד
 ."ךָאוו וצ ךָאו ןופ ןניטשעג ןענייז ייז ןוא ,תורצ

 : טביירש ,ןירָאג .ב רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד ןוא

 רעטַאעט יטלעװָאנ ןיא ןיירַא רע זיא ןָאזעפ ןטייווצ ןפיוא
 רעטאעט רעד םגה ןוא .רעלדַא יורפ ןופ ןָאיצקעריד רעד רעטנוא
 רעקרָאיהינ עֶלַא ןיא ןוא ,הנחמל ץוחמ ןעוועגנ זיא 'יטלעווַאנ;
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 ןופ ןָאטיסטעל

 -דליש יוװ ױזַא ןעזענסיוא טָאה ,ןלַאפענ רעקיטש ןענייז סרעטַאעטי

 רָאנ .עמַארד רערעסעב רעד רַאֿפ הלואנ יד טכַארבעג טָאה טיורק
 -דליש ןופ טלקנוטרַאפ טרעוו יז זַא ,טכודעגסיוא טָאה רעלדַא יורפ
 טימ ,תושיגנ טימ יירעסייר ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ןטיורק

 טייג רעטַאעט ןיא} .,ןָאזעס ןטימ ןיא רעטַאעט ןופ ןטערטסױרַא
 -עג ךָאנ ךיז טָאה רעטַאעט {סָאד ןוא ,יקסוועשַאמָאט יסעב ןיירַא
 ננורַאפרע אזַא ךָאנ .טצַאלּפעג ףוס םוצ ןוא ןכָאװ עכעלטע ןטלַאה

 זיא ןוא ןָאזעס ןכָאנ זיב קרָאי-וינ ןיא ןבילברַאפ טיורקדליש זיא

 ."דנַאלשטייד ןייק ןרָאפענקעוַא קירוצ |

 ;טביירש גנָאי זעוב רעליּפשיוש רעד

 -שינעצס שידיי רעזדנוא ןיא ןעוו טייצ ַא ןיא רע זיא ןעמוקעג,
 רעד ןיא ,רַאוטרעּפער ןיא טײקטסוּפ ַא טשרעהעג טָאה לטלעוו
 סָאד ןעוו ,ןייבשריה ץרּפ ןוא עכָאּפע-ןידרָאג רעד ןופ טייצנשיווצ
 ןעוועג ףיײר טינ ְךָאנ זיא םוקילבוּפ-רעטַאעט עשידיי רענַאקידעמַא
 יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא ךיוא .ןענידרָאג ץוח ַא סרעסעב סעּפע וצ
 -ַאמָאט ,רעלסעק ,רעלדַא (ז"עלב סרַאטס) תוחוכ עשירָאיטקַא עטלַא

 עצנַאנ סָאד ןטלַאהעג טלָאמַאד ךיז טָאה סע ןעמעוו ףיוא ,יקסוועש
 רעייז ןרילרַאפ וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט עשידיי
 .ןײרַא רעטַאעט ןיא םוקילבוּפ סָאד ןעיצניירַא ןופ חוכ ןוא ץנַאלג
 טָאה עכלעוו ,רעטַאעט סלּפיּפ ןופ םוקילבוּפ עטצעשעגכיוה סָאד ..;
 ,,קיזמ עלעקייא, יוװ עידעמָאק ַאזַא ןעיידרַאפ טנַאקעג טינ ןליפַא
 ַא יו ןעז וצ ,טייקיריניינ ןופ ןיולב בייהנֶא ןיא ןעמוקעג זיא

 ןבָאה טנַאלַאט ןסיורג ןייז .שידיי ,ןדייר טעוו רעליּפשיוש רעשטייד

 טייוו יו טינ סייוו ךיא .ןצַאשּפָא קיטכיר טנָאקעג טינ רעבָא ייז

 -ןסילוק רעטניה בילוצ זַא ,טסעומשעג טָאה ןעמ רָאנ ,תמא זיא סע

 טלָאמַאד ןטלַאהעגסיוא טינ רע טָאה ,סרַאטס עסיוועג ןופ קיטילַאּפ

 לָאמא רימ רַאפ ךיז טָאה ןיילַא רע יוװ ןוא . .. ןָאזעס ןצנַאנ םעד

 נונעג ףייר טינ ךָאנ זיא םוקילבוּפ עשידיי סָאד ,ןיינ, : טגָאלקַאב

 -יוש רעשידיי ןייק טעוװ |ןוז ןייז| ףעזָאי ,ןסעיּפ ערעסעב וצ
 עכעלטע ןיא רעבָא ,ןילרעב ןייק קירוצ רָאפ ךיא .,ןייז טינ רעליּפש
 ןא ןייז טעוו רע .ףעזָאי ןיימ בילוצ קירוצ ךיא םוק םורַא רָאי
 ""רעליּפשיוש רעשילננע

 -ַאמָאט סירָאב טביירש ,עניב רעשידיי רעד ףיוא ןליּפש ןייז ןגעוו

 : תונורכז ענייז ןיא יקסוועש

 סריּפסקעש ןיא רעטַאעט ןיימ ןיא ןטָארטעגפיוא זיא טיורקדליש ,

 טינ| שידיי םענייש רעדנואוו ַא טדערעג טָאה ןוא 'ריל גינעז,
 -עטניא רעשידיי רעד ,|שטייד ןיא ןטָארטענפיוא זיא ,ש .קיטכיר
 יד .גנורעטסייגַאב טימ ןעמונעגפיוא םיא טָאה רעכוזַאב רעטנעגיל

 זיא קָאװ ,עמַארד עשידיי עטשרע יד .עבלעזסָאד --- עסערּפ עשידיי

 ןבירשעג לעיצעּפס ןוא ןרָאװעג טריפעגפיוא רעטַאעט ןיימ ןיא

 .קיזמ |עלעקייא}| עלעקנַאי ןסייהעג טָאה ,ןטיורקדליש רַאפ ןרָאװעג

 עלעקנַאי טימ גלאפרעד ןקיזיר ַא טַָאהעג טָאה טיורקדליש ....

 גלָאפרעד ןקיזיר ַא טַאהעג טָאה טיורקדליש ... .קיזמ ןעלעקייא}

 ןייז טקידנעעג טָאה טיורקדליש .קיזמ ןעלעקייא} עלעקנַאי טימ

 ןיא טָאה ןוא ,דנַאלשטייד ןייק קעוַא ךָאנרעד ןוא רימ ייב ןָאזעפ

 ,"רעטַאעט שידיי טליּפשענ טָאה רע זַא ,טנקיילעג ןצנַאנניא ןילרעב

 -- עניב רעשטייד רעד ףיוא קיטייצכיילג קידנליּפש --- 1913 ןופ

 רעד , יו ,ןעמליפ עמוטש ךס ַא ןיא ןטָארטעגפיוא .ש זיא ,1920 זיב

 ,"ךַאל ,ןוָאלק ,ךַאל; ,"טָאבעג עטכַא סָאד, ,"ןָאמעד ןייז ןוא ןַאמ
 .ַא .א ,"לצרעה רָאדָאעט ןופ ןבעל סָאד;

 ןפוא םעיינ ַא ןדנעוונָא טזומעג .ש טָאה ןעמליפ עמוטש יד ןיא

 רָאנ ,םיטש ןייז ןצונסיוא טנָאקעג טינ ָאד טָאה רע .ןליּפש ןופ

 .עמימָאטנַאּפ ןוא ןטסעשז זיולב
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 רעטַאעט ןשירדיי
 טיט 2 =

 : ןוז ןייז טביירש ,ןעמליפ יד ןיא ןליּפש ןייז ןגעוו

 ,ןרָאיטקַא ענעעזענגָא עטשרע יד ןופ רענייא ןעווענ זיא דע,

 רעמיטינעל רעקידנעטשנָא רעד ןופ טזָאלענּפָארַא ךיז טָאה סָאוװ

 סָאװ ,ננומענרעטנוא רעיינ רעד ןֹופ בצמ ןקירדינ םעד וצ עניב

 ןעמליפ יד ... !ןסַאמ עשיצרַאה םע יד רַאפ, רָאנ טסַאּפעג טָאה

 עטלייצעג יד .ןעיורפ עמַאזנייא ןוא עכעלטננוי רַאפ ןעוועג ןענייז

 ןוא ןילּפַאשט ילרַאשט ,ןעסלינ אטסא ןופ ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו

 טכַארטַאב ןענייז ,ןרָאיטקַא עסיורג ןוא עטפנרע סלַא רעדניל סקַאמ

 ןיא .רעביירטרעביא ןוא רעטלַאהסיורנ עשירַארעטיל סלַא ןרָאװעג

 ןייז ךרוד ןעמליפ יד וצ ןרָאװעג ןניוצעגוצ רעטָאפ ןיימ זיא בייהנא

 טינ ךיז טָאה רע ביוא .הסנכה ןופ ןלַאװק עיינ ןכוז ןקידרדפכ

 ןליּפש טינ סָאװרַאפ ָאט ,ל?יװעדָאװ ןיא ןליּפש וצ ןטלַאהעגקירוצ

 -םסקורדסיוא עיינ יד ןענופענסיוא רע טָאה דלַאב רעבָא ? םליפ ןיא

 -וצנֶא ןזיווַאב טָאה רע .דנפורסיורַא ןוא דנרילומיטס רַאפ םרָאפ

 םיכסמ טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןוא ,םזַאיזוטנע ןייז טימ ןדניצ

 ,רעטָאפ ןיימ רַאפ עסעיּפ-םליפ עלענינירַא ןַא ןביירש וצ ןעוועג

 ,!עקָארק ןופ קָאליײש, ןעוועג זיא סָאד .ןעטלַאס סקילעפ ןעוועג זיא
 ."עידענַארט סריּפסקעש ןופ עיסרעוו ענרעדָאמ ַא

 ,םליפ ןעמוטש םעד טביײרשַאב (סקופ .מ .א רעביירש רעד) ףוקסאמ

 ךיז טלעטש ןוא ,דנַאלסור ןיא עידעגַארט עשידיי יד טרעדליש סָאװ

 :?קַאװטיל דוד; לָאר יד ןליּפש ס'.ש ןגעוו ּפָא ױזַא

 ףלָאדור טליּפשענ טָאה ןדיי ןכעלקילגמוא ןקיזָאד םעד טָא ןוא,

 ןיא ןיא טוַארקדליש ףלָאדור ןוא ,טנווייק ןפיוא טוַָארקדליש

 עניילק סעדעי ןעק טייקסיורג ןייז .רעטנַאקַאבמוא ןייק עּפָאריײא

 ןשטנעמ ןענָאילימ ןליּפש ןייז טימ רע טָאה לָאמ סָאד רעבָא ,דניק

 ,רעליּפשיוש םוש ןייק סָאװ ,טפַארק רעקידלַאװג ַאזַא טימ ןעמונעג

 ."טכיירגרעד טינ טנייה זיב טָאה ,ךיז טכַאד

 טרעק (1914) המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ןופ ךָארבסיױא םייב

 סרעטַאעט עלַא ואוו ,ןילרעב ןייק עילימַאפ-,ש עצנַאג יד קירוצ ךיז

 יד טָאה ףיורעד ץרוק רעבָא ,ןסָאלשעג טייצ עטשרע יד ןענייז

 רָאי עטשרע סָאד .ןענעפע וצ רעדיוו ןליױופַאב ייז גנוריגער עשטייד

 ,עשילגנע ןופ ןסעיּפ עלַא רַאוטרעּפער ןופ ןעמונעגּפָארַא ןעמ טָאה

 טליּפשעג ןוא ,םירבחמ עשינעילַאטיא ןוא עשיזיוצנַארפ ,עשיסור

 -ָאלג ןבָאה סָאװ ,סעמַארדָאלעמ עשיטָאירטַאּפ-ַארטלוא בור יּפ לע

 ןבייה וצ ןסרַאפ עקיליב ןוא ,רעזייק םעד ןוא המחלמ יד טריציפיר

 יד ןופ ןרוטַאקירַאק ןעגנערבסיורַא ךרוד לַארָאמ עשימייה יד

 ןעײרדסױרַא טנָאקעג טינ ךיז טָאה טדרַאהנייר וליפַא ןוא ,םיאנוש

 :גנורעדנע ןַא ןעמוקעג זיא רעבָא דלַאב .רַאוטרעּפער ּפיט םעד ןופ

 -רעד ,רַאוטרעּפער םעיינ רעייז טימ רעביירש עשטייד ענרעדָאמ יד

 -עגסיוא קרַאטש טינ טָאה עכלעוו ,עניב ערענָאיצולָאװער יד ךָאנ

 עיצַאלפניא יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו ,1920 ןיא ןוא ,.ש ייב ןעמונ

 ןופ רָאטקעריד ןופ גַאלשרָאפ ַא ןעמוקַאב .ש טָאה ,דנַאלשטייד ןיא

 ןיא ןליּפש ןעמוק וצ ,ץרַאװש סירָאמ ,*רעטַאעט טסנוק ןשידיי;

 ךָאװ ַא רַאלָאד 250 ,רָאי ַא ןכָאװ 40 ףיוא עיטנַארַאג ַא טימ רעטַאעט

 טנזיױט 15 ןופ הסנכה רעכעלטנכעוו רעד ךָאנ טנעצָארּפ 10 ןוא

 -- טביירש טיורקדליש ףעזָאי יו -- ךיוא טָאה ץרַאװש .רַאלָאד

 גנוניואוו ַא קרָאי-וינ ןיא ןעגנודעג ןוא תואצוה-עזייר ףיוא טקישעגוצ

 טכַארבעגרעבירַא רע זיא שיטקַאפ} .עילימַאפ-טיורקדליש רעד רַאפ

 .ןרעצינש יאול ךרוד עקירעמַא ןייק ןרָאװעג

 טיורקדליש טָאה ,טלייצרעד דייווש קרַאמ רעליּפשיש רעד יו

 סיקסנַא ןיא ?רעלָאּפָארימ, רעד סלַא עבָארּפ טכַאמעג טייצ ךָאװ ַא

 .טליּפשעג טינ רעבָא ,*רעטַאעט-טסנוק, ןיא "קובד;

 טקיטפעשַאב ןעוועג זיא רעכלעוו ,רערעל ןמלז רעליּפשיוש רעד}
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 ,"רעטַאעט טסנוק, ןיא ,הקספה ןָא ,גנַאל ןרָאי רעבָארעדרַאג סלַא ךיוא

 טיול .ןבָארּפ ןיא טקילײטַאב ןליפַא ןבָאה ךיז לָאז .ש זַא ,טנקייל

 ןבָאה ץרַאװש ןוא .ש לייוו ןרָאװעג טינרָאג "ךודיש;, ןופ זיא םיא

 .ןסנָאנַא יד ןופ ןפוא ןגעוו ןעמוקכרוד טנָאקעג טינ

 ,רעטעּפש ןרָאי זַא ,רעביא טיג רעפיילב בקעי רעליּפשיוש רעד

 טלָאװ רע זַא ,טקירדעגסיוא םיא רַאפ ,ש ךיז טָאה ,דואווילָאה ןיא

 "ךעלָאּפָארימ, ןופ לָאר יד שידיי ןיא ןליּפש וצ ןייז הכוז טלָאװעג ךָאנ

 ן."קובד, ןיא

 טימ 1920 ןיא טַאהעג טָאה םייהקַאז ןימינב סָאװ ,ךערּפשעג ַא ןיא

 :טקירדעגסיוא ױזַא ךיז רע טָאה ,.ש

 רעטסערג רעד, ,טיורקדליש ףלָאדור .'? טסינויצ ַא ןיב ךיא יצ,

 עשיאעּפָאריײא יד םיא טפור סע יוװ ,'ןּפיט עשידיי ןופ רעלעטשרָאפ

 ןגערפ ןעמוק דלַאב ןיוש טעװ ןעמ, :טכַאלעצ ךיז טָאה ,קיטירק

 ?ןטסינויצ-טינ ןדיי ָאד ךָאנ ןענייז סע ... .דיי ַא ןיב ךיא יצ
 .םַארגָארּפײיטרַאּפ ןייק טינ רעמ זיא ,גנוניימ ןיימ טיול ,םזינויצ .. ;

 -- םַארנַארּפ ַא ,קלָאפ ןשידיי ןצנַאנ ןופ םַארנָארּפ יד זיא סע

 ַא ןָא ,עדנַאנַאּפָארּפ ןָא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװ --- רע טגָאז

 ןכיגניא טפָאה טיורקדליש .... .'וליפַא גנומיטשּפָא ןַא ןָא ,סערגנָאק

 ןסיורנ ַא רַאפ ןייטשלקניוו םעד ןנייל ןוא לארשי ץרא ןיא ןייז וצ

 קאליש ןליּפש םעד ןנעװו םולח ךיא . ..ג רעטַאעט ןשיאערבעה

 רַאפ ןטסָאמעגנָא יו זיא ריּפסקעש .ןרָאי ךס ַא שיאערבעה ףיוא

 ךימ ךיא סייר רַאפרעד טינ רעבָא ,םיאיבנ יד ןופ ךַארּפש רעד

 זיא יז .ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןיא קרעוװ ענייז ןליּפש וצ ץלַא

 ,קידננָאז תמא םעד ... .ןכַאזרוא ערעדנַא ךס א בילוצ רעייט רימ

 ,םניױזַא סעּפע ןיא סָאד .רעטרעוו ןייק טינ םעד רַאֿפ ךיא בָאה

 בָאה קירוצ טייצ עצרוק ַא טימ זיב ,המשנ טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ

 טָאה -- ןענַאטשרַאפ טינ טָאה רע ... ,'ןענַאטשרַאפ טינ סָאד ךיא

 םעד וצ קירוצ םיא ןסיוטש סָאװ ,ןכַאזרוא ... -- םגָאזעג רע

 רע יו טקנוּפ ,ערעזדנוא השורי-רוטלוק רעד וצ ,םוטרעטלַא ןשיריי

 רעלטסניק עשיאעּפָארייא ךס ַא .םזינויצ םעד ןענַאטשרַאפ טינ טָאה

 ןעמוקעג ,רשוכה תעש ַא ,רעבָא ןעמוקעג ,ןענַאטשרַאפ טינ ןבָאה

 יד ןופ טכַארבעגסױרַא ןבָאה ןוא ,גנַארד ןוא םרוטש ןופ געט יד

 ,רעלטסניק עשידיי ,ןרעייז טלַאהניא ןתמא םעד ןדיי-טינ עקימורַא
 סָאװ ,רענריב-טלעוו רַאפ טכַארטַאב ןרָאי עגנַאל ךיז ןבָאה עכלעוו

 רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ףיוא -- טכַאדעג ייז ךיז טָאה --- {דייר

 ,ןײטשרַאפ וצ ןגָארקעג לָאמַא טימ ןבָאה ,ןליפעג יד ןופ ךַארּפש

 ,ךַארּפש יד זַא ןוא ,טינ רענריב ןייק ץעגרע ןיא ןענייז ייז זַא
 ,"...ןָאגרַאשז ַא זיא ,'ןליפעג יד ןופ ךַארּפש יד, ,ןדייר ייז סָאוו

 ַא ןיא .עקירעמַא ןייק קירוצ רעדיוו .ש ךיז טרעק 1920 רעמוז

 ןיוש רעירפ טָאה רע זַא ,רע טנקייל רעדַאב םשרג טימ ךערּפשעג

 עיינ סָאד  סרעצינש ןיא ןירַא טערט רע .רעטַאעט שידיי טליּפשעג

 ןיא 1920 טסוגיוא 27 םעד ףיוא טערט רע ואוו ,"רעטַאעט עשידיי

 ,ראקע ןַאשז ןופ *תוחוכ עליטש; עסעיּפ רעד

 שיצַאזיטַאמַארד רעד ןופ גנולעטשרָאפ יד ,.ש ָאד טַײנַאב רעטעּפש

 ."המקנ ןופ טָאג , סשַא ןוא ?ָאטַאנָאס רעציירק, סיָאטסלָאט ןופ

 : טביירש ןַאהַאק .בא

 ןשלַאפ ַא טימ ןָאזיס ןייז ןעגנַאּפעגנָא טָאה . .. טיורקדליש ,

 עכלעוו ,עסעיּפ רעקיליב ַא ןיא ןטָארטעגסױרַא זיא רע .,ןובשח

 -רליש רעבָא .ןטייהננעלעג עניילק וצ טנַאלַאט ןסיורג ןייז טינ

 .דנוש ַא ןיא עסעיּפ יד סָאװ סָאד .טיורקדליש ךָאד זיא טיורק

 ריא ןיא זַא ,טינ טסייה ןייֵלַא סָאד .ךַאז ערעדנַא ןַא זיא קיטש

 - קיעטסימ רעד ... .רעלטסניק ןסיורג א רַאפ ןליּפש וצ ןייז טינ ןָאק

 ןָאק טנַאלַאט ַא ןזײװסיױרַא זַא ,גנוניימ רעד ןיא טײטשַאב |תועטו
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 רשפא סע טָאה ױזַא .קרעוו עשירַארעטיל עטונ ַא ןיא זיולב ןעמ

 ןעמַאזוצ ןעייג רעטַאעט ןיא .ױזַא טינ רעבָא זיא סע .ןייז טפרַאדַאב

 ןופ טסנוק יד ןוא רעביירש ַא ןופ טסנוק יד : ןטסנוק יילרעייווצ

 רעד יצ רָאנ זיא ענַארפ יד .ןפַאש ןפרַאד עדייב .רעליּפשיוש ַא

 רעטסערג רעד ןיא .,ןפַאש וצ טייקכעלנעמ ַא טָאה רעליּפשיוש

 א ,טרעקרַאפ .טייקכעלנעמ עזיד ןבָאה לָאמַא רע ןָאק קיטש-דנוש

 ןייז לָאז סָאװ ,עמַארד ַא ןביירשפיוא ןָאק רעלעטשטפירש רעסיורג

 םעד רַאפ ןייז טינ ךָאד לָאז ריא ןיא סָאװ ןוא ,טסנוק עטסכעה יד

 רעייז ,טפָא ןענייז ןטַארעטיל עטסערג יד .,ןָאט וצ סָאוװ רעליּפשיוש

 -ַאמַארד עטסכיירגלָאפרע יד .,ןנרוטַאמַארד עטכעלש ץנַאג ,טפָא

 עטסערג יד .רעביירש-דנוש בור סָאד ןענייז ,רענעק-עניב ,ןגרוט

 ןסעיּפ ךרוד ןעמוקַאב ןעמָאנ רעייז טפָא רעייז ןבָאה רעליּפשיוש

 .ןסעיּפדנוש ךעלטננייא ןענייז עכלעוו

 זיא עסעיפ-דנוש א זיא 'תוחוכ עליטש יד, סָאװ ,ָאזלַא ,סָאד

 ןליּפש וצ סָאװ ָאטינ זיא ריא ןיא זַא ,זייװַאב ןייק טינרָאג ךָאנ

 ךעלקריוו יז זיא טקנוּפדנַאטש-עניב ַא ןופ .טנַאלַאט ןסיורג א רַאֿפ

 רעבָא ,עמַארדָאלעמ ַא זיא סע .ןטָארעג רעייז טלעטשעגנעמַאזוצ

 . טרעוו סע .,קידעמַאלפ ןוא קידרעפעפ ,קיפיפ סע זיא ,עכלעזַא סלַא

 -עצס עקילייווננַאל ליפוצ ןַארַאפ ןענייז סע .טדערעג ליפוצ רעבָא

 (טליּפש טיורקדליש עכלעוו לָאר יד) רעכַאמרענייז םעד ןוא ,סענ

 עטסקרַאטש יד ןיא ןוא ,ןעידונ וצ ךיז ?יפ רעייז סיוא טמוקי

 .טעברַא עלענינירַא קינייוו וצ רע טָאה ןטנעמָאמ

 רע .באשזד ןרעסעב ליפ ַא טנידרַאפ טנַאלַאט סטיורקדליש

 ןטלָאװ רימ ןעוו רעבָא .טנכייצענסיוא עלָאר יד ,ךעלריטַאנ ,טליּפש

 טינ ךעלניישראוו רימ ןטלָאו ,זיא טיורקדליש רעוו ןסיוו טינ

 ךיילנ ןטלָאו רימ .רעלטסניק רעסיורג ַא ראג זיא סָאד זַא ,טליפרעד

 ןופ רעטרידוטשעג ַא ,רעליּפשיוש רעטינעג ַא זיא סָאד זַא ,ןעעזרעד

 ןיא סָאד זַא ,ןעעזעג ךיוא ןטלָאוװ רימ .עניב רעשיאעּפָאריײא רעד

 -ליבנייא ןַא טימ ןַאמ ַא ,טסיטרַא רעטכַאנַאב ,רעלופטנַאלַאט ַא

 יד ןופ רענייא זיא סע זַא רעבָא ,רעטייוו יױזַא ןוא טפַארק-סגנוד

 ןיא ,ךעלנײשרַאװ ,רימ ןטלָאװ סָאד ,עניב-טלעוו רעד ןופ עטסערג

 -וצסיורַא סָאװ ןיא ָאטינ זיא'ס .טקרעמַאב טינ 'תוחכ עליטש יד;

 ,סעסיורג ןזייוו

 עלַא ןלָאז .טיורקדליש ךָאד זיא טיורקדליש ,טגָאזעג יו ,רעבָא
 ןיא ןליפַא .םיא ייב ןענרעל ךיז ןייג רעליּפשיוש עשידיי ערעזדנוא

 ,טייקליטש ןייז ,טײקנסַאלענ ןייז ןטכַארטַאכ ייז ןלָאז עסעיּפ רעזיד

 -ענ ,ךיז טכַאד .אפונ טייקליטש ןייז טימ טפַאש טיורקדליש ...

 אפונ םעד ןופ ןוא ,רענעט עליטש ,/סעיַאװַא, ענעסַאלעג ,עכעלנייוו

 טיירשעצ רע ןעוו ןוא ,טנעמָאמ רעקרַאטש ַא טעברַאעגסיוא טרעוו

 -סקורדנייא ױזַא ,ךעלריטַאנ ױזַא סָאד זיא ,ךיז טכָאקעצ רעדָא ךיז

 -םגנודליבנייא ןופ ןעמוק ןָאט רעדעי ,ענימ עדעי .ךעלריטַאנ-לופ
 רעליּפשיוש רעד זַא ,טליפ ריא ,דנגנייצרעביא | ןענייז| ןוא טפַארק

 יו ,שינַאכעמ טינ ,ןצרַאה ןייז ןופ טמוק סע זַא ,ךרוד סע טבעל

 -יּפשיוש בור סָאד יו ,רעדער עטרימשעג-טינ טימ ןישַאמ ַא ךרוד

 רעד סלַא לכיימש רעכעלביל ןייז ,ןח ןייז טנייה .ןעווענישַאמ רעל

 ַא ןענייז ךַארּפשסױא יד ןוא עמיטש יד .רעכַאמרעגייז רעכעלביל

 ןרעה ,ךיז טכַאד ,םיא טנָאק ריא .תורצוא סטיורקדליש ןופ לייט

 ."ליטש טרער רע ןעוו קָאלב ייווצ רַאפ

 רעשידיי רעד ףיוא ןעמוק לָאמ טייווצ ס'.ש ןופ קורדנייא םעד ןגעוו

 :ןיטנע לאוי טביירש ,עקירעמַא ןיא עניב

 סָאװטע ןַא ןופ עמַאנסיוא רעקיצנייא ןוא ןייא רעד טימ ...,

 ןעמוקעגקירוצ זדנוא וצ טיורקדליש זיא ,עמיטש רעטקירעזייהרַאפי

 ךָאנ רשפא ,רעשירפ ַא ,רעצנַאג ַא ,םורַא רָאי ןביז ןיא יווװ רעמ ןיא
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 ןופ ןָאסיססקעל

 עשיטנעמעלע ,עקידָארומ ,עטלַא ןייז .רעטרעטיילענכרוד ַא וליפַא

 ,טרענימעג טינ טנעמַארעּפמעט רעדנעגיטלעווענרעביא ןייז ,טפַארק

 ץנַאלג רעקידוועדייר ?יפ רעד -- רעמערָא טינ עקימימ עכייר ןייז

 רעטרַאה טינ טײקטרַאצ עדנריר-ףיט יד ,ןשָאלעגּפָא טינ ןגיוא יד ןופ

 ."טּפמעטענּפָא טינ טקַאט רענייפ רעד ,ןרָאװעג
 ןסעיּפ יד ןגעו רעטקעריד ןדייר וצ רעביא ןיטנע טייג ךָאנרעד

 ; טביירש רע ןוא ,ןטָארטעגפיוא זיא .ש עכלעוו ןיא

 םעד ןופ עסעיּפ עשיזיוצנַארפ עכעלטלַא ןַא ,,תוחכ עליטש יד, ,

 -קנַאד , ןבָאה וצ ידכ סיוא ןבָארנ ןרָאיטקַא עטמירַאב עכלעוו ,ןימ

 ַא ךָאד טָאה ,שיטַאמַארדָאלעמ-ךעליישבא טינ זיא ,ןלָאר 'ערַאב

 .רוטַארעטיל סלַא טרעוו ַא סעּפע םיוק ןוא ,עסעיּפ סלַא טרעוו ןּפַאנק

 -דליש ןיא ןגָארקעג ןוקית ןסיורג ַא יז טָאה עניב רעד ףיוא ךָאד

 שידָאמ-טלַא ,ןטונ א ןופ עלָאר יד .ןליּפש ןרַאברעדנואוו סטיורק

 -נצַאלּפסיױרַא שימרוטש ףוס םוצ ןוא ןדנדייל-ליטש ,ןקידתומימת

 ריש ןזייווצסיורַא טייקכעלנעמ ַא ןבענעגנ םיא טָאה ןעטַאט ןקיד

 ָאד ןיא טיורקדליש .ןטייקיאעפ ענייז ןופ ַאמַאנ עצנַאג יד טינ

 -טכרופ ןוא לדייא ,שיטסינַאמוה ןוא טרַאצ ,ןייש ןוא דנריר ןעוועג

 -שיטַאמַארד קידנליפסיוא ,טלַאטשענ עצנַאנ ַא קידנֿפַאש ,רַאב

 ןוא טפַאשנדרייל רעיושוצ ןיא קידנסיירניה ,ןטיײקטסוּפ עשירַארעטיל

 ,גנובעלרעביא עדנליפ עכעלשטנעמ-ךיוה

 ןופ/ גנורייטאמַארד סצטאק .מ ,עסעיּפ רעטייווצ רעד ןיא

 .ןיא זיולב טיורקדליש רעה טָאה ,{'ָאטַאנָאס רעציירק, סיָאטסלָאט

 ַא טכַאמעג ,עטספיט עמאס יד ןיא סָאד יא ,סענעצס עקינייא

 ןכעלנייועג יו רעמ ןייז ןזיוועגנפיױרַא ןוא קורדנייא ןקרַאטש

 ןיטולח? ןוא ךַאװש ןעוועג רע זיא סענעצס ערעדנַא ןיא ,טנַאלַאט

 ןייז .ןטַאררַאפ טינ ךיז טיורקדליש טָאה ךָאד .דנסיירניה טינ

 קפס ןָא ףרַאד סענעצס ענעי ןיא טײקכַאװש עדנגייצרעביא-טינ

 -ַארד טשינ ןענייז עכלעוו ,אפונ סענעצס יד וצ ןרעוו ןבירשענוצ

 א ןיא גנוריזיטַאמַארד יד םורָאװ ,זָאלברַאפ ךעלטננייא ,שיטַאמ

 ,טכַאמעג טנַאה רעננירג רעד טימ ,עכַאוװש

 רעדיוו !רעטַאעט עיינ סָאד, טָאה סָאװ ,ףמוירט ןסיורג רָאנ ןייז

 טָאג, סשַא ןיא טַאהעג טיורקדליש טָאה ,ןביוהעגפיוא ךיוה לָאמַא

 ןיא רעדייא רעכעה ךס ַא רָאנ טינ ָאד זיא ןליּפש ןייז .'המקנ ןופ

 רעד .ךיז רַאפ-וא-ץַא ךיוה רעייז זיא רָאנ ,,תוחכ עליטש יד,
 -ַאמארד ךס א ריא ןיא קידנליפסיוא ,עסעיּפ יד רע טבעלַאב רקיע
 סָאו עכעלטע וצ ןיז ןכיוה ןוא ןפיט ַא קידנבעג ,ןקנַאלב עשיט
 עקרַאטש טימ קידנדיילקנָא ,םשור ַא םיוק ייז ןכַאמ ןענעייל ןתעשב
 ןבָאה טסקעט ןיא סָאװ ,ןקירדסיוא ןוא רעטרעוו-סגנוגייצרעביא

 וצ זיב קידנביוהפיוא ,טייקכעלטייהרַאו ןופ עיזוליא ןייק טינ ייז

 ןכַאמ |ללכב ,שרעדנַא}| טסנָאז סָאװ ןלעטש קיגַארט רעטסכעה רעד
 עסעיּפ סלַא ,טרָאװ ןייא טימ .טייקפיט ןופ קורדנייא ןייק טינ ייז
 ןופ ןוא ךוב ןופ ,גנַאל ןופ ןיוש ןסייו ןוא ןענעק רימ עכלעוו

 גנולעטשרָאפ רעטפַאהרעטסיימ סטיורקדליש ןיא טרעוו ,עניב רעד

 ןשיגַארט ןטסקידָארומ טימ לופ ,ךעלשטנעמ-ךיוח ,שיטַאמַארד תמא

 ףיוא רעיונעג ןלעטשוצּפָא ךיז ןעמעלַא םעד ךָאנ זָאלצונ .סָאטַאּפ

 רעטסטרַאצ רעד זיא טיורקדליש זַא ,ןקרעמַאב וצ גונעג .ןליּפש ןייז

 ,ײרעלָאמ-רעטקַארַאכ עקיטכערּפ ַא סיױרַא ָאד טזייוו רע זַא ,עטַאט

 -עלע ,טפארק עדנעניטלעווענרעביא ןַא ,עינָאלָאכיסּפ ענייפ-ףיט ַא

 .ננולםייווצרַאפ עכעלשטנעמ עטספיט יד ,קערש עשיטנעמ

 ךיוא עסעיּפ יד טיורקדליש טָאה ,ןליּפש םענענייא ןייז ץוח ַא

 עסעיּפ רעד ןופ ישזער רעד קידננלָאפכָאנ ךעלניישרַאוו) טריסישזער

 ,ןעקנַאדרַאפ וצ םעד קפס ילב ןוא ,(ןילרעב ןיא ןטדרַאהנייר ייב

 קידנצונסיוא ,ןטכיולענפיוא ןוא טבעלענפיוא עסעיּפ עצנַאג יד טָאה

2882 



 רעטַאעט ןטשידיי

 - ."ןפוא ןקיטסניג רעייז ַא ףיוא רעליּפשיוש עטקילײטַאב עֶלַא טעמכ

 טַארייהרַאפ ָאיק ןיא ףיוא ָאד רע טערט 1920 רעבמעווָאנ 26 םעד

 ,דלעפסעטָאג אנח ןוא שטיוװָארעשָא .מ ןופ *טַארייהרַאפ טינ ןוא

 אנח רבחמ רעד טביירש ,עידעמָאק רעד ןיא ןליּפש ס'.ש ןגשוו

 :"ןבעל ןיימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ, ךוב ןייז ןיא דלעפסעטָאג

 ןטלַאהעג רעליּפשיוש סלַא |ןטיורקדליש}| םיא בָאה ךיא . ..,

 -מוא ? עידעמָאק רעזדנוא ןיא ןליּפש טעוװ רע ןוא ,טָאג ַא רַאפ

 ,םערָא וצ זיא עסעיּפ רעזדנוא זַא ,ןטלַאהעג בָאה ךיא ! ךעלנעמ

 ןיימ .ןליּפש םעד ןיא לָאז טיורקדליש זַא ,ךאווש וצ ןוא ןיילק וצ

 ,טביילגעג טָאה רע .שיטסימיטּפָא ןעוועג זיא שטיוװָארעשָא עגעלָאק

 טליּפשענּפָא רימ רַאפ טָאה רע .עסעיּפ יד ןליּפש טעװ ןעמ ןַא

 .ןַאמ ןטַארייהרַאפ םעד ןליּפש טעוװ טיורקדליש ױזַא יו ענעצס ַא

 טעוװ ,עסעיּפ יד ןליּפש טעװ ןעמ ביוא זַא ,רעכיז ןעוועגנ זיא רע

 רעד ייב . .. ,ןטַארייהרַאפ ןופ רעטקַארַאכ םעד ןליּפש טיורקדליש

 -ַאב ןיא סע... .ןעוװעגנ טינ טיורקדליש ףלָאדור זיא גנוזעלרָאּפ

 ףלָאדור ןליּפש לאז . . . ןַאמ ןטַארייהרַאפ םעד זַא ,ןרָאװענ טמיטש

 ןעמ . . . .טרימשדלָאנ לאיחי ןליּפש לאז . . . רוחב םעד .טיורקרליש

 ןלּפש ןלעװ טינ לָאז טיורקדליש זַא ,טאהעג ארומ רעבָא טָאה

 עלָאר יד .םעד רַאפ טלַא וצ זיא רע לייוו ,עלָאר עטנכייצעגנָא יד

 -סיוא טינ טָאה טיורקדליש ... .עלָאר-רעבָאהביל ַא ןעוועג זיא

 .לכייב ַא טַאהעג טָאה ,קיד ןעוועג זיא רע ,רעבָאהביל ַא יוװ ןעזענ

 -דליש ןעוו ןעמ טוט סָאװ .עלָאר רעד רַאפ טסַאּפעג טינ טָאה רע

 ןעוועג זיא'ס ... ?עלָאר יד ןליּפש טינ ?ליוו רע זַא ,טגָאז טיורק

 ןעמ טָאה עלָאר רעד רַאפ רעכָא ,רוחב רעד ,עלָאר-טּפױה ַא ךָאנ

 יד זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב ןיא סע .רעגניי ךָאנ ןייז טפרַאדענ

 -ַארייהרַאפ רעד זַא ,עסעיּפ רעד ןיא ןביײושניירַא ןלָאז רעסַאפרַאפ

 טיול שטָאכ ,טלַא רָאי קיצרעפ זיא עידעמָאק רעד ןופ ןַאמ רעט

 .קיצנַאװצ ןוא ףניפ ןייז טפרַאדעגנ דע טָאה גנולדנַאה רעד

 ןוא ןטיורקדליש רַאפ עסעיּפ יד טנעיײלעגנ ןַאד ןבָאה רימ . .,

 םענעגושמ ַא ןופ עלָאר עניילק ַא ןעמונעגנ ךיז רַאפ ... טָאה רע

 סָאד .ןפלָאהעג טינ ןבָאה תונעט םוש ןייק . . + ,רעטכיד ןטיירדעצ

 בא .ןטיורקדליש ףלָאדור ףיוא ןטלַאהעג ךיז טָאה רעטַאעט

 טָאה ,גלָאפרעד ןייק ןייז טינ ןָאק ,עלָאר טּפיוה יד טינ טליּפש רע

 -דליש וצ םעד ןגעוו טעדנעוװעג ךיז טָאה ןעמ ... .ןטלַאהענ ןעמ

 ךעלקערש טָאה רעליּפשיוש רעסיורג רעד ןעמעוו רַאפ כייוו סטיורק

 טליּפשעג טָאה רע ןעוו ןעוועג זיא רע סיורג יו ,טאהעג ארומ

 טָאה בייוו ןייז ןעוו ןעזענסיוא רע טָאה ןיילק יױזַא ,עניב רעד ףיוא

 טיורקדליש ביוא זַא ,טנָאזעג ריא טָאה ןעמ .,ןנירשעג םיא ףיוא

 ןכַאמרַאפ ןעמ טעוװו ,םיא טיג ןעמ סָאװ ,עלָאר יד ןליּפש טינ טעוו

 ןטייווצ םעד ... .טיורב ןָא ןביילב טעוו רע ןוא ,רעטַאעט סָאד

 ףלָאדור רעליּפשיוש רעסיורג רעד ןעמוקענ זיא ירפ רעד ןיא גָאט

 ןליּפש וצ ןעמונעגנָא טָאה ,ןבעגעגרעטנוא ךיז טָאה ןוא טיורקדליש

 ייב ןסעזעג ןענייז שטיווָארעשִא עגעלָאק ןיימ ןוא ךיא .,עלָאר יד

 "סיוא טָאה רע יוװ ,טריסישזער טָאה טיורקדליש יוװ ןבָארּפ יד

 .ןליּפש וצ יװ ןזיוועג םענייא ןדעי טָאה רע .עלָאר עדעי טשטייטעג

 ייב טָאה רע ןוא ,ננוי-בעל ַא ןופ עלָאר יד טליּפשעג טָאה רע . ..

 ,טצנַאטעג טינ טָאה רע .ךיא קנעדעג ,לצנעט ַא ןבעגעג ןבָארּפ יד

 טָאה סָאװ ,לסיפ ַא טימ ןָאטעג ךַאמ א סעּפע טָאה רע רעבָא

 וצ טגָאזעג טלָאמַאד בָאה ךיא .טצנַאט רע יוװ קורדנייא ןַא טכַאמענ

 טצנַאט ןוא ,טינ ,ךיז טכוד ,טצנַאט רע, :שטיווָארעשָא עגעלַאק

 רעזדנוא ןיא ןסענרַאפ ןבָאה רימ ... .'וועדעבעל יוװ רעסעב

 ףיוא ךיז טבייה סָאו ,רעלטסניק א ןעעזעג ןבָאה רימ .עסעיּפ
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 ןָאק סע יו רעכעה ךס ַא ,ךיוה ױזַא ,טליּפש רע ןעוו ךיוה ױזַא
 .עסעיּפ עטסעב יד ןייז

 שטָאכ ,גלָאפרעד ןייק ןעוועג טינ ןיא עידעמָאק רעזדנוא . .,

 טכעלש טָאה רע) ךעלטעג טליּפשעג ריא ןיא טָאה טיורקדליש ףלָאדור

 .עלָאר רעד רַאפ טסַאּפעג טינ טָאה רע רעבָא ,(ןליּפש טנָאקעג טינרָאג

 זיא סָאד ןוא עטָאלב ןוא שא טכַאמענ ןטיורקדליש ןופ טָאה ןעמ

 -רָאפ, ןיא .עסעיּפ יד ןעמענרעטנורַא לָאז ןעמ זַא ,גונעג ןעוועג

 ךיז טָאה רע .זדנוא וצ דלימ ןעוועג ןַאהַאק .בא זיא 'סטרעוו

 ןסייררעטנורַא טלָאװעג טינ טָאה רע .רעהַא ןוא ןיהַא טיירדעג

 .טגָאזעג טינ ךיוא רע טָאה סטוג ןייק רעבָא ,רעטעברַאטימ ענייז

 ,.רעקיטש זדנוא ןופ ןסירעג ןעמ טָאה ןעננוטייצ ערעדנַא יד ןיא

 -רעד טָאה ןעמ .טלדיזעגנ ןטיורקדליש טָאה רעקיטירק ןייא ..,

 םענעי ןיא עסעיּפ א טַאהענ טָאה רעקיטירק רענעי זַא ,טלייצ

 םעד רַאפ ןטיורקדליש טימ טנכערעגּפָא ךיז טָאה רע ןוא רעטַאעט

 גנַאל טייצ ַא בָאה ךיא . , . .ןליּפש טינ עסעיּפ ןייז ?יוו רע סָאװ

 ואוו עסעיּפ ַא ןבירשעג טינ ןבָאה רימ סָאװרַאפ טרענרעעג ךיז

 ,היכז ַא ןיוש ןעמ טָאה .עלָאר רעד רַאפ ןסַאּפ ךיז לָאז טיורקדליש

 ,"לָאר עדנסַאּפ ןייק טַאהעג טינ ןעמ טָאה ,ןליּפש לָאז טיורקדליש זַא

 ; טביירש ןַאהַאק .בא

 ןרָאװעג טרעטשענ ליפ זיא עלָאר-טּפיוה רעד ןיא טיורקדליש ,

 ,קירעזייה ןעוועגנ זיא עמיטש ןייז ,טנווַא םענעי טנוזעג ןייז ןופ

 -- רע טָאה ךָאד .טכייל טינ ןעמוקעגנָא םיא זיא ןליּפש סָאד ןוא

 יד ןיא ,עסעיפ רעד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ךעלכַאזטּפיױה

 זיא שידיי ןייז .טנכייצעגסיוא טליּפשענ -- ןטנעמָאמ עטסקיטכיוו

 .הדוקנ עשטייד ַא ּפֶא טגנילק סע ןטלעז ,ןטלעז .םָאקלופ טציא

 ערעזדנוא ןֹופ עליפ יו רעסעב שידיי עניב רעד ףיוא טדער רע

 ."טינ שטייד טרָאװ ןייק ןענעק עכלעוו ,רעליּפשיוש עשידיי

 "טפעשעג זיא טפעשעג ,, סָאברימ ווַאטקָא ןיא ףיוא ךיוא טערט .ש

 גרוטַאמַארד ןשיזיוצנַארפ ןופ ,ךוב ןייז ןיא טביירש ןוז ןייז יו טינו

 .ןןרָאװעג טנפעעג רעטַאעט סָאד זיא ,טימרעד זַא ןוא ,לייטאב ירנעה

 "קיזמ עלעקייא, ןופ ןעגנולעטשרָאפ ענייז ָאד ךיוא טײנַאב .ש

 עּפָארײא ןיא טרעװ טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא "?קָאלײש, ןוא

 טליּפש .ש ןכלעוו ןיא ,"תולג ןיא דיי רעד, םליפ רעמוטש רעד ןזיוועג

 .קורדנייא ןקידלַאװג ַא טכַאמ סָאװ ,?קַאװטיל דוד; לָאר יד

 ,רעטַאעט םעיינ ןיא *קיזמ עלעקייא , ןופ גנואיינַאב רעד ןגעוו

 :ןיטנע .י טביירש

 ןיא סָאד .נלָאפרע ןסיורג ַא טַאהעג טָאה 'קיזמ עלעקייא, ,

 םעיינ ןיא ןעגנַאנעג ננַאל רָאיייה זיא סָאו ,עסעיּפ עקיצנייא יד

 -- גנורעלקרע עסיורג ןייא רָאנ םעד ראפ ָאד זיא סע .רעטַאעט

 ןיא ןליּפש ןכעלסענרַאפמוא ,רַאברעדנואוו ,קיטכעמ סטיורקדליש

 םעד טָאה טיורקדליש .עלעקייא רעכערברַאפ םעד ןופ עלָאר רעד

 ןגיוצעגכרוד ,ןרעדָא ןוא טיוה טימ טדיילקעגנָא ןױש'רַאּפ ןקיזָאד

 טימ טלקניפַאב ,לּפַאצ ךיוא ,טסולג טימ טליפעגנָא ,ןוורענ טימ

 -כרוד-ךעלקערש ,עדנעטכיול עקיכעטש-קיצָאלג ,עקילַארטש-רעטסניפ

 שטנעמ א זיא עלעקייא סטיורקדליש .ןניוא-רעכערבראפ עדנעגנירד

 -ערטש רעוויסלוּפמיא טפַאהרעדיוש ַא טימ ,ןליוו ןקידָארומ ַא טימ

 ,לָאטש יווװ קידנדיינשנייא קנילפ ,ליוק א יװ ל?לענש טייקידעב

 -נעװַאב יד סָאװ קינייוו ,עקיזיר א זיא גנוריטימיא יד סָאװ קינייװ

 זןיא טעטיױויסלוּפמיא יד סָאװ קינייוו ,עקיטלַאװג ַא זיא טייקכעל

 זיא ןעגנוריטַאש ןופ ליּפש סָאד סָאװ וליּפַא :קיניײװ ,עקיטולג ַא
 -ַארעּפמעט ַא סױרַא ָאד .טזײװ הע רעבָא ,ךעלּפעשֿפיױא-טינ טעמכ
 קידנסײרקעװַא זיא ןוא םַאלפ ַא יו טדניצ ןוא טילנ סָאװ ,טנעמ

 ."טפַארק עשידרערעטנוא עלעקנוט א יו קידנעטלעוורעביא ןוא
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 :ןירָאג .ב טבייוש עכָאּפע רענעי ןגעוו

 ןסיורג ןייז ןופ ןדייל ןעמונעג ךיילג טָאה דעטַאעט רעיינ רעד,

 ןטָארטעגסױרַא רעכייר ןיא טייצ רעצרוק ַא רָאנ ןיא ,טסעמרַאפ
 רעד ,ןפימָארּפמָאק ןכַאמ וצ ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא ןטרָאד ןופ

 ךָאנ ןרָאּפעגקעװַא ןָאזעס ףוס זיא רעצינש רָאטקעריד רעגנוי

 ףלָאדור טכארבעג ןָאזעס ןדנעמוק ןרַאפ טָאה ןוא דנַאלשטייד
 יו רעטַאעט ןשידיי םעד טקנעדעג טָאה רעטצעל רעד .טיורקדליש

 טימ ןעמוקעג ןיא רע ןוא קירוצ ןעצ רָאי ַא טימ ןעוועג זיא רע

 טָאה רע עכלעוו ןיא סעמַארדָאלעמ עמערפ רַאוטרעּפער ןקיטרַאפ א

 -רעביא ןַא טימ טנפעעג ןָאזעס םעד טָאה רע .ןלָארטּפױה יד טַאהעג

 קרַאטש ךיז טָאה רע םנה ןוא ,עמַארדָאלעמ רעשיזיוצנַארפ רעטצעז

 ןגָארקעג רעטַאעט רעיינ רעד רעבָא טָאה ,ןליּפש ןטימ טנכייצעגסיוא }

 סע .ןעמוק טנָאקעג טינ ךיז וצ רעמ ןיוש טָאה רע זַא ,ּפַאלק ַאזַא |

 ףיוא עסעיּפ ןייא ןופ ךיז ןפרַאװ ןופ הרדס א ןביוהעגנָא ךיז טָאה |

 ."ןטייווצ ןפיוא רעליּפש ןייא ןטייב ,רעטייווצ רעד |

 . קָאלייש; ןליּפש ס'.ש ןגעוו לעיצעּפס ּפָא ךיז טלעטש ץנַאלג .א- }

 רעטשרע רעד ןיא טמוק ןקורדנייא עשירעליּפטיוש ןייר יד טיול ,

 .ךעלסעגרַאפמוא זיא סָאד ךיוא .'קָאלייש, סטיורקדליש ףלָאדור ייד

 שא םרכש ךופ "תהמק 5 עא עו יג
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 ןופ ןָאטיסקעל

 רעסיוא ,ןקָאלייש טליּפשעג טינ ױזַא רעכיז טָאה רָאיטקַא םוש ןייק

 עלָאר רעד ןיא ןשטיוַאקסָאמ סירָאמ בָאה ךיא .דיי ַא ךָאנ רשפא

 --- עטוג רעייז --- ןרָאיטקַא עשידיי-טינ עטוג ערעדנַא .ןעעזעג טינ
 ,קינטנעצָארּפ ןשידיי ןטלַא םעד ןשטייטרַאפ ןעעזעג ָאי ךיא בָאה

 ךיא .'ןקידרזכא,; ןוא םענעניּפשַאב ,ןטנלָאפרַאפ ,ןקידנדייל םעד

 ךיא .ירט םָאבריב רעס עלָאר רעד ןיא ןעעזעג דנַאלגנע ןיא בָאה

 ןעעזענ בָאה ,ןסילרַא שזדרָאשזד ןעעזעג קרָאי-ינ ןיא ָאד בָאה

 רעכיוה רעייז טינ רעד --- טיורקדליש ףלָאדור רעבָא .ערעדנַא ךיוא

 ייז טָאה -- רעינַאמ רעד ןיא רעקיכליה ןטלעז ןוא סקואוו ןיא
 -רַאפ טָאה רע ןכלעוו טימ ?טנַאמ רעד ןוא .טקעדרַאפ ןעמעלַא

 עכעלרעניא ,עפיט ןייז ןעווענ זיא ?סקָאליײש , ערעדנַא עלַא טקעד
 סוקוד םייב טנעמָאמ םעד קנעדעג ךיא .טייקשידיי עטושּפ ןוא

 ךיז טָאה טיורקדליש לּפַאצ ערַאפ סָאו קנעדעג ךיא .ףיוה ןיא

 -רָאנ ,דיי ,וטסָאה, ;ןפורענוצ םיא טָאה סוקוד רעד ןעוװ ןָאטעג

 -רָאנ טעמכ טָאה טיורקדליש .'? ךיז ןיא טייקכעלשטנעמ ןייק טינ

 ,,טייקבעלשטנעמ, טרָאװ סָאד טרזחעגרעביא ןיולב ,טנָאזעג טינ

 .קינַארט עשידיי ,רעיורט רעשידיי ןַאעקַא ןַא ןעוועג ןירעד זיא

 'שטנעמ ,ליפעג ,רשוי רעשרעה רעכעלטסירק ַא טנָאס םיא ייב

 ןעוועגנ טינרָאג זדנוא ראפ זיא 'קָאליײש , סטיורקדליש . ...+ .טייקבעל

 ענעי ןופ השבלה רענדָאמ רעד טימ דיי רענַאיצענעװ רעטייוו ןייק

 יד ןיא םיא ןפערט רימ .,טנָאנ ןוא טוג רימ ןענעק דיי ןייז .ןטייצ

 ןייז ןוא טײקטנָאירַאפ ןייז .ךעלטעטש עשידיי עשיווטיל ,עשיליוּפ

 עֶלַא ןיא טנייה זדנוא וצ ךָאנ טדער 'טייקטראה  עקידתונשקע

 רַאפ טציא ךָאנ טייטש דיי רעשימייח ַאזַא יו .'תוכולמ עשידיי;

 "קאליש םטיורקדליש ןניוא עניימ
 :גנָאי זעוב רעליּפשיוש רעד ןָא ךיוא טגָאלש וויטָאמ ןכעלנע ןַא

 בָאה ךיא .'קָאלייש, סטיורקדליש ןגיוא יד רַאפ ךָאנ רימ טייטש ,

 -עילַאטיא ןופ ,ןשטייד ןופ ,רעדנעלגנע ןופ טליּפשעג עלָאר יד ןעזעג

 רימ ןיא עלַא ייז ייב .,ןרָאיטקַא עשידיי ערעזדנוא ןופ ןוא רענ

 'קָאלייש, זיא גניווריוא ירנעה רעס ייב .דמערפ ןעוועג 'קָאלייש,

 ןוא ,ןסייבנא םוצ יוג ַא ןסעפיוא ןָאק סָאװ ,שינעפעשַאב ַא ןעוועג

 ָאטעג רעד ןופ דיי ַא םתס -- ןדרַאסָאּפ ייב .יירד עצנַאג גָאטימ וצ

 ענעדישרַאפ ןופ עיּפָאק ַא -- ןענָאסירָאמ ייב .,רעטלַא-לטימ ןיא

 'קָאלייש, זיא רעלדַא .ּפ בקעי םענעגייא רעזדנוא ייב ,/סקָאלײש;

 זַא ,םינּפ תרדה ַאזַא טימ ,ריבנ ַא ,דיגנ ַא דיי ַא ןעמוקעגסיורַא

 -- טדייל דיי רעד זַא ,ןלעטשרָאפ טנָאקעג טינרָאנ ךיז טָאה ןעמ

 ןיב 'קָאלייש, סטיורקדליש טימ .ןדירפוצ דימת ךיז טימ זיא רע

 ןיא ךָאנ .לרוג ןשידיי ןופ ןעגנורַאפרעד ךרוד טנַאקַאב ןעוועג ךיא

 טייצ יד ןעוו :ןגָאז ןדיי ַא טרעהעג ךיא בָאה דנַאלסור ןשירַאצ

 רימ ןלעוװ ,לקנעב ןופ ןײנּפָארַא ןזומ ןלעו ייז ןוא ןעמוק טעוו

 טליפרעד סע ךיא בָאה רעמ ךָאנ ןוא ... '} זיײװנסַאּפ ןדיינש ייז ןֹופ

 אינָאטנַא זַא ,ןקָאלייש טלייצרעד 'לבות, ןעוו .ןטייצ סרעלטיה ןיא

 ןוא ,ןניוא ענייז טיירב טנפעענ טיורקדליש טָאה ,טָארקנַאב זיא

 ןעזרעד ןוא המשנ סטיורקדליש-"קָאליײש, ןיא טקוקעגניירַא בָאה ךיא

 ,ןאינָאטנַא טימ ןָאט וצ טליפ רע סָאװ ,רָאפ טמוק טרָאד סָאװ

 ןיא ןגיּפשעג םיא ןבָאה סָאװ ,יד ןופ לָאבמיס רעד זיא רעכלעוו

 ןעוו דיי ַא טנַאקעג רָאנ טָאה המקנ ןבעלרעביא ױזַא .ןיירַא םינּפ

 -נילַאטס ייב טָארקנַאב ןרָאװעג זיא רעלטיה זַא ,טרעהענ טָאה רע

 ןדיי יו רעה ךיא ןעוו ןוא .,ןָא טמוק ןידח םוי ןייז זַא ןוא דַארג

 תותימ ןוא ןשינרעטַאמ ,ןייּפ ,תורצ יד רַאפ המקנ טציא ןרעדָאפ

 ךיא ביולג ,קלָאפ ןשידיי ןופ םישודק ןָאילימ סקעז יד ןופ תונושמ

 םזַאקרַאס ,עינָאריא םי ַא .,'קָאלייש, סטיורקדליש ןיא טלּפָאד טציא

 סָאד ... תונמחר-רעטכעלעג ןשינַארט סטיורקדליש ןיא ןעוועג זיא
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 רעצטַאעט ןשידיי

 ,טייקכעלטעג רענעי ןופ טעטילַאינעג זיא סָאד .טנַאלַאט יו רעמ זיא

 ,ןשטנעמ םעד ןיא טפָאלש טָאננ :טגָאז עשטינ רעכלעוו ןגנעוו

 זיא סָאד ,ינעשז -- ינעשז ןיא טכַאו ןוא טנַאלַאט ןיא טמיורט
 ",'ןייֵלַא טָאג

 : טביירש רעקידעבעל רעד |
 ,גנושטייטסיוא סטיורקדליש ןיא קָאלייש יױזַא קידנעעז ןוא,

 ןקָאלייש טָאה ריּפסקעש סָאװרַאפ ןפיירנַאב ןביוהעגנָא ךיא בָאה

 ןזייוַאב טלָאװעג טָאה רע .עידענַארט טינ ןוא עידעמָאק ןפורעג

 ןופ ןכַאמ ייז סָאו ,עידעמָאק יד ,ןטסירק יד ןופ עידעמָאק יד

 ןיא שימָאק .טייקיטכערעג רענענייא ןוא ץעזענ םענענייא רעייז

 ייז סָאוװ ,עידעמָאק עקיבייא יד ןיא טייקשינַארט רעצנַאג ריא

 ,סַאינַאטנַא עלַא יד טָא ,ייז ןענייז שימָאק .זדנוא טימ ןליּפש

 -ייש טשינ ןוא ,סָאיצנערָאל ,סַאנַאיצַארג ,סאניראלאס ,סַאנַאיסָאב

 ,שינַארט ןענייז סָאוװ ,עלא יווװ ןוא --- שיגַארט ןזיא קָאלייש ,קָאל

 טבעלעגכרוד ךס ַא בָאה ךיא .ןביוהרעד ןוא שיטעטַאּפ ,סיורג

 .קָאלייש סטיורקדליש קידנקוקוצ

 ,ץלָאטש טימ ,עדריוו טימ םוטעמוא טדער קָאלייש סטיורקדליש

 יד ןעק רע .דיי רעקיניזטסואווַאב ַא זיא קָאלייש סטיורקדליש

 רע ןעוו ןוא ,ןטרַאװהעד ייז ןופ ןָאק ןעמ סָאװ טסייוו רע ,םייונ

 טעוװ רע זַא ,טסייוו רע זַא ,ךיז טכַאד ,שיילפ טנופ ןייז טרעדָאפ

 יד עבָארּפ וצ ןלעטש לָאמַא ךָאנ ליוװו רע רָאנ .ןנירק טינ סע

 ,ריא ןיא טינ ןיוש רע טביולנ ןיילא .טייקיטכערענ עכעלטסירק

 יד ...םיטּפשמ ערעייז טימ ןטסירק יד ןכַאלסיױוא ליווװ רע רעבָא

 -ענ ןוא םייהַא טמוק קָאליײש ןעוו ,טקַא ןטייווצ ףוס ןיא סענעצס

 .ןשירעלטסניקמא ךרוד טיורקדליש טריפ ,רעטכָאט יד טינ טניפ

 רע .רע טנייו ךיז טא .,רע טנייוו עדריוו טימ ,ןח טימ ,ליטש

 דיי רעד ןענייו ףרַאד ױזַא טָא .טעשעה רע רָאנ ,טינ טיירש

 -כרוד טונ רַאברעדנואוו זיא טכירעג ןיא ענעצס יד ךיוא ! קָאלײש

 עֶלַא טקוק רע סָאװ ,ןקוק ןייז .ןטיורקדליש ןופ ןרָאװעג טריפעג

 לפיוו ,עינָאריא לפיוו ,עטספיט סָאד ןיא ,םייונ יד ןָא עלייוו

 ! קוק סקָאלייש ןיא סיוא ןַאד ךיז טקירד סע שינדנעטשראפ-םייוג

 -ָאק סָאד ןעמונענקעװוַא קָאלייש ןדיי םעד ןופ טָאה טיורקדליש

 -קעװַא םיא טָאה רע .ןדיײײָאטעג םעד ןיא ָאד ןיא סָאװ ,עשימ

 ןוא ,ןייז ףרַאד רע יוװ קידריוו ,ןייז ףרַאד רע יוװ ךיוה טלעטשעג

 ףורסיוא ןַא יו סָאד זיא ,'דחא 'ה ,לארשי עמש, טפור רע ןעוו

 ."טלעוו רעכעלטסירק רעצנַאנ רעד וצ

 ס'.ש רַאפ גנורעטסיײגַאב רעטסערג ןיא זיא ינודקומ .א .רד

 : *קָאליײש;

 םעד ןגעוו ךוב ַא ןבירשעגנָא ,לשמל ,טלָאװ רענייא ןעוו .. . ,

 ,םעד ןופ ?טנעצ א טנַאזעג ךוב םעד ןיא טלָאװ ןוא קָאלייש ןריי

 -ןליּפש ,טגָאזעג טָאה טיורקדליש ףלָאדור רענעברָאטשרַאפ רעד סָאװ

 טכַאמעג ךיז רבחמ רעקיזָאד רעד טלָאוו ,קָאלייש ןקיבלעז םעד קיד

 -ענסיוא רעכיב רעקילדנעצ ןיא סע ןעמ טלָאװ .ןעמָאנ ןסיורנ ַא

 ןבירשעגנָא ןטלָאװ ,ןעוועג םיכסמ טינ םיא טימ ןעמ טלָאװ .טנייל

 -ענ ןוא ןסעזעג ןטלָאװ ןשטנעמ ןוא רעכיב רעמ ךָאנ ןרָאװעג

 רעייז ןוא ענייפ ,עפרַאש ,עפיט יד רעביא סנרעטש יד טשטיינק

 .גנומענַאב-טלעוו ןייז ןוא קאליש דיי םעד ןנעוו רעכיב ענולק
 ךיז טיג רָאטּפלוקס ַא םענייא רעדָא רעֶלָאמ א םענייא ןעוו רעדָא

 יו קָאלייש ַאזַא ןייטש ןיא ןקַאהסיוא רעדָא ןלָאמוצסױא ןייא

 סע ןטלָאװ קרעוו עקיבייא .טליּפשעג טָאה טיורקדליש ףלָאדור

 יד ךָאנ טלעװו ןקע עלַא ןופ ןרענָאילימ ןופ געיעג ַא ןוא ןעוועג

 -רליש ףלָאדור .ןעמוקעגרָאפ טלָאװ קרעוו-טסנוק עסיורנ עקיזָאד
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 סע ,קָאלייש ןייז זיא סע ,קָאלייש ןטסערנ םעד ןפַאשעג טָאה טיורק

 ַא ,תמא .גנופַאש עטנַאטייועגכרוד ןוא עפיט ענענייא ןייז זיא

 ,גנופַאש עקידהמקנ-דנעיירש ןוא עשיטעפָארּפ-זייב ַא ,עשינָאמעד

 טָאה רעדנַא ןייק ןוא סנייז ,סע זיא קרעוו-סנבעל סיורג ןייז רעבָא

 טליּפשעג טָאה רע זַא ,סע טסייה ןסייה ןוא .םעד ןיא טינ קלח ןייק
 -כיר טינ ןריּפסקעש טשטייטענסיוא טָאה רע .קָאלייש סריּפסקעש

 -שידיי ןייק טשינ ,ןשיטַאּפמיס ןייק טינ טליּפשענ טָאה רע .קיט

 -ענ שהירב שירָאיטקַא זיא קָאלייש ןייז ,תמא .קָאלייש ןשקידצ

 רעבָא ,לענינירַא ןוא טנַאסערעטניא ,ףרַאש זיא רע ,תמא ,טליּפש

 זיא סע ,.ה .ד ,עילָאר ַא יו רעמ טינ ךָאד סע זיא ףוס ?כ ףוס

 ןושל םענעטעמַאה ןפיוא טצעזענרעביא זיולב גנופַאש עדמערפ ַא

 -יוש רעד ןופ םזינַארט רעפיט רעד טניל ָאד טא .רעטַאעט ןופ

 ןטצעל עמַאס ןיא טרעוו רעלטסניק-רעטַאעט רעד .,טסנוק-רעליּפש

 ףיוא ךָאנ רדסכ ךיז טננעה סָאװ ,רענייא יװ טכַארטַאב לכה-ךס

 -רַאפ סָאװ ,רענייא יו ןוא ,רוטַארעטיל ןופ ןגָאװ ןדמערפ םעד

 ,םצעב ַאזַא טינרָאנ זיא רע רעכלעוו ,םעד רַאפ רדסכ ךיז טלעטש

 ,רעכַאמ-קזוח ַא סלַא ...ץל ַא יו רעמ טינ ךָאד זיא רענייא ַאזַא ןוא

 ."ךיז רע טלעטשרַאפ רעביײרט-סַאּפש א

 ןליּפש ס'.ש ןגעוװ ןיטנע .י טָאה קורדנייא ןרעדנַא ץנַאג ַא

 | :?רעטַאעט םעיינ ,, ןיא שידיי ןיא "?קָאליײש,

 םעיינ ןיא ןריפוצפיוא ןקָאלייש טייצ יד ןעמוקעג זיא טציא,

 קָאלייש אזא ןבעג זַא ,טליפענ עלַא תועמשמ ָאד ןבָאה .רעטַאעט

 טעװ םזילַארוטַאנ ַאזַא זַא ,ןגיוט טינ טעוװ ,םייוג יד רַאפ לָאמַא יו

 םעד טעוװ גנולדנַאהַאב עקידתונמחרנכמוא ַאזַא זַא ,ןעמענסיוא טינ

 ,סנטשרע ,ןקָאלייש ןרשכ ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה .ןלעפענ טינ ןדיי

 עצנַאנ טימ ,עזָאלקַאמשעג ַא ,עזָאלנעמַאנ ַא) גנוצעזרעביא עיינ ַא

 ,(שטייד טימ תונכש רעטכעלש ןיא רעטרעוו עשיאערבעה סנפיוה

 ןקָאלייש טָאה ןעמ .ןעוועג קינייוו זיא ןיײלַא ןצעזרעביא רעבָא

 ןופ רעטרעוו עשידיי רָאַּפ ַא רע טגָאז .ןשידיירַאפ טפרַאדַאב ךיוא

 טנַאז ןעמ ןעוו ןוא ,טַאהענ טינ גנונַא ןייק טָאה ריּפסקעש עכלעוו

 ,,לארשי עמש , רע טיירש ,ןדמש ןזומ ךיז ט'רע זַא ,טכירעג ןיא םיא

 טַאהעג טינ ףירגַאב ןייק ןופרעד ריּפסקעש טָאה רָאנ טינ סָאוװ סעּפע

 רָאנ ,טינ טסקעט ןייז ןיא רוּפש עטסדנימ ןייק ןופרעד טָאה ןוא

 רעשיריּפסקעש רעצנַאנ רעד ןיא טינ ןיטולחל ךיז טסַאּפ סָאװ

 ַא יו סיױרַא ריא ןופ טעשטראטס ןוא ןקָאלייש ןופ גנוסַאפפיוא

 ַא יו טצלירג ןוא עטַאל עטעבָאשטשענוצ םאזדלאווענ ,עכעלפעה

 -רַאפ עטבעלקעגוצ םורַא-ןרָאי רעטרעדנוה ןיא ,עקיליב ,עקידנעיירש

 7 .ןצלירג זומ גנוטעלג
 ןלעטש ךס ַא ןיא ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ןעגנורעדנע ןוא ..;

 רעקינייוו ,טייקדליוו רעקינייוו ,טייקפרַאש רעקינייוװ ,ןליּפש םעד ןופ

 וזַא טינ רעכיז םנה ,טכעלש טינ ןעוועג רשפא סע טלָאװ ,טפינ

 -פיוא ענײײמענלַא יד סָאו ,הרצ יד רעבָא זיא ,רעירפ יוװ קרַאטש

 יא 'קָאלייש, סטיורקדליש -- עבלעזיד ןבילבעג ךָאד זיא גנוסַאפ

 ץלַא טבעל סָאװ ,רוטַאנ עשיטנעמעלע עקידלַאוװנ יד ןבילבעג ךָאד

 ךעלריטַאנ טָאה ,ףיט קידתומוהת ,סָאמ רעקידהנושמ ַא ןיא רעביא

 רענעבילברַאפ רעד טימ טמיטשענ טינ ננורעדלימ עזייוורעטרע יד

 סעּפע .ענעצס-סטכירעג יד ןטילעג טָאה טּפיוהרעד .טייקכעלקערש
 ןופ ,ָאטַאקַאטס עשיטַאמַארד ןימ ַא ןופ ענעצס ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה

 ןוא ץלָאטש-ךעלפעה ןעוועג קאליש זיא טָא .,ןגַָאז-גיז ענעכָארבעג
 ענעי ןבילברַאפ ךָאנ זיא סיורג ץנַאג .ךיז טגניוב ןוא רע טעב טָא

 ןופ עמַאנסיוא רעד טימ ,טקַא ןטייווצ ןיא ענעצס עכעלסענרַאפמוא

 -עצ םוקילבוּפ-ןנעקטנַא םעד ןופ לַאטעד ןשינכעט ןקיטכיוו םענעי

 ןעזעג טינ טָאה ןעמ ןוא טלעפעג רע טָאה טָא .גנַאנ-ןּפערט ןטנפע
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 קידנכוז ןוא קידנפיולמורַא רעבָא .ןפיולּפָארַא ןקידָארומ םענעי

 קידנפיולפיורַא ןוא ןגיוא-רעביפ טימ ןטייז עֶלַא ןיא קידנקוק ןוא

 ץלַא טימ ,'אקיסעי, ,'אקיסעי; קידנפור ןוא היח עטריוורַאפ ַא יו

 ןוא ,ןּפיש ןזָאלגנַאל ַא וצ טייגרעד סע זיב רענעט עטרעדנעעג

 ןעמעלַא םעד טימ --- דרע רעד וצ רעטּפעשעגסיױא ןַא טלַאפ קָאליײש

 ןטסרַאבכרופ םעד ,ןטסרעיוהענמוא םעד טכַאמעג טיורקדליש טָאה

 זיא ָאד -- טקיטלעוװוענרעביא טציא ךיוא רע טָאה ָאד .קורדנייא

 .ןרָאי טכא ראפ סָאװ רעבלעז רעד ןעוועג רע

 טכַאמענג טינ 'קָאלייש, םטיורקדליש טָאה םורַא ןוא םורַא רעבָא

 רשפא טָאה קָאלייש רעקיטציא סטיורקדליש .קורדנייא ןטוג ןייק

 טפרַאדַאב רעבָא רע טָאה ,ָאי רעבָא ביוא .ןייז טינ ןצנַאנניא טנַאקעג

 ,לָאמא יו קאליש רעשיטסילַארוטַאנ זיולב רעבלעז רעד ןייז

 ַא רָאנ ,קָאליײש רעטשימעג ןייק טינ ןעוועג סע טלָאװ ,םסנטשרע
 -וטַאנ ןופ דלַאװג יד טלָאוו ,סנטייווצ .קיטש ןייא ןופ ,רעצנַאג

 טליפ ,סנטירד ,דננייצרעביא רעמ ךַאז יד ןכַאמ ןפלָאהעג םזילַאר

 זיא אליממ ןוא ,םזילַארוטַאנ ןיא ןטסשימיײהמַא טיורקדליש ךיז

 ,"?ןטסעבמַא טרָאד רע

 :טביירש לטסעמ בקעי

 ,ןריּפסקעש 'טעברַאַאב, ןעמ טָאה שיטסילַאדנַאװ סרעדנוזַאב,

 טפָא רָאנ ,עזָארּפ ענעטעמַאה ןגנַאהעגנָא רָאנ טינ טָאה ןעמ ןכלעוו
 -ַאמ עקידנקַאנק ןוא 'רָאמוה, םענעגייא ןריפוצניירַא טביולרעד ךיז
 -עלנע ןַא ןיא) ןעלבמַאסנַא-גנַאזעג עצנַאנ ךיוא ןטלעז טינ ,ןגָאלַאנ
 םעד טליּפשעג טיורקדליש ףלָאדור רעטעּפש טָאה גנוטעברַאַאב רעכ

 טצעזרעביא ןיא קָאלייש לָאר יד זיולב ,'קידענעוו ןופ ןַאמפיוק,
 'קָאלייש , טיורקדליש ףלָאדור . . .+ .(טסקעט ןשטייד ןטיול ןרָאװעג
 עסערּפ יד --- טרָאוו ןופ ףירנַאב ןטסלופ ןיא שידײ ןעוועג זיא

 'ריפ גינעק, ןייז זַא ,טלדיזעג וליפַא ךיז טָאה דנַאלשטייד ןיא

 רעקיטַאמַארד רעד ריּפסקעש .,שידיי זיא (שטייד ףיוא טליּפשענ)
 עכעלטייהנייא ןַא ןפַאש רערעּפרערַאּפ רעד טיורקדליש ףלָאדור ןוא
 ",קָאליײש , םורַא טײקשילַארטַאעט

 ץרּפ ןיא "בר; סלַא .ש ףיוא ָאד טערט 1920 רעבמעצעד 20 םעד

 ,ןײטשנרַא קרַאמ ןופ ר"א "ןבעל ַא רַאפ ןבעל ַא; סנייבשריה

 : טביירש ןיטנע לאוי

 -דליש ףלָאדור לָאמַא רעדיוו ךיז טָאה טנכייצעגסיוא קרַאטש ,
 רע רעכלעוו טימ עלַאר א -- בר םעד ןופ עלָאר רעד ןיא טיורק

 ןייז טפראדענ טינ גנורַאפרע רעקידרעירפ ןופ ,ךיז טכַאד ,טָאה

 ,טנענילעטניא ױזַא ,ןייש ױזַא ,ךַאפנייא ױזַא ,טנַאקַאב ליפוצ

 -רָאד םעד טיורקדליש רעה רעד טָאה ,קיסעמענ-קידתומיענב ױזַא

 זיא סע זַא ,טלעטשעגרָאפ בר ןשימש-לעב בלַאה ןשילידיא-שיפ

 .'ןעז וצ םיא גנוקיווקרעד ַא ןעוועג

 םעד ןופ טלעטשעגנדירפוצ רעייז זיא םיובלעטייט םהרבא ךיוא

 ; רעטקַארַאכ

 רעזדנוא יוװ רעליּפשיוש עשיטסילַאער עכלעזַא ןענייז רַאפרעד ,

 ייז .ןבעל ןלַאער ןתמא ןיא יװ טינ לָאמנייק טיורקדליש ףלָאדור
 ןעעזעג טָאה סע רעוו .רעטנחַאב ןוא רעלעדייא ,רענעש ליפ ןענייז
 ,,ןבעל ַא רַאפ ןבעל ַא; סנייבשריה ןיא בר םעד ןליּפש ןטיורקדליש

 'טּפַאכעגנסױרַא, ןעוועג טינ זיא רע זַא ,ןייז הדומ רעכיז טעוו רעד

 ,טריזַאטנַאפעגסיױא ?ייוו ,רעקיצרַאה ךס ַא ןעוועג זיא רע .ןבעל ןופ

 סָאד זיא סָאד ?לייוו ,טריזילַאעדיארַאפ ןעוועג זיא רע .ןפַאשעג לייוו

 ,"טסנוק ןופ דוס רעד ןוא טכער

 סיקסװעשַאמָאט, טנפעעג ךיז טָאה 1921 רעבמעטּפעס 22 םעד

 -פיוא סטסעג סירָאמ ןופ גנוכַאמכָאנ ַא) טימ *רעטַאעט לַאנָאשענ
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ,סלעוימעס .וו ןופ ןלייט יירד ןיא *רערעדנַאו רעד, ןןופ גנוריפ

 ,טריװטסַאג ירנעה ןופ טצעזרעביא

 :עסעיּפ רעד ןיא ןליּפש ס'.ש ןגעוו טביירש קעדַאלװ .ב

 ןיא עלָאר יד .,ןעטַאט סרתי ןופ עלָאר יד טליּפש טיורקדליש ,

 סָאד טליּפש ,ןליּפש וצ ָאד זיא סע ואוו רָאנ ,עסיורג ןייק טינ

 פיוו רע ?ייוו רַאפרעד |זַא} טינ ביולנ ךיא .,ןייפ רעייז טיורקדליש

 לייוו רָאנ ,טסנוק ןייז ןזייװסױרַא ןוא םלוע םייב ןעמענסיוא עקַאט

 ןכַאמ וצ גונעג ןיא ןיילַא גנוטלַאה ןייז ,ןפלעה טינ ךיז ןָאק רע

 ןייז ,טסיטרַא ןַא ןיא סָאװ ,רענייא טְליּפש סָאד זַא ,ןליפ ךייא

 סעֶלַא זַא ,ןיילַא ןיוש ןכַאמ קינכעט ןייז ןוא עמיטש ערנלעפַאב

 ,רעטָאפ רעד סלַא ,טיורקדליש טָאה ךָאד .טוג ןעמוקסיורַא לָאז

 זיא עלָאר יד סָאװ ,רַאפרעד ךעלניײשרַאװ ,ךאז עיינ ןייק ןפַאשעג טינ

 ."טיורקדליש יו רעלטפסניק ַאזַא ןיא עיציבמַא ןקעוורע וצ ןיילק וצ

 רעביא םורַא טרָאפ רע .רעטַאעט ןופ טקיטיײזַאב .ש טרעוו דלַאב

 -לַאקָאל ערענעלק יד רעביא ןעגנולעטשרָאפ טיג ןוא ץניוװָארּפ רעד

 ףיוא רע טערט 1921 רעבמעצעד 23 םעד .קרָאי-וינ ןיא סרעטַאעט

 רעד; גנוריטּפָאדַא סרָאש השמ ןיא *רעטַאעט סיײלּפ גניווריוא, ןיא

 .*רעטכָאט ןייז ןוא רעכערברַאפ

 "ןשקַאל, ןיא טיורקדליש ףלָאדור

 סלַא *רעטַאעט ןיצּפיל, ןיא ףיוא .ש טערט 1922 ץרעמ 17 םעד
 "ןשקָאל; עידעמָאק סצרַאװש ריאמ ןיא *יקציוװַאלּפָאּפ לרעמש;

 רעטעּפש טרעוו עסעיּפ יד ,{"רָאזיוװער, סלָאגָאג ףיוא עידָארַאּפ ַאַו
 ףיוא ןוא "רעטַאעט סירָאמ טנוַאמ , סליבעג ןיא .ש ךרוד טליּפשעג
 .ץניווָארּפ רעד

 : טביירש ףָאגָאר ללה

 ןכייר םעד ןופ עלָאר יד טליּפש רע) ןליּפש סטיורקדליש ןגעװ,

 יד ןיא .רעטרעוו-ביול גונעג אטינ ןענייז (ןדיי ןקידלטעטש-ןיילק

 זיא רע ןעוו ןטנעמָאמ עטלייצעג זיולב ָאד ןענייז ןטקַא יירד עלַא

 ןשיטעטסע ןטסכעה םעד טּפַאשרַאפ רע ןוא עניב רעד ףיוא טינ
 יד .טנָאז רע סָאװ ץֵלַא טימ ןוא טוט רע סָאװ ץלַא טימ סונענ

 עטולָאסבַא ןֹופ רעטקַארַאכ ַא ןָא ןעמענ ןעננוביירטרעביא עטסערג

 טיורקדליש .,ןיירַא רָאנ ךיז טשימ טיורקדליש ןעוו טיײקכעלריטַאנ

 -ַארד טסכעה ףיוא יוװ טקנוּפ ,ןלָאר עשימָאק ףיוא רעטסיימ ַא זיא
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 רעטַאעט ןשידיי

 רָאנ .רעירפ לָאמ עליפ טנייצרעביא ןיוש רע טָאה סָאד .עשיטַאמ

 עקידרעירפ עֶלַא ןיא יו רעסעב סָאד רע טזייווַאב עסעיּפ רעזיד ןיא

 ."טליּפשענ טָאה רע עכלעוו ןיא ןעידעמָאק
 ; טביירש ןײטשדלָאג .י .ב

 טוארקדליש ףלָאדור ןטריטנַאלַאט םעד ןעז וצ יאדכ זיא סע,

 ןופ פיט ַא טפַאש רע .יקציװעלּפָאּפ לירעמש ןופ לָאר רעד ןיא

 -קַאוװעגנײר}א ןַא יו רע זיא ענעצס רעדעי ןיא ,טונימ וצ טונימ

 ַא ןופ זיא גנונעוואב עדעי ןייז ,גנוטלַאה ןייז ,םירנ ןייז .רענעס

 סָאװ ,רחוס-ַאטוילאוו רענעמוקענפיוא רעד ,יקציװעלּפָאּפ ?ירעמש

 עשילגנע ,ןקרַאמ ,'ןשקָאל, טימ טלופעננָא ּפָאק ַא טימ םורַא טייג

 ץוח .ןטלעג ערעדנַא םינימ יילרע לכ ןוא ןענָארק עשיליוּפ ,ןטנופ

 רע .ןינע םוש ןייק טינ םיא טריסערעטניא רחסמ-ַאטוילַאו םעד
 ןטוַארקדליש ןעמ טעז .'ןשקָאל , טימ טמעטָא ןוא טמיווש ןוא טבעל

 רעד ףיוא טסיטרַא ןַא זיא סָאד זַא ,ןעמ טסענרַאפ ,לָאר רעד ןיא

 ,לטעטש ןשיצילַאנ םעד ןיא רשוע םעיינ םעד טעז ריא .,עניב

 ןקיצרַאה ַא גנולדנַאה ןוא תועונת ענייז טימ ךייא ןיא טקעוו סָאװ

 ."ץפיז ןקיצרַאה ַא ןוא רעטכעלעג

 ; טביירש ןַאמסוק ןָאעל

 ןוא ,שינעלייא ןיא טריפענפיוא קיטנעק זיא עסעיּפ יד . . . ,

 ןשטנעמ יד .שינעלייא ןיא טליּפשעג יז טרעוו ,םינּפ ַא ,רַאפרעד

 ןופ ןרעטסומ עקיטרַאפ טיול יו ןטינשענוצ ןענייז קיטש םעד ןיא

 ןטָאש א ןטראװרע וצ ָאד ָאטינ זיא רַאפרעד ןוא ןסעיּפ ערעדנַא

 טינ ןיא ןייֵלַא טיורקדליש וליפַא .רעטקַארַאכ םעיינ ַא סעּפע ןופ

 -רעביא לָאמַא ךָאנ ןטיורקדליש ףרַאד סָאד ןוא ,דנשַארעכיא גונעג

 ןיא רעטקַארַאכ א ,ןשטנעמ ַא ןליּפש וצ רעווש זיא סע זַא ,ןגנייצ

 | ,"ןסעיּפ עטעוועקוטשעג
 | : טביירש רעקידעבעל רעד

 ןופ ןעמונעג 'ןשקָאל , ןופ לַאפנייא םעד טָאה ץראווש ,מ . . . ,

 ?יפוצ טָאה ץירַאװש ,מ . , , .'רָאזיוװער, עריטַאס רעטמירַאב סלָאנָאנ

 .טקיסעלכַאנרַאפ ןדלעה ענייז ןוא ,ןשקָאל ףיוא ןינב ןייז טיובענ

 טליּפש טיורקדליש יוװ ןוא) יקצױוילּפָאּפ לרעמש ץוח ַא ,ןדלעה עֶלַא

 ןתמא ןופ ןדלעה ןייק טינ רעבָא ,ןרָאיטקַא ןיולב ןענייז ,(םיא

 ןייק טינ רעבָא ,טסיינ ןקסרָאיטקַא ןבָאה ייז .טייקכעלקריוו ןוא ןבעל

 טליּפש טיורקדליש ףלָאדור ... .הביבס ַא ןופ טולב ןוא שיילפ

 טיורקדליש סָאװ ץלַא יו .ריבנ םעד ,יקציווילּפָאּפ לרעמש סלַא

 ןָאק יו ןוא .טוג יווװ רעמ ,סענעצס עקינייא ןיא .טוג --- טליּפש

 -דליש ,םוטעמוא טיורקדליש טביילב טיורקדליש ? ןייז שרעדנַא ןעד

 -נטיידַאב ןוא רעסערנ ץלַא ךָאנ ךָאד זיא ,ןליפַא םיטש ַא ןָא ,טיורק

 ןומ ךָאד ןוא .ןרָאיטקַא עטמיטשעג-טונ ןצוט רעבלַאה ַא יוװ רעד

 ךיוא רע טָאה תיבה לעב ןשידיי ןשיליוּפ ןתמא ןייק זַא ,ןנָאז ךיא

 ץנַאג .(טינ ךיא סייוו ,זיא סָאד דלוש סנעמעוו) ,ןפַאשעג טינ

 טָאטשנָא זיולב ,/קָאליײש, עלָאר-ננילביל ןייז טליּפשעג רע טָאה טפָא

 טבוד ללכב .ןשימָאק ַא טליּפשעג רע טָאה קָאלייש ןשיגַארט ַא

 .עידעמָאק ןיא יוװ רעסערג עידעגַארט ןיא זיא טיורקדליש זַא ,רימ

 עקרַאטש ענייז רַאפ קיכופ וצ ןיא עידעמָאק ןזַא ,ךיז טליפ סע

 -דליש רעזדנוא ,אשמ עטסרעווש יד ןביוהפיוא ןָאק רע .,סעציילּפ

 ."! רע ןָאק ,ייא ,טיורק

 : טביירש גנָאי זעוב

 טָאה ,ןעמוקענקירוצ זדנוא וצ זיא רע ןעוו ,לָאמ ןטייווצ םעד ,

 עכָאּפע עיינ ַא .ערעפסָאמטַא עיינ ַא ,ערעדנַא ןַא רָאנ ןפָארטעג רע

 ץרפ יד ןעניז ןיא בָאה ךיא .ןרָאװעג טכַאמענ טלָאמאד זיא

 .ןרָאװעג טליּפשעג זיא םכילע םולש ךיוא . . . ,הפוקת ןייבשריה

 ,סרעטַאעט ערעסעב ייוצ טריטסיזקע טלָאמַאד ןיוש ןבָאה סע
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 ןעעזעג טלָאמַאד בָאה ךיא ... .ץרַאװש סירָאמ ןוא סרעצינש

 סָאד .,עסעיּפ ַא סשַא םולש ןיא רעטַאעט סרעצינש ןיא ןטיורקדליש

 ןַא רָאנ ,םוקילבוּפ-רעטַאעט סלּפיּפ ַא טינ ןעוועג זיא םוקילבוּפ

 .ןרָאיטקַא יד ךיוא ןוא ,םלוע-רעטעברַא רעטנענילעטניא רעתמא

 טליפעג ךיז טָאה רע ןוא ,עטנענילעטניא ,עננוי ,עיינ ןעוועג ןענייז

 טנידעג טינ טלָאמַאד ןיוש םיא טָאה רעבָא רעדייל ,םייח רעד ןיא יו

 טָאה ,ןַאגרֶא םענייר ןייק טינ רוטַאנ ןופ קידנבָאה .ןַאנרֶא רעד

 ,טקריוועג קרַאטש תועמשמ קילדנעצ רָאי עטפניפ סָאד םיא ףיוא

 ןעגנואווצעג ךיוא םיא טָאה סָאד ןוא ןרעוו קירעזייה טפָא טנעלפ רע

 זיא טיוט רעד זיב ... ,רעדליב עמוטש יד וצ ןבענוצּפָא ךיז

 ."ןעמוקענ

 ,"ףילש רעד, צסעיּפ ַא ןבירשעג טָאה רעלַאפ .י רעביירש רעד

 ןופרעד זיא סע רעבָא ,ןריפוצפיוא טיירגעג ךיִז טָאה .ש עכלעוו

 ,עסעיּפ יד ןקורדוצּפָא ןסָאלשַאב טָאה רבחמ רעד ןוא ןרָאװעג טינרָאג

 זיא טָא ןוא ,עסעיּפ רעד ןגעוו רעטרעוו רָאּפ ַא .ש ייב ןטעבעג ןוא

 :עסעיּפ רעד וצ המדקה ַא יו טקורדעג ,רעפטנע רעד

 ! רעללאפ רעה רעביל ,

 עניימ זַא ,טינ ליוו ךיא ןוא ,גנַאג ןיא רעמ טינ ןענייז תומדקה

 -ַאב המדקה ַא יו ןלָאז ,ךייא ןגעװ ןֹוא ךייא וצ תורוש עכעלטע

 עסעיּפ רעייא ,קיטיונ טינ סע טָאה ריא לייוו ,סנטשרע .ןרעוו טכַארט

 -צַאשמוא טושּפ ןענייז תולעמ עריא ,סנטייווצ ,ןוא .ךייא רַאפ טדער

 ןלעוטקַא| סעמענטייצ ךיירטסיינ ,ןבירשעג טוג ,ןבירשעג ןייש : רַאב

 בָאה ךיא .גנוקריוו עדנענַאּפש יד קילבנניוא ןייק טרילרַאפ ןוא

 ןנינגרַאפ טימ רעכיז יז טלָאוװ ךיא .טַאהעג האנה סיורג ןזעל םייב

 לייו ,טַאהעג רעטַאעט םענענייא ןייא טלָאװ ךיא ןעוו טלעטשענ

 .רעייז קרעוו סָאד טלעפעג רימ -- לָאמַא ךָאנ סע נָאז ךיא ---

 עסעיּפ יד טייקכעלגעמ יד טינ בָאה ךיא סָאו סע טסירדרַאפ ךימ

 ָאד ןענייז'ס זַא ,טינ ?פייווצ ךיא .טנידרַאפ יז יו ןריפוצפיוא

 טימ -- סנַאשוטיטסניא עשידיי ערעזדנוא ןיא םיניבמ עסיורג

 ןיב ךיא רעבָא -- ןטסעמ טינ רשפא ךיז ןָאק ננוניימ ןיימ ןעמעוו

 רעזדנוא ןיא רימ ןופ ערעגנירג ךס ַא ךָאנ ָאד ןענייז סע זַא ,רעכיז

 .עטימ

 ךיא .געוו ןפיוא הכרב עטסקיצרַאה ןיימ קרעוו רעייא ביג ךיא

 ןגיוא יד ןיא טייקילעזטייל ןוא ןח ןעניפעג טעוװ סע זַא ,רעכיז ןיב

 .טרפב ןשטנעמ עקידנעטשרַאפ ןופ ןוא ללכב רעזעל יד ןופ

 רעייא קיטכירפיוא

 םטיורקדליש םףלָאדור

 "1022 רַאונַאי ,קרָאי וינ

 זַא ,ןרָאװעג טלייצרעד "סטרעוורָאפ , ןיא זיא 1922 ילוי 8 םעד

 ןפיוא עדַאנַאק ןופ ץענערג רעד ייב ןרָאװעג טריטסערַא זיא .ש

 ַא זיא רע זַא ,טרעבליז בקעי רָאיטקַא ןופ הריסמ ַא ןופ דנורג

 טָאה .ש לייוו ןרָאװעג טכַאמעג ןייז לָאז הריסמ יד .טסינומָאק

 טליּפשעג טָאה טרעבליז ואוו ,געּפיניװ ןיא ןליּפש ןרָאפנײרַא טלָאװעג

 ענייז רַאפ ץנערוקנָאק עטסנרע סלַא טכַארטַאב סע טָאה רע ןוא

 .ןעגנולעטשרָאפ

 ַא "סטרעוורָאפ;ע ןיא טקורדעגּפָא טרעבליז טָאה ילוי 12 םעד

 גנוקידלושַאב יד ּפָא טנקייל רֶע רעכלעוו ןיא גנורעלקרעד ערעגנעל

 ָאגַאקיש ןיא טליּפשעג ןבָאה עדייב תעב ךָאנ זַא ,רעביא טיג ןוא

 רע זַא ,ן'.ש ןסיוו טזָאלעג רע טָאה ,סרעטַאעט ערעדנוזַאב ייווצ ןיא

 םיא טָאה .ש .רעטַאעט סיוועג ַא ןיא געּפיניװ ןייק ןליּפש טרָאפ

 ןיא ןעמוקעג זיא טרעבליז ןעוו רעבָא ,טקרעמַאב טינרָאג ףיורעד

 ,םיא ןופ טרעדָאפעג רעמענרעטנוא רעקיטרָאד ןייז טָאה ,געּפיניװ

 .ש ןליּפש לָאז ןכָאװ-ףוס יד ןוא געטנכָאװ רָאנ ןליּפש לָאז רע זַא
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 א טווואאטטטאפ
 יי 5610: ראו

 זַא ,עינוי-ןרָאיטקַא רעד וצ טריפַארגעלעט טרעבליז טָאה טלָאמַאד

 טסערַא ןטימ רעבָא ,געּפיניװ ןיא ןליּפש ס'.ש ןביולרעד טינ לָאז ןעמ

 ןָאט וצ טַאהעג טינרָאג ,טרעבליז ,רע טָאה ץענערג רעד ייב

 .געמ) *רעטַאעט טקעּפסָארּפ,, סָאד .ש טנפע 19227-23 ןָאזעס םעד

 ,רעטַאעט ןופ סױרַא דלַאב רעבָא טערט ,ןשקָאל, טימ (רָאש השמ

 ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ,ףיוא רע טערט 1922 רעבמעצעד 19 םעד ןוא

 "שטיװָאשּפַאש לקנַאי; סלַא "זוַאהיעלּפ ןאטסניווָארּפ , ןיא ,שילגנע

 ."המקנ ןופ טָאג ,, סשַא ןיא

 : טביירש ןַאהַאק .בא

 .דנצנעלג ,טנבייצענסיוא ןרָאװענ טליּפשעג יז זיא ןיימעגלַא ןיא ,

 ערעדנַא יד רָאנ ,ןטיורקדליש רָאנ טינ טרידָאלּפַא קיצרַאה טָאה ןעמ

 -עג טליּפשעג ןענייז סענעצס יד ןופ עקינייא . . . .ךיוא רעליּפש

 רעסעב רַאגנָאז ןעוועג זיא סע זַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ זַא ,טוג ױזַא ןרָאװ

 ןבָאה ןליּפש סטיורקדליש ןגעוו ... .עניב רעשידיי רעד ףיוא יו

 ,רעדנעצנעלג רעבלעז רעד ןעוועג זיא רע .,ןניילוצוצ סָאװ טינ רימ

 -ּפַאש ?קנַאי ןייז ןוא ,ךעלנייוועג יוז ,רעלטסניק רעטבַאנַאב-ךיוה

 ,שטיװָאשּפַאש לקנַאי רעפיט רעקידעבעל רעבלעז רעד זיא שטיווָאש

 -רעטַאעט רעשידיי ןוא רעשטייד רעד ןיא טמירַאב זיא רעכלעוו

 ,שילננע ןייז ןגעוו רָאנ זיא ענַארפ עטסטנַאסערעטניא יד ,טלעוו

 .ננורעדנואווַאב ןעמעלַא ייב ןפורעגסיױרַא טָאה טקנוּפ רעזיד ןוא

 רימ ןענייז ,שידיי ףיוא טליּפשענ לָאמ ןטשרע םוצ טָאה רע ןעוו

 רעד סָאװ ןורכז ןכעלרעדנואוו םעד ןופ ןרָאוװענ טשַארעביא עלַא

 טינ זיא סָאװ ,ךַארּפש א ףיוא עלָאר עסיורג ַא ןליּפש וצ טָאה ןַאמ

 ךָאנ .ךארּפש ןייז ןעוועגנ טלָאוװ יז יוװ יױזַא ןליּפש יז ןוא ענייז

 עסעיּפ רעשילננע ןייז ןיא .רעטציא רעדנואוו רעד זיא רעסערג
 .קרַאטש טינ רעבָא ,טנעצקַא רעשידנעלסיוא ןַא ךעלריטַאנ ךיז טרעה

 ,םענעגנא ןוא ךעלטייד ,רָאלק רעטרעוו יד ןעגנילק לכה ךס ןיא

 ןטנעמַאמ יד ןיא רָאנ .רעיוא ןשילננע םענעריובעג םעד רַאפ וליפַא

 -רָאלק ןוא טייקכעלטייד ?סיב ַא טלעפ ,ליטש רעייז טדער רע ןעוו

 עטשרע ןייז ןיא סָאד זַא ,ןסענרַאפ טינ רעבָא ףרַאד ןעמ .טייק

 ַא ךָאנ טליּפש רע ןעוו זַא ,טנייצרעביא ןייז ןָאק ןעמ .עבָארּפ

 -רעוו יד ףיוא םאזקרעמפיוא םיא טכַאמ ןעמ ןעוו ןוא לָאמ רַאּפ

 ןייז טעוװ ,ףרַאש גונעג טינ םיא ייב סיורַא ןעמוק עכלעוו רעט

 זיא רע .המינּפ עקיטכיוו ןייא ןייק ןבָאה טינ שילגנע ףיוא ןליּפש

 טָאה סָאװ ,רעליּפשיוש רעשידנעלסיוא רעסיורג רעקיצנייא רעד טינ

 רע .ןסעיּפ עשילננע ןליּפש ןייז טימ טיײקמַאזקרעמפיוא ןגיוצעג

 -ָאשּפַאש ?לקנאי, ןייז .עכלעזַא עטסערג יד ןופ רענייא ןרעוו ןָאק

 ."קורדנייא ןרעיוהעגמוא ןַא טכַאמענ ןיוש טָאה 'שטיוו

 ןייז טלייצרעד ,שילגנע ףיוא "המקנ ןופ טָאג; ןליּפש ןייז ןגעוו

 : ףעזָאי ,ןוז

 טשרעהַאב טָאה רע ױזַא יו טשַארעביא ןעוועג ןענייז עלַא,

 טדערעג רע טָאה ןבעל ןכעלנעט ןייז ןיא .ךַארּפש עשילגנע יד

 עניב רעד ףיוא ,טנעצקַא ןקרַאטש ַא טימ ןוא יירפ וצ טינ שילגנע

 זיולב ,טנעצקַא ןשטייד ַא ןופ רוּפש םוש ןייק ןעוועג טינ זיא רעבָא

 םוצ טסַאּפענוצ ךיז טָאה סָאװ ,עיצַאנָאטניא עדמערפ עטכייל ַא

 רָאנ טינ טָאה רע ןוא ,טלעטשענרָאפ טָאה רע סָאוװ ,רעטקַארַאכ

 עצנַאג יד טנעקענ טוג טָאה רע רָאנ ,לָאר ענענייא ןייז טנעקעג

 ןרָאיטקַא ערעדנַא יד טנָאזעגרעטנוא טּפָא טָאה רע זַא ,ױזַא ,עסעיּפ

 ַא זיא ,ןורכז ןופ סורַא טינ רימ ייב זיא'ס סָאוו . . . .ןלָאר ערעייז
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 ןופ ןָאטיסטעל

 טסנרע ױזַא ןעוועג זיא גנולדנַאה יד ,טנַאה סנטַאט םעד ןשוק וצ

 -ַארטַאעט םוש ןייק ךיז ןיא טַאהעג טינ טָאה'ס זַא ,דנריר ןוא

 ."טייקשיל

 רעמ ןבָאה וצ ידכ זַא ,טיורקדליש ףעזָאי טלייצרעד רעטייוו ןוא

 -רעבירַא ןעגנולעטשרָאפ עקידרעטייוו יד ןענייז ,רעכוזַאב רַאפ ץַאלּפ

 ,טירטס עט-42 ףיוא *רעטַאעט ָאלָאּפַא; ןיא ,ןוָאטּפא ןרָאװעג טריפעג

 יד זַא ,וצרעד טכַארבעג טָאה סָאװ ,טריסַאּפ סעּפע טָאה ָאד רעבָא

 טייז רעטשרע רעד ףיוא סעיינ רַאפ לַאירעטַאמ ןרעוו לָאז עסעיּפ

 .ןָאזעס ןופ סעיצַאסנעס עטסערג יד ןופ ענייא ןוא עסערּפ רעד ןופ

 -עגסױרַא זיא ,לדנַאה-ןעיורפ ןגעק טפמעק סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא יד

 -ומש, סלַא טרעלקרעד יז ןוא עמַארד רעד ןגעק עגַאלק ַא טימ ןעמוק

 יד ןקידעש וצ טפלעה יז זַא ןוא קידנסױטשּפָא ,שילַארָאממוא ,קיצ

 גנולעטשרָאפ-גָאטימכָאנ עקידגָאטנוז ַא ךָאנ ."טנגוי רעד ןופ לַארָאמ

 ןרָאװעג טריפעגּפָא ןוא ןרָאװעג טריטסערַא עּפורט עצנַאג יד זיא

 המחלמ ערעטיב ןוא ענעגיוצרַאפ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ,הסיפת ןיא

 יד ןבָאה ןעגנוקידלושַאב ערעייז ןקרַאטשרַאפ וצ ידכ .טכירעג ןיא

 .רעד טָאה סָאװ ,טנַאיצילָאּפ ַא תודע סלַא טכַארבעג !ןטסילַארָאמ;,

 -עגפיוא ךעלדיימ יד ןענייז לזייה ןיא ענעצס רעד ןיא זַא ,טרעלק

 רעטכָאט יד ,עלהקבר זַא : תמא טינ ןעוועג זיא'ס סָאװ ,טעקַאנ ןטָארט

 -ןאיבסעל ערעייז טריפעגכרוד ןפָא ןבָאה עקנַאמ עקטוטיטסָארּפ יד ןוא

 עטצעל יד זַא ןוא ,קיטכיר טינ ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ,ןעגנואיצַאב

 בר םעד סױרַא טפרַאװ שטיװָאשּפַאש לקנַאי רעכלעוו ןיא ענעצס

 -ַאב עקיטלָאמַאד יד .םשה לולח ַא זיא ,טָאג טלעש ןוא בוטש ןופ

 עכלעזַא ,דרַאליװ ןָאסירַאג דלַאװסָא ייז ןשיווצ .ןטַאקָאװדַא עטמיר

 ,ןַאמוינ ירנעה .רד ,טירטסרעװָא .א .ה רָאסעּפָארּפ יװ ןגָאלָאיצָאס

 -ַאמַארד ,"טפַאשלעזעג רעשיטע; רעד ןיא רעריפ רענעעזעגנָא ןַא

 -נָא ןבָאה ייז .רבחמ םעד טצישַאב ןבָאה סנעשיטילָאּפ ןוא ןגרוט

 רעטקַארַאכ ןיא זיא ןוא עשיטסילַאער ַא זיא עסעיּפ יד זַא ,ןזיוועג

 רעבָא ,סעדנעגעל עשילביב רעדָא עידעגַארט רעשיכירג רעד ןופ

 טכירעג ןרעכעה ןופ עיזיוויד-ליּפַא יד ,ןפלָאהעג טינרָאג טָאה סעו

 -עשזד ןופ טכירעג ןופ לייטרוא םעד טקיטעטשַאב טָאה קרָאי-וינ ןיא

 ןופ ףָארטש ַא ןלָאצַאב לָאז .ש זַא טּפשמרַאפ ןוא סנָאשעס לַארענ

 -ױזַא .רעסודָארּפ רעד ןוא רעשזדענעמ רעד עבלעזסָאד ,רַאלָאד 0

 .עסעיּפ יד ןליּפש עקידרעטייוו סָאד טלעטשענּפָא ןעמ טָאה ךָאנ

 ףיא "המקנ ןופ טָאג, ןליּפש ס'.ש ןופ קורדנייא רעד רעבָא

 דלַאב זַא ,ןזירק-רעטַאעט יד ןיא סיורג ױזַא ןעוועו זיא שילגנע

 -רעד ןטלַאהעג טָאה --- רעביא טיג טיורקדליש ףעזָאי יו ,םעדכָאנ

 ןיא "ריל גינעק, ןליּפש וצ ,םולח רעטסערג סרעטָאּפ ןייז זַא ,ייב

 גַאלשרָאפ ַא ןעמוקַאב טָאה רע .ןרעו טכעלקריוװרַאפ לָאז ,שילגנע

 ,שילגנע ןיא לָאר רעד ןיא ןטערטוצפיוא "דליג רעטַאעט; רעד ןופ

 לייוו ,גַאלשרָאפ םעד ןעמעננָא ןופ ןגָאזּפָא טזומעג ךיז טָאה רע רעבָא

 8 לָאר ערעווש אזַא ןליּפש וצ חכב ןעוועג טינ ןפוא םושב זיא רע

 וצ טעטכילפרַאּפ ןעוועג זיא *דליג רעטַאעט, יד יװ ,ךָאװ ַא לָאמ

 ךיז טקירד -- רעטָאפ ןייז רַאפ ןעוועג זיא סָאד .ןטנענָאבַא עריא

 ןכלעוו ןופ ּפַאלק רעטסכעלרעדיוש רעד -- טיורקדליש ףעזָאי סיוא

 ,ךיז וצ ןעמוקקירוצ טנָאקעג טינ לָאמנייק טָאה רע

 סלּפיּפ; ןיא ףיוא רעדיו רע טערט 1923 לירּפַא 27-29 םעד

 ."המקנ ןופ טָאג, ןיא ןוא "קיזמ עלעקייא, סלַא ,שידיי ןיא ,"רעטַאעט

 ןיא 1922 רעבמעטּפעס 2 םעד ןָא .ש טבייה 1923724 ןָאזעס םעד

 ןוא ץַאז גיוודול טימ ןעמַאזוצ ,*רעטַאעט ייוודָארב סיקסװעשַאמָאט;

 יד; עידעמָאק סיקסנישזַאטרַאק רַאקסָא ןיא ,יקסװעשַאמָאט סירָאב

 עכעלטע ןטלַאהעג ךיז טָאה עסעיּפ יד ,*טיילסענזיב עניילק יירד .

 ןכָאװ
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 רעטַאעט ןשידיי

 ; טביירש רעלדַא עליצ

 ןלופ ןיא ןעוועג ןַאד ןיוש זיא ןָאזעס רעטַאעט רעשידיי רעד,
 ,יירפ ןעוועג זיא ץַאז ניוודול זַא ,טכַאמענ ױזַא ךיז טָאה סע .גנַאג

 רעטַאעט ןשידיי םעיינ ַא ןיא ןָאזעפ םענעי ןביוהעגנָא טָאה רע

 יקסוװעשַאמָאט סירָאב ,טיורקדליש ףלָאדור ואוו ,ייוודָארב ףיוא

 יד, עידעמָאק ַא סיקסנישזַאטרַאק ןיא ןטָארטענפיוא ןענייז רע ןוא

 -עגסיוא טינ סע טָאה ןכָאװ יירד יו רעמ .'טיילסענזיב עניילק יירד

 שינעטער א טנייה זיב רימ רַאפ ןנעווטסעדנופ סע זיא ,ןטלַאה

 ַאזַא טאהעג ןבָאה ןלָאז רעליּפשיוש עסיורג יירד עכלעזַא סָאװ

 ."לַאפכרוד

 -ָאנ 16 םעד טרילָארטסַאג ,עפורט רעד ןופ סױרַא טערט .ש

 טפור סָאװ ,"ןשקָאל , ןיא *רעטַאעט יטרעביל, ןיא 1923 רעבמעוו

 .ץניוװָארּפ רעד רעביא םורַא רעדיוו טרָאפ ןוא ,*ןענָאילימ , ָאד ךיז

 -שילגנע רעד ףיוא בורּפ ןטייווצ ַא .ש טכַאמ 1924 רעבמעצעד ןיא

 -קעריד רעד רעטנוא *רעטַאעט רעקיעגנָאל, ןיא ,עניב רענַאקירעמַא

 רעכלעוו ,טסנומ .פ ןערָאװ *רעטַאעט דליג, ןופ רעטלַאוװרַאפ ןופ עיצ

 יד טליּפשעג טָאה .ש ואוו ,עּפורט ענעגייא ןַא טריזינַאגרָא טָאה

 יהט, סרַאב סנַאמרעה ןופ עיצַאטּפָאדַא סזייר רָאמלע ןופ לָאר-לטיט

 זיא רעטָאפ ןייז םגה זיא ,ןָא טיג .ש ףעזָאי יו רעבָא ,"לערגנָאמ

 רעבָא טָאה ,עּפורט יד ךיוא ױזַא ןוא ,לָאר רעד ןיא טוג רעייז ןעוועג

 .ןעמענּפָארַא טזומעג יז טָאה'מ ןוא ןעמונעגסיוא טינ עסעיּפ יד

 : טביירש ןַאהַאק .בא

 -נעמַאזוצ ןטנַאסערעטניא ןַא ןיא ּפיט רעטנַאסערעטניא ןַא .....,

 םיא טליּפש טוַארקדליש ןוא ,סנליוו עקרַאטש ייווצ ןופ סיוטש

 .טנַאלַאט ןקיזיר ןייז ןופ טפַארק רעשירעלטסניק רעצנַאג רעד טימ

 ןַארַאפ טלעוו רעד ףיוא |ןענייז| זיא רעליּפשיוש עסיורג ץנַאג
 זיא שילגנע ןייז ,ייז ןופ רענייא זיא טוָארקדליש .קינייוו רעייז

 ,'המקנ ןופ טָאנ, טליּפשענ טָאה רע תעשכ יו רעסעב ךָאנ טציא

 םאזניוב ױזַא זיא גננוצ ןייז ןוא ךַארּפשסיוא ערָאלק ַאזַא טָאה רע

 ךיז טרעה טנעצקַא רעדמערפ רעד זַא ,ןסַאּפוצ וצ ךיז קיאעפ ןוא

 ייב טייג ןליּפש סָאד ןוא ,טוג ױזַא רע ןעק עלָאר יד ןוא ,םיוק

 ןַא ןיא סָאד זַא ,רָאג טסענגראפ ןעמ זַא ךעלריטַאנ יוזַא םיא

 עכלעזַא ןוא עלָאר רעד ןיא טפיטרַאפ טרעוו ריא ,רעדנעלסיוא

 טוארקדליש ןעוו ... .ןעניז ןיא טינ טּפיוהרעביא ךייא ןגיל ןנַארפ

 ענייז .ףוס ןייק ןוא בייהנַא ןייק טינרָאג ריא טקרעמַאב ,טדער

 ריא ןיא ןיירַא ןסקַאו ןוא ענעצס רעד ןופ סױרַא ןסקַאוו דייר

 ."ךערּפשענ ןתמא ןיא דייר עתמא יוװ

 רעדיוו בורּפ ןרעסערג םעיינ ַא רע טכַאמ 1925-1926 ןָאזעס םוצ

 .עדנערַא) סיל ַא טמענ רע .רעטַאעט ןשידיי םעד ןעמדיוו וצ ךיז

 ןרעטַאעט סָאד טפיוקעג םיא רַאפ טָאה רע זַא ,טביירש ןוז ןייז יו טינ

 ,דוָאר ןָאטסָאב ןוא טירטס 180 ףיוא רעטַאעט םעניילק םעד ןופ

 טרעוו סָאװ ,"רעטַאעט טיורקדליש סָאד; ןָא טפֹור רע סעכלעוו

 ןופ *סערּפסקע סקנָארב; טימ 1925 רעבמעטּפעס 16 םעד טנפעעג

 ,ןָאסנָארַא ךורב -- סעיצַארָאקעד ,רבחמ ןופ ישזער ,ווָאמיד ּפיסָא

 ,*ץלָאטשרעגנוה לעקצַאח; לָאר רעד ןיא .ש טימ

 : טביירש ראמ .י

 רעדעי .לקַאטקעּפס םעד טיובענפיוא ןבָאה רעלטסניק יירד ...,

 ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה סע ןוא ,עקינייז סָאד טימ ןעמוקעג זיא
 -טסניק ערַאברעדנואוו ריא טעז .ננוריפפיוא עשינָאמרַאה עצנַאנ

 טיורקדליש ףלָאדור רעטסיימ ןטלַא םעד ןשיוװצ תודחא עשירעל

 ּפיסָא ןקידנעלכיימש-נולק םעד ןוא ןָאסנָארַא רעלָאמ ןעננוי םעד . . ,

 רעד ןוא .ןוילע דסחב ליּפש ַא ,ליּפש ַא זיא סע ... .ווָאמיד

 ןטלעז רָאנ טעז ןעמ סָאװ סָאד .המכח טימ טבעוועגכרוד זיא ?יּפש
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 ךייא רַאפ ךיז טקעלּפטנַא ליּפש םעד ןיא .רעטַאעט ןשידיי ןיא

 ,טיורקדליש ףלָאדור ןופ טנַאלַאט רעכעלרעדנואוו רעד ךעלכַאזטּפיוה

 טגָאז רע סָאװ ,טרָאװ ןדעי ןופ סױרַא טלַארטש ןח רעטשטנעבעג ַא

 זיא עלָאר ןייז .טכַאמ רע סָאוו ,גנונעווַאב רעדעי ןופ ןוא ,סיױרַא

 ךיז טנעװַאב סָאװ ,שטנעמ ַא טליּפש רע .עטלקיוורַאפ ַא רעייז

 ןגעק רָאפ טמוק םולח רעד ןוא טפָאלש סָאװ ,שטנעמ ַא ,םולח ןיא

 -בלַאה טלעוו עשינָאל-טינ יד ,טלעוו ןייז .קיִנָאל ןופ ןצעזענ עלַא

 שימעג ַא זיא רע .טקירדעגסיוא ,גנונעווַאב ןוא טרָאװ ךרוד ,לַאער

 .טייקכעלקריוו ןוא עיזַאטנַאפ ןופ רעטנָאלּפ ַא ,רָאװ ןוא םולח ןופ

 ןוא ,עשיטסַאטנַאפ סָאד ןליפ ריא טפרַאד טייקכעלקריוו רעד ןיא

 טיורקדליש ףלָאדור ןוא .עכעלקריוו סָאד --- עשיטסַאטנַאפ סָאד ןיא

 -רעכיז רעטסערגנ רעד טימ ?יּפש ןקידתונשקע ןקיזָאד םעד ןָא טייג

 ברַאפ ןופ םי ַא ךייא רַאפ ךיז טנפע סע ןוא .תוטשּפ ןוא טייק

 ןליטש ,םענייפ םוצ רעביא סע טיינ קסעטָארג ןופ .ןעננומיטש ןוא

 וצ רָאמוה ןקיסייב ןופ ,רָאמוה ןקיסייב םוצ סָאטַאּפ ןופ ,סָאטַאּפ

 ,ןרָאצ ןקיניזמוא וצ עיטַאּפַא רעקידשואי ןופ ,עיטַאּפַא רעקידשואי

 רעקידעכָאװ ןייז ןופ סורַא ךיז טלייש לקצַאכ רעקידמולח רעד ןוא

 טרעוו ןעלקצַאכ טימ ןוא ,לָאבמיס ַא וצ סיוא טסקַאװ ןוא עטָאּפַאק
 ."םיא םורַא ץְלַא טריזילַאבמיס

 :טביירש רעקידעבעל רעד

 ַאזַא ןגָארקעג טָאה רע :טקילגענּפָא טָאה 'סערּפסקע סקנָארב, ,

 ? חוכ סטיורקדליש טניל ואוו .טיורקדליש ףלָאדור יוו רישזַאסַאּפ

 סקנָארב רַאפ סיורג וצ זיא טיורקדליש ... ?טינ סע טגיל ואוו

 -ענ טָאה טיורקדליש .סיורג גונעג ךיוא זיא סקנָארב שטָאכ ,ןיילַא

 .רעטַאעט סקנָארב ןייז יו רעטַאעט ןרעסערג ַא ןיא ןליּפש טפראד

 סָאד רעסערג וליפַא טכַאמ רע זַא ,סיורג ױזַא רעבָא טליּפש רע

 -דלישעגרעדנַאנופ ןרעוו טנעוו יד זַא ,ךיז טכַאד ךייא .,לרעטַאעט

 עכלעזַא טָאה טיורקדליש . . ..טפַאשגנע יד טינ טליפ ריא ןוא טיורק

 ,עידעגַארט ַא רָאנ טינ ןבייהפיוא ןָאק רע זַא ,סעציײלּפ עטנוזעג

 ןושרג טינ זיא !לקצַאכ, ןייז ... .עידעמָאק עטכייל ַא ךיוא רָאנ

 רָאנ ןעוועג זיא רענעי ,'לקצַאכ , |לָאר רעד ןיא רעימערּפ}| סניבור

 ... ךיוא לָאבמיס ַא ןיוש זיא רעד ןוא ,/לקצַאכ , רעלופטנַאלַאט ַא

 -ָאיסערּפמיא ןוא שיטסילַאער ןעלקצַאכ טליּפשעג טָאה טיורקדליש

 ,ךיוה ,טייוו ,טייוו ,!סנַארט, ַא ןיא יוװ ןניוא יד .ןעמַאזוצ שיטסינ

 טייצ ןופ ןניוצעג ךיז ,טמולחעג טָאה ענייז טנַאה יד ךיוא . . . ךיוה

 רע טָאה רעטייוו רעבָא . ..ײװמַארט ןיא ןמיר-גנעה םוצ טייצ וצ

 ץיווח ןוא ....ןנָאז וצ ױזַא ,ןניוא ענעפָא טימ ,קידעכָאוװ טליּפשענ

 טליּפש רע .,עידעמָאק ןליפש וצ יוװ טיורקדליש עקַאט סייוו םעלַא

 ייב ןטלָאוװ יאולה ןוא .שינַארט ןליפַא טפָא ,טסנרע עידעמָאק

 ."...טליּפשעג ױזַא רעקימָאק עלַא זדנוא

 :ןליּפש ס'.ש ןגעוו טביירש םיובלעטייט םהרבא

 ןעוועג זיא טיורקדליש ףלָאדור זַא ,ןרעוו טגָאזעג ךיילנ זומ'ס,

 רעדנואוו-עניב ןסיורג םעד ןזיװַאב טָאה סָאוו ,רעקיצנייא רעד

 רעכלעוו ןיא ץענ-םולח עקידריווקועמ יד ךיז ןופ ןפרַאוװוצסיױרַא

 ןוא ןרָאװעג ןעגנַאפעג זיא ,טרעטנָאלּפרַאפ ךיז טָאה רעיושוצ רעד

 זיולב .גנולעטשרָאפ רעד ןופ טייצ עצנַאג יד טניוועגטימ ךיז טָאה

 ןוא רוטלוק-עניב עסיורג ,עיציאוטניא רעקרַאטש ןייז טימ ,םיא

 -רעדנואוו ַא ףיוא ןבעגעגנייא ךיז טָאה ,טפַאשרעטסיימ עשינעצס

 ןעעז ןופ עבַאנפיוא עשיטסיטרַא ערעווש יד ןזייל וצ ןפוא ןכעכ

 ,רענעעזעג רעד ןייז וצ ,םולח ןקיטּפַאהסַאּפש ,ןזייב ַא ןיא ןיילַא ךיז

 ךיז טימ ןגָארטעג ןוא .טייצ רעבלעז רעד ןיא טעז סָאװ ,רעד ןוא

 ,טימרעד טינ רע טָאה ,ןמולחטימ טכאמעג זדנוא ןוא םולח םעד

 ןטשרמולכמ םעד ןָא טייצ וצ טייצ ןופ ןָא ךיז טּפַאכ רע סָאװ

2806 



 אה

 ,רעכעלרעסיוא ןַא זיולב זיא סָאד .ייוובָאס ןיא { ןעמיר} !ּפירטפ;
 -כרוד ןרָאװעג טלוב זדנוא זיא ענַאל ןייז .טקעפע רענייש ץנַאנ

 גנולדנַאה יד ןעוו ,ןטנעמָאמ עויטקַא יד ןיא זיולב סָאוװ ,םעד

 רעד זיא רע ןעוו ,ןטנעמָאמ יד ןיא זיולב ,םיא םורַא ךיז טיירד
 ,ךעלריטַאנ לָאמַא -- טליּפשעג ןוא טקריוועג רע טָאה ,רענעעזעג

 ענַאל רעד טיול ןוא ןדנעטשמוא יד טיול ,ןבירטעגרעכיא לָאמַא

 זיא רע ןעוו ,רעבָא ןטנעמָאמ יד ןיא .ךיז טעז רע רעכלעוו ןיא

 -יסַאּפ עװַאקישט יד ןופ רעטכַאבָאַאב ַא זיולב זיא רע ןעוו ,וויסַאּפ

 ,שינַאכעמ ןעוועג רע זיא ,טלדנַאהעג ןבָאה ערעדנַא יד ןעוו ,ןעגנור

 ץעגרע טציז סָאוװ ,לאקצח ןלַאער םעד ןופ ןטָאש ַא זיולב ,לַאערמוא

 .סערּפסקע סקנָארב ןופ טנעוו ענעלָאטש יד ןשיװצ ךיז טניוו ןוא

 טינ םע טָאה שרעדנַא ןוא ,גנוזייל עקיצנייא יד ןעוועג זיא סָאד

 "ןייז טנַאקעג

 : טביירש ףָאגָאר ללה

 סטוַארקדליש ןיא רעטציא טליּפשעג טרעוו יז יו עסעיּפ יד ...,

 יד .גנוריפפיוא עטשרע יד יװ גיוא ןרַאפ רעכייר זיא ,רעטַאעט

 טרעהעגנ ןלייצ עזיד ןופ רעביירש רעד .. . ,ענרעדָאמ ַא זיא ישזער

 'סערּפסקע סקנָארב, ןיא ישזער ענרעדָאמ יד ןעמעוו !עכנַאמ , יד וצ

 יד ןיא ... .ישזער עכַאפנייא עקילָאמַא יד יו רעקינייוו טלעפעג

 גנולדנַאה עצנַאג יד ןעוו ,טמולח דלעה רעד ןעוו ,ןטקַא יירד עטצעל

 -רעד עלייוו עֶלַא רעיושוצ יד ןרעוו ,םולח א זיא עניב רעד ףיוא

 רעד .ןסעגרַאפ טינ טקַאפ םעד םולשו סח ןלָאז ייז זַא ,טנָאמ

 סיוועג .טוַארקדליש ,ןיילַא םולח-לעב רעד זיא רענָאמרעד-טּפיוה

 ,ןח טימ לופ ,ןפוא ןשירעלטסניק-רעדנואוו ַא ףיֹוא סָאד רע טוט

 סיוא רע טקערטש עלייוו עלַא ,,תואצמח, עשירעלטסניק טימ ?ופ

 |רעגנעה | ּפָארטפס ןָא ןּפַאכנָא ןלעוו ךיז טלָאוװ רע יוו ,ױזַא טנַאה יד

 -מוא ןליפ וצ ןָא ךיז רע טכייה עלייוו עלַא ,|ןַאב} ןיירט ןיא

 ױזַא ,ןייפ יוזַא טוארקדליש טכַאמ ןטסעשז יד טָא .,םעװקַאב

 םלוע םעד טכַאמ רע ,ןקוק וצ היחמ ַא זיא סע זַא ,שירעלטסניק

 ואוו ץענרע ץַאלַאּפ ַא ןיא ןייגמורַא םיא טעז ןעמ שטָאכ זַא ,ןליפ

 ,ַאדירָאלפ ןיא |עשזַאלּפ| שטעיב ןפיוא רעדָא וינעווע עטפניפ ףיוא

 .טמולח ןוא ייוובָאס ןיא ןתמא רעד ןיא רע טציז

 זיולב זַא ,ןעניימ רימ ןוא ,?ַאפנייא רעשירעלטסניק ַא זיא סָאד

 ,עטַאקילעד ַאזַא ןָאק טוָארקדליש ַא יװ טנַאלַאט רעסיורג אזַא
 ןיילַא טוַארקדליש ... .עניב רעד ףיוא ןריפכרוד ליּפש עלעדייא

 ןופ ןובשח ןפיוא זיא ףמוירט רעד רעבָא ,ףמוירט ןסיורג ַא טכַאמ

 ."עסעיּפ רעד

 טימ רעטַאעט ןופ סָאבעלַאב םעד ןשיווצ ךוסכס ַא סיוא טכערב דלַאב

 .רעטַאעט ןופ ץנעטסיזקע יד רַאפעג ןיא טלעטש סָאװ עיצקַאדער רעד

 עלעדיפ ןיא סָאװא ףיוא .ש טריט 1925 רעבמעווָאנ 20 םעד

 ןייז ןוא טָאג, ןייז ףיוא טריפ ווָאמיד ןוא ,ץרּפ .ל .י ןופ "טקעטש

 ."טכערעג זיא טּפשמ

 ןליּפש ס',ש רַאפ רעקידעבעל רעד זיא טרעטסיײגַאב ּפַאנק רָאג

 :"טקעטש עלעדיפ ןיא סָאװ , סצרּפ ןיא

 -עגסיורַא טינ טיורקדליש טָאה 'טקעטש עלעדיפ ןיא סָאװ,,

 םעד ןופ ... .ןקעטש גונעג ןבילבעג טרָאד ךָאנ זיא סע .טפושכ

 טלעטש ןעמ ןעוו ןכַאמ טנָאקעג סעּפע רשפא ןעמ טָאה 'עלעדיפ,

 יד טימ ןיולב סע טליפרעד ןעמ ןעוו ,טלעוו רעד ןופ רעטייוו סע

 ,טיורקדליש רעבָא ,ןבירשענ סע טָאה ץרּפ עכלעוו טימ ךעלעטניּפ

 ןופ טָאנ, יוװ טליּפשענ !עלעדיפ, סָאד טָאה ,טסילַאער רעטנוזעג רעד

 ןיא זיולב ,ןבענעגנייא טינ ךיז טָאה סע : זיא המקנ יד ןוא .'המקנ

 .טונ סע זיא ,טיורקדליש זיא טיורקדליש ואוו ןטנעמָאמ רָאּפ ַא

 ."סע טקילייוװננַאל רעטייוו
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 ןופ ןָאקיסקעל

 :ץנַאלג .א טביירש ,לרעטַאעט םעד ןיא ןליּפש ס'.ש ןגעוו

 רימ ןענייז סָאװ ,ןקורדנייא ייוצ עטצעל יד ןענייז טָא ןוא,

 ּפיסֶא ןיא עטשרע יד .ןליּפש סטיורקדליש ןופ ןורכז ןיא ןבילבעג

 ןרָאװענ טלעטשענ טלָאמַאד זיא סָאוװ ,,סערּפסקע סקנָארב, סווָאמיד

 ייב ,דוָאר ןָאטסָאב ןיא ,רעטַאעט רעסקנַארב םעניילק םעד ןיא

 עלעווָאנ רעטריזיטאמארד א סצרּפ ןיא עטייווצ יד ,סַאנ רעט0

 רעד ןיא ,לרעטַאעט םענעי ןיא ךיוא --- ךיז טכַאד ,'םירָאמזעלק;

 טינ רענייק רעכיז טָאה 'סעוּפסקע סקנָארב  ןיא עלָאר טּפיוה

 ןַא ןופ םצע עמַאס םעד ןליפרעד טינ ןוא ןטיורקדליש ןעז טנָאקעג

 -קַארַאכ ,ןרעדליש ,ןשטייטרַאפ טינ זיא סָאד ,טנַאלַאט סרָאיטקַא

 רעדָא ןבעלרעביא טינ וליפַא זיא סָאד ,ןריטערטרָאּפ ,ןריזירעט

 ,סע טסייה ,יױזַא ,ןבעל טושּפ-טסָארּפ זיא סָאד .ךיז ןבעלנײרא

 ,טנעמָאמ סעד ןיא ,טציא טלָאװ רע ךיילנ ןשטנעמ ַא ןפַאשַאב

 רָאיטקַא רעד סָאװ ,סָאד ןייז וצ לעיצעּפס ,טלעוו רעד ףיוא ןעמוקעג

 רעקידרעירפ רעד טימ ןוא דנורגרעטניה סעד טימ ,ןייז לָאז רע ליוו

 ,טמיטשַאב םיא רַאפ טָאה רָאיטקַא רעד רעדיוו סָאוװ ,גנורַאפרע

 םעד טליּפשעג טָאה טיורקדליש ואוו ,'םירָאמזעלק, סצרּפ ןיא

 יּפ לע וינעּפמעטס ןימ ַא ,רעלדיפ ןשידיי ןקילָאמַא ּפיט ןקידנרעק

 רעלופ רעד ןייז וצ ןטָארעג רעדיוו ןטיורקדליש סע זיא ,ץרּפ חסונ

 ןזָאלוצּפָארַא ךַאז עטסגנירג יד ןעוועג םיא רַאפ זיא סע .רעטסיימ
 ןופ ןשיפוצסירַא ןוא רעטקַארַאכ ַא ןופ קעד עמַאס ןפיוא ךיז

 -עטשרָאפ רעד ייב ,ןטפַאשננייא ,ןכירטש עטסקיטכיוו עלַא טרָאד

 עטנַאקַאב ייווצ טימ ןסעזעג ךיא ןיב ,ןעעזעג בָאה ךיא סָאוו ,גנול

 סטיורקדליש ןופ ןעוועג ןעמונעצ ױזַא ןענייז ייז ,ןרָאיטקַא עשיריי

 ןּפעלש ןייא ןיא ,ןערָאט ןיא ןטלַאהעג ךימ ןבָאה ייז זַא ,ןליּפש

 םייב טלַאה רעמזעלק רעד ןעוו טנעמָאמ םעד ןיא ,?ברַא יד רַאפ

 עמַאמ רעד ףיוא דובכ ןנייל ןלָאז ייז ןיז ענייז ןָא טנָאז ןוא ןברַאטש

 ךיא סָאװ טינ טקוק, : סיױרַא טגָאז טיורקדליש ןוא ,טיוט ןייז ךָאנ

 קידנעטש ךיא בָאה עמַאמ יד ,דיומ ַא וצ טרַאשעגוצ ךיז לָאמַא בָאה

 סעּפע זיא סָאד -- ןכַאז ענעי .בייוו ַא זיא בייו ַא .טַאהעג ביל

 זיא בייוו א רעבָא ,אזא שינעיצ ַא ,שטשאװַאקישט ןימ ַא ,שרעדנַא

 ,ךעלרעה ױזַא ןעוועג טיורקדליש זיא טנעמָאמ םעד טָא ןיא .'בייוו ַא
 טָאה רָאיטקַא רעשידיי רעטנַאקַאב ַא ,םינכש עניימ ןופ רענייא זַא

 ןבעל ַא, : טצַאלּפעגסױרַא ,לוק ןפיוא ,ךיוה ןוא ,ןטלַאהעגסיױא טינ

 "'! םיא ףיוא ןבעל ַא ,דלַאװג ,ןטלַא םעד ףיוא

 יד; עידעמָאק ןייז ווָאמיד ּפיסָא ףיוא טריפ 1926 רַאונַאי 22 םעד

 .ןטבילעג ןרעטלע ןופ לָאר רעד ןיא .ש טימ "עטבילעג עטצעל

 :ןליּפש ס'.ש ןגעוו טביירש םיובנעשריק בקעי טסילַאנרושז רעד

 -ביר םעד דימת טניפעג רע ,ןעננערטשנָא טינ ךיז ףרַאדַאב רע,

 -ענוצ ױזַא ןֹוא טכייל ױזַא סױרַא ןעמוק רעטרעוו ענייז ,ןָאט ןקיט

 סע טָאה שרעדנַא טינ זַא ,טליפ ריא שממ ןַא ,ןָאט םוצ טסַאּפ

 ,קימימ ןיא רעלטסניק א רָאנ טינ זיא רע ,ןרעוו טנָאטַאב טפראדעג

 ןיא רעלטסניק רעסיורג ַא ךיוא זיא רע רָאנ ,ךיז ןרימירג ןיא
 ןייז ןטיילנַאב ןיא ,ןָאט ןקיטכיר םעד ןעננערבסיױרַא ןיא ,עיצַאנָאט

 ענייז ןוא סענימ ,ןטסעשז ענייז ,ןפוא ןקיצרַאה ַא ףיוא גנולדנַאה

 רע רעכלעוו ,עלָאר רעד טימ עינָאמרַאה ןיא דימת ןענייז תויועה

 רָאיטקַא ןַא ןיא טיורקדליש ףלָאדור . .. .ןלעטשרָאפ הרַאדַאב

 ."ץֶלַא טביולג ןעמ ןעמעוו

 סעומש ַא ןבָאה וצ טייהנגעלעג יד ךיוא טצונַאב םיובנעשריק

 ; ללכב רעטַאעט ןייז ןגעוו .ש טימ

 ,רעטַאעט םעניילק ןטימ ןדירפוצ רע זיא יצ ענַארפ רעד ףיוא,

 -םיוא עננירג ןייק רָאנ זיא סע .ןיינ ןוא אי, : טרעפטנעעג רע טָאה
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 רעצטַאעט ןשידיי

 םעד ןיא וצרעד שירעלטסניק ַא ךָאנ ןוא רעטַאעט ַא ןריפ וצ עבַאגנ

 ךיא ןעוו לעיצעּפס ,סקנָארב רעד ןיא טייוו ,קרָאי וינ ןופ קע עמַאס

 -ַאעט ןיימ .סרעטַאעט עסיורג ,עקיזיר ןיא ןליּפש וצ טנהעוועג ןיב

 ןוא ,ןטרָאג ןשינָאלָאָאז ןופ ןַאקרַאּפ קע עמַאס םייב ךָאד זיא רעט

 ןופ ןלירב סָאד ןבָארּפ יד ייב ןרעה ןעמ ןָאק ,ליטש זיא סע ןעוו

 ןיא טַאהענ טינ לָאמנייק ךָאנ ךיא בָאה טפַאשרַאבכַאנ ַאזַא ,בייל

 סעכנַאמ .טונ זיא נָאטנוז ןוא תבש ,גָאטיירפ . . , .ערעירַאק ןיימ

 רעטרעדנוה ןזומ טּפָא ןוא ,טקַאּפעגרעביא לרעטַאעט סָאד זיא לָאמ

 םוקילבוּפ סָאד טינ טמוק סָאװרַאפ רעבָא . . . .ןיינקירוצ ןשטנעמ

 ",'ןייטשרַאפ וצ ןָא טינ ךיא ביוה סָאד טָא --- ? ךָאוו רעד ןטימ ןיא

 :טביירש רעקידעבעל רעד

 ןַא טימ טפוד א תמאב טינ 'עטבילעג עטצעל, סווָאמיד ןופ,

 סרעלצינש ,ןעניז ןפיוא ןעמוק ןדלעה ערעדנַא ןוא ,טלעוו רעדנַא

 טקידנע טיורקדליש ןעוו ןַאד טשרע ןוא ,סנוסמַאה טונק ןוא ןדלעה
 לייוו ,רעטַאעט ןשידיי ןָא ךיז טנַאמרעד ,!עמַאמ , טימ ףוס םוצ

 ,רָאסישזער ַא ןָא ; ןייגַאב רעטַאעט עשידיי סָאד ךיז ןָאק ץלַא ןָא

 .עמַאמ ַא ןָא טינ רעבָא ,ןרָאיטקַא ןָא וליפַא ,סעיצַארָאקעד ןָא

 זיא רעקירעי:קיצרעפ ןוא טכַא רעד סלַא טיורקדליש ףלָאדור ..

 ץלַא רַאפ רעירפ זיא טיורקדליש .רעסעב ןוא טוג עלָאר רעד ןיא

 ןסלוּפמיא ענייז .םענרַאפ ןוא טסעמרַאפ ןסיורנ ןופ רעליּפשיוש רעד

 יו ױזַא ןוא ,ךָאפ-לנילפ ןטיירב טימ טימענ ןייז ,עקידנזיורב ןענייז

 ןטסעבמַא רע זיא ,ןעמַאצ ךיז רע ןומ רעקיצרעפ ןוא טכַא ןַא

 ןשינַאקלואוו ןייז ןופ סױרַא סיר א ךיז טינ עװַאֿל יד ואוו טרָאד

 רע .טֹוג רע זיא ,ךיז טמַאצ רע ואוו ,טרָאד ךיוא רעבָא .ךיא

 ."טייקנייפ טימ ,עדריוו טימ ךיז טמַאצ
 ."המקנ ןופ טָאג, ןוא ?קָאלייש, ףיוא ךיוא ָאד טריפ .ש

 :ץנַאלג .א טביירש "המקנ ןופ טָאג, ןיא ןליּפש ןייז ןגעוו

 ןופ טָאנ; סשַא םולש ןיא שטיװָאשּפַאש ?קנַאי סטיורקדליש ,

 רעליּפשיוש רעסיורג רעד רעכלעוו ןופ ַאמטסַא יד וליפַא ."המקנ

 טנַאקעג טינ טָאה ,ןטילעג ךעלטנירג טייצ רענעי וצ ןיוש טָאה

 עכעלטפַאשנדיײיל ןייז ןכַאמ עלַאק טינ ,רעייפ ןשיטַאמַארד ןייז ןשעכ

 ."עלָאר רעד ןיא גנופיטרַאפ

 תולעמ ןוא תונורסח יד קידנריזירעטקַארַאכ ,רעקידעבעל רעד

 :טביירש ,"המקנ ןופ טָאג, סשַא ןופ

 סָאװ ,זיא קילנ סָאד .וצרעד ךיוא קילנ ךָאנ טָאה שַא רעבָא

 עטונ ןיא ןיירַא קידנעטש טלַאפ '?זייה , ןייז ןופ דלעה-טּפיוה רעד

 ,טיורקדליש טציא .רעלסעק דוד טליּפשעג םיא טָאה לָאמַא .טנעה

 םעד טרעקענמוא ןבָאה ,טיורקדליש יא ,רעלסעק יא ,עדייב ןוא

 ןוא ...טלאטשעג עכעלשטנעמ ןייז שטיװָאשּפַאש לקנעי רעטעפ

 טליּפשעג טָאה רעלסעק .ןטיורקדליש ןעננולעג סָאד זיא טּפיוהרעד

 -סעק ייב .דךעלרענגיא דעמ --- טיורקדליש .דעלרעסיוא רעמ ןעלקנעי

 טפיול רע ןעוו) לטחיטש יד טימ וויטקַא רעמ ןעוועג רע זיא ןרעל

 רעמ רע זיא ןטיורקדליש ייב ,(ּפערט יד ןופ ּפָארַא רעדָא ףױרַא

 ,טעפוטעגסיוא ןעלקנעי טָאה רעלסעק .ןעלסְקַא יד טימ וויטקַא

 טימ טליּפשעג םיא טָאה רעלסעק .סיוא םיא טלסק8 טיורקדליש

 .טנַאלַאט סיורג טימ םיא טליּפש טיורקדליש ,טנַאלַאט

 ףיֹוא ןיוש בָאה ךיא .עמיטש ןייז זיא טייקסיורנ סטיורקדליש

 עקינייא .ןרָאיטקַא עשידיי ןופ ןעמיטש ליפ טרעהעג ןבעל ןיימ

 רעייז טימ עקינייא ,טײקטסוּפ רעייז טימ טרעגרעעג ךימ ןבָאה

 ךיז ךיא קערש ןעמיטש עקסרָאיטקַא עקינייא רַאפ .טייקירעזייה

 טציא ,טרעטסיײיגַאב ךיא ןיב עמיטש סטיורקדליש רַאפ , . .טושַּפ

 ןוא עטסטנַאסערעטניא יד טָאה טיורקדליש .לָאמַא יו רעמ ךָאנ

 ןעמיטש עכלעזַא .ןרָאיטקַא עשידיי עַלַא ןופ עמיטש עטסנייפ
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 עמיטש סטיורקדליש ןיא .עטשטנעבעג-םיטש ענלצנייא רָאנ ןגָאמרַאפ

 ןגוא יד וצ טכַאמ ןעמ ןעוו .טנַאלַאט ןייז ןופ דוס רעד טניל

 טמוק סע זַא ,ךייא ךיז טכַאד ,ןדייר ןטיורקדליש טרעה ןעמ ןוא

 ,לעֶק ַא ןופ טינ טמוק יז ןוא ,םיקחרמ ןופ ,טייוו-טייוו ץענרע ןופ

 ליפיוזַא ךיז טרעה עמיטש רעד ןיא ..,ליוה ןפיט ַא ןופ רָאנ

 -מיטש ריא ןיא עמַאזקריוו אזַא זיא עמיטש יד .טייקטבעלעגכרוד

 עמיטש יד ןוא ..,טײקכַאװש ריא ןיא עקרַאטש ַא ,טייקיזָאל

 ייב ךיז טצעזַאב ןוא ,עטבילעג ַא יו ,ךייא וצ ןײרַא ךיז טעבנגנ

 ! ןקנעדעג עמיטש יד ןיוש טעו ריא ןוא ,ןצרַאה ןיא ךייא

 יד טימ ןקוצ ןייז ןיא טניל סטיורקדליש חוכ-טּפיוה רעד רעבָא

 רעד טניל רעלטסניק ערעדנַא ייב ...ּפָארַא ןוא ףױרַא ןעלסקַא
 ןיא ,סיפ יד ןיא ערעדנַא ייב .עמיטש ןיא ,ןגיוא יד ןיא טנַאלַאט

 .(ךיז טייטשרַאפ ,ענעדייז) ָאקירט ןיא ערעדנַא ייב רָאנ ,סעטַאיּפ יד

 ןעו .ןעלסקַא יד ןיא ךעלכַאזטּפוה רע טגיל ןטיורקדליש ייב

 וצ רע טרָאּפשרַאפ ,ןעלסקַא יד טימ קוצ א רָאנ טיג טיורקדליש

 ױזַא ,קימימ-?סקַא טָאה רע .טכיזעג ןייז ןנעװַאב וליפַא ןוא ןדייר

 ןוא ןליּפש ןייז ןופ סָאמ יד ןענייז ןרעטלוש סטיורקדליש .,ןגָאז וצ

 סָאװ ,עלָאר יד רעסערג סָאו .טליּפש רע סָאװ ןופ סָאמ יד ךיוא

 ."...ןעלסקַא ענייז ןבָאה טעברַא רעמ ץְלַא ,טליּפש טיורקדליש

 -רעניה יד סדה; סלַא ןטָארטעגפיוא .ש זיא 1926 ץרעמ 12 םעד

 עקשַאי;) "ןתח רעטפיוקעג רעד, סווָאמיד ּפיסָא ןיא ?ןירעפיוקרַאפ
 .(?טנַאקיזומ

 עשידיי יד רעביא טרילָארטסַאג עּפורט ןייז טימ .ש טָאה 1926 חסּפ
 .קרָאי-וינ ןיא סרעטַאעט

 :טרעלקרעד .ש טָאה ןאקלא .י טימ סעומש ןייז ןיא

 עשידיי סָאד .רעטַאעט ןשידיי ןתמא ןַא רַאפ ןדָאב ןייק ָאטינ,

 .רעטיעיהט א שיאושזד; ַא ןרעוו טייצ רעד טימ טעוװ רעטַאעט

 ןיא יו טקנוּפ ,שילננע ןיא רעבָא ,ןכַאז עשידיי ןליּפש טעװ ןעמ

 ןשידיי ןופ ןכַאז ןעמ טליּפש {ןעמליפ} סרושטקיּפיגניוװאּומ יד

 .שילננע ןיא ןבעל ןשידיי ןופ ןליּפש ןעמ טעוװ ױזַא ,טלַאהניא

 רעד ףיוא רעמ ןייג וצ טינ ןסָאלשַאב יו טעמכ ןיוש בָאה ךיא

 ןבעגעג רימ טָאה סקנָארב יד ןיא רעטַאעט רעד .עניב רעשיריי

 טניילרעד רעטַאעט םוצ בָאה ךיא ... .גננוראפרע ערעטיב א רעייז

 סָאװ .ןָא טינרָאג רימ טייג טסולרַאפ רעד רעבָא ,רָאלָאד טנזיוט 8

 טינ ןבָאה ןדיי יד סָאו ,זיא ןצרַאה ןצנַאנ ןטימ רעױדַאב ךיא

 ,"רעטַאעט םענייפ ,םענייש ַאזַא טצַאשעגּפָא

 ןרָאװעג טרישזַאגנַא ךָאנרעד דלַאב .ש זיא ,רעביא טיג ןוז ס'.ש יו

 -גנַאלק םעד ןיא ןליּפש וצ *לַאסרעװינוא , רַאפ לעמעל לרַאק ךרוד

 טנַארגימיא ןשידיי-שיסור ַא ןופ עטכישעג ַא ,"קלָאפ ןייז ; םליפ

 םעיינ א ןעניפעג וצ ןפָאה סָאװ ,עילימַאפ ןייז ןוא קרָאי-וינ ןיא

 ןייז ןוא .ש ,עדייב טרישזַאגנַא לימ עד ליסעס ןוא ,החונמ םוקמ

 ךלמ, םליפ םעד רעטנורעד ,ןעמליפ עקינייא רַאפ רָאי 5 ףיוא ,ןוז

 ,"םיכלמה

 .עינרָאפילַאק ,דואווילָאה ןייק ּפָא טרָאפ ןוא קרָאי-וינ טזָאלרַאפ .ש

 :שטיװָארעשָא .מ טביירש עכָאּפע:דואווילָאה רעד ןגעוו

 עטצעל יד ןיא טַָאהעג טינ רעלטסניק סלַא תחנ ךס ןייק טָאה רע,

 טקידירפַאב טינ םיא טָאה סיוואומ יד ןיא טעברַא יד .,ןרָאי

 קידעבעל ַא ןופ טייקטנַאנ רעד ךָאנ טקנעבעג טָאה רע .שירעלטסניק

 ,רעליּפשיוש םעד ףיוא ןקילב עקירעניינ טימ טקוק סָאװ ,םוקילבוּפ

 םעד ןיא ןריניראמנייא טנָאקענ טינ ךיז טָאה רע .טפַאש סָאװ

 טָאה ךָאד ןוא ...'טספנוק,-דואווילאה רעד ןופ םזינַאכעמ םענעכעלב

 רעמ א טימ ןוא ןדנעטשמוא ערעסעב רעטנוא זַא ,טביולנענ רע
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 ,"קלָאפ ןייז , םליפ ןופ ענעצס ַא ןיא טיורקדליש ףלָאדור

 ןייז טנַאקעג סיוואומ יד ןטלָאװ גנַאגוצ ןשירעלטסניק-טנעגילעטניא

 .רעליּפשיוש ןלופטנַאלַאט-תמא ןוא ןטונ םעד רַאפ ץַאלּפ עטונ סָאד

 ךָאד זיא -- ןנָאז רע טנעלפ טסנוק-ליּפשיוש ןופ רקיע רעד;

 ןגייווש ךָאנ ןעמ ןָאק ואוו ןוא ,ןנייווש סָאד רָאנ ,ןדייר סָאד טינ

 ןקירדסיוא ךָאד ןוא ,ןגייווש .סיוואומ יד ןיא יו שירעלטסניק ױזַא

 טרילראפ רעטַאעט ןיא ! המשנ רעד ןופ ןעגנובעלרעביא עטספיט יד

 יד ןיא .טינ סע ןעעז ,טייוו ןציז סָאװ ,ןשטנעמ יד .סָאד ךיז

 ןעלקניוו עטסטייוו יד ןיא ַארעמַאק יד טגָארטעצ רעבָא סיוואומ

 .'םינּפ םנופ גנונעװַאב עדעי ןוא ןניוא יד ןופ קורדסיוא ןדעי

 טפרַאדעג טכיל טימ טיורקדליש ףלָאדור טָאה דואווילאה ןיא רעבָא

 .טסנוק-ליּפשיוש וצ גנַאנוצ ןשירעלטסניק-טנעגילעטניא םעד ןכוז

 טירש ףיוא ךיז טָאה רע ,ןעניפענ טנַאקעג טינ טרָאד סע טָאה רע

 ,טעטירַאנלואוו ןָא ,טייקשיננוי-בָארג ןָא ןסיוטשעגנָא טירט ןוא

 טכַארבעג םיא טָאה סָאד ןוא ,טייקיליב רעשירעיירש-קרַאמ ןָא

 עטצעל יד ךיז טָאה רע .ךיז ץא קעװַא רעמ לָאז רע זַא ,וצרעד
 רעייז ךיז ,סנטייו רעד ןופ ןטלַאהעג דואווילָאה ןיא רָאי רַאּפ

 טימ ןיולב .עיסעפָארּפ רעד ןופ ןשטנעמ יד טימ טרעקעגנָא קינייװ

 יד ןוא ,ןפָארטעגנ טייצ וצ טייצ ןופ ךיז רע טָאה ייז ןופ עטלייצעג

 ךיז ייב רעכיב עטוג קידנזעל טכַארברַאפ רע טָאה ןדנוטש עיירפ

 ,ןריצַאּפש רע טנעלפ טּפָא רעייז ןוא ,ןטרָאג ןיא רעדָא םייה רעד ןיא

 .ןטנַאקַאב ַא טימ לָאמא ןוא ןייֵלַא רענייא לָאמַא

 ,טסואוועג רע טָאה רָאיטקַא רעסיורג סלַא טרעוו םענענייא ןייז

 ,גנַאלרַאפ ַא טַאהעג רע טָאה ןרָאיטקַא עסיורג עטסרעמ יד יוװ ןוא

 רעד ףיוא רָאנ טינ טייקמַאזקרעמפיוא ןקנעש םיא לָאז ןעמ זַא

 ףיוא קידנריצַאּפש ,לָאמנייא רע טָאה .סַאנ ןיא ךיוא רָאנ ,עניב
 ,רעפיילב בקעי רעליּפשיוש ןשידיי םעד טימ דרַאוװלוב דואווילָאה

 -ַאּפש טיורקדליש ףלָאדור ,טסעז וד, : גנוקרעמַאב ַאזַא טכַאמעג

 .םיא ףיוא םוא טינ וליפַא ךיז טקוק רענייק ןוא סָאנ ןיא טריצ

 ,ןברַאטש לע ךיא ןעוו ןוא ,יירק ןייק טינ ןליפַא טיג ןָאה ןייק

 ןעגנוטייצ עלַא ןיא ןעמ טעוװ ןַאד .למוט ַא ןכַאמ יאדװַא ןעמ טעוו

 .'טיוט זיא טיורקדליש ףלָאדור רעליּפשיוש רעסיורג רעד זַא ,ןביירש

 רעד ןעוו ןוא ,סורדרַאפ טימ ,גָאטייװ טימ סָאד רע טָאה טגָאזעג
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ףרַאד רע זַא ,גנוקרעמַאב ַא טכַאמענ םיא טָאה רעפיילב רָאיטקַא
 רעבָא ,ליטש ןוא ,טלעטשענּפָא ךיז רע טָאה ,טיוט ןנעו ןטכַארט טינ

 ",ןברַאטש ךיא ?עוװ ,דואווילָאה ןיא ,ָאד, : טנַאזעג ,רעכיז

 ןיא טגָאזעג טרעוװ "םיכלמה ךלמ, םליפ ןיא ןליּפש ןייז ןגעוו

 :"גנוטייצ עשידיא; רעסערייא סָאנעוב רעד ןיא גָאלָארקענ

 'ענינעק יד ןופ גינעק רעד, םליפ ןטימ 1927 ןיא סע זיא ןעשענ ,

 יד טליּפשעג טָאה טיורקדליש ףלָאדור ןכלעוו ןיא ,(טּפשמ סוזעי)

 ןופ עלָאר יד ,טיורקדליש ףעזָאי ,ןוז ןייז ןוא ,לודנ ןהכ ןופ עלָאר

 טליּפשענ ?ודנ ןהכ םעד טָאה טיורקדליש ףלָאדור רָאנ .?שַאדוי ,

 -רעטיב ןייז טימ ןניוא יד ןסירעג ןעמעלַא טָאה דיי רעד זַא ,ױזַא

 םעד קידנעעז ,ןדיי ךס א .טשרוד-המקנ ןוא טייקטכעלש ,טייק

 רעיושוצ רעשירַא רעד ןוא ,ןרָאװעג טרעטיצעגפיוא ןענייז ,םליפ

 ןעועג .טציירעגפיוא ךעלנייוועגנרעסיוא ןרעוו םעדכרוד טנעלפ

 טושּפ ןוא ,םליפ-ָאניק ןיא דליב םעד ייב ןציז ןנעלפ סָאװ ,עכלעזַא

 ןדיי ןוא ןטסעטָארּפ ליפ ןפורענסיודַא טָאה סָאד ...ןבָאה ארומ

 רעד... .ןטיורקדליש וצ עבילמוא ןַא ןטײרּפשרַאפ ןביוהעגנָא ןבָאה

 סקַאפ טָאננַאמ-םליפ רעשידיי רעטסירַאב רעד זַא ,ןעוועג זיא ףוס

 םיא רעמ ןוא עמוס עסיורנ ַא טלָאצַאב ,טפיוקענּפָא םליפ םעד טָאה

 ."ןזייוו טזָאלענ טינ

 :ץנַאלג .א טביירש םליפ םעד ןיא ןליּפש ס'.ש ןגעוו

 סיוואומ יד ֹוצ קעװַא טיורקדליש זיא ן?| רעטַאעט ןשידיי ןופ

 -רעדנואוו סטיורקדליש ,םינּפ סטיורקדליש .,דואווילאה ןייק ---

 ןיא טכַאנ א ןטנוויל רעטנזיוט ןופ טקוקעגּפָארַא טָאה קימימ ערַאב

 ףיוא ןעוועג ןיא ןעמָאנ ןייז .דנַאל םעד ןופ ךעלעקניוו עלַא
 ַאניק יד ןרָאװעג ןזיוועג זיא סע ןעוו ,ןּפיל רעטנזיוט רעקילדנעצ

 ןגעו .ןבעל סעסוזעי ןופ עמעט רעד ףיוא ,'ןגינעק ןופ גינעק;

 עכעלטע םורַא ןעיינ דליב םעד-טָא ןיא גנוקילײטַאב סטיורקדליש

 ןפיוא ,לודנ ןהכ םעד ןופ עלָאר א טרָאד טליּפש רע ,סעיסרעוו

 ןיא טקידלושַאב ןטיורקדליש ןעמ טָאה עלָאר רעד-טָא ןופ ךמס

 גנושטייטסיוא רעשיטימעסיטנַא ךעלשביה ןפלעה קיניזטסואווַאב

 ןיא טיורקדליש זַא ,רעטייוו טסייה סע .עיסַאּפ-סוטסירק רעד ןופ
 ןבָאה לָאז רע ,ןפרָאװעגרַאֿפ םיא טָאה ןעמ ןעוו ןרָאװעג סעכ ןיא

 ייז ךיא ןיב סָאװ ? דיי יד ,רימ ןופ ייז ןליוו סָאװ, ; טנָאזעג

 זיולב רימ ןקנַאשעג ,ןבירטעג ךיז ןופ ךימ ןבָאה ייז 4 קידלוש

 'ל טפאשיירטענ רימ ןופ ייז ןעגנַאלרַאפ ָאד ןוא ,תורצ ןוא רעננוה

 עלָאר יד זַא ןגָאז ייז .השעמ עצנַאנ יד ןענעקייל ,רעדיוו ,ערעדנַא

 -ךיוה טליּפשעג ,קידנעטש יו ,טיורקדליש טָאה הפיח לודג ןהכ ןֹופ

 זיולב ןגעלעג זיא 'גנושטייטסיוא עשיטימעסיטנַא, יד .שירעלטסניק
 -יטש ַא ןעוועג ךָאד זא סע .'סלטייט, יד ןיא ,ןטפירשפיוא יד ןיא
 -םיוא יד ןופ טָאה טיורקדליש .,ןגנַאלק} יקָאט ןייק טינ ,םליפ רעל
 ,ןעעזעג ןיילַא ייז טָאה רע ןעוו .טסואוועג טינ סיוארָאפ ןטפירש
 -רָאֿפ רעטעּפש םיא טָאה ןעמ .סעכ ןיא קרַאטש ןעוועג רע זיא
 -עג לָאמ סעדעי רע טָאה ,ןלָאר עכעלנע ןיא ןליּפש וצ ןגָאלשעג
 טימ ןרעוו טכַאמעג ןלָאז 'סלטייט, יד זַא ,גנידַאב םעד טלעטש
 'טָאה גנוניימ יד טא .סעיצקורטסניא ענייז טיול ןוא המכסח !ןייז

 ףרַאד רע .רעפיילב בקעי רָאיטקַא רעשידיי רעד טלייטעגטימ רימ
 ןעעזעג טעמכ רואווילַאה ןיא טייצ רענעי וצ טָאה רע לייוו ,ןסיוו
 ,"גָאט עלַא ןטְלַא םעד

 ןגעװ למוט םעד רעכעלריפסיוא םורַא טדער שטיוװָארעשָא .מ
 : םליפ םעד

 טליּפשעג טָאה רע רעכלעוו ןיא 'סגניק ווא גניק, יוואומ יד,
 טָאה דליב יד .טסָאקעג טנוזעג ךס א םיא טָאה ,לודנ ןהכ םעד

 ןליּפש סטיורקדליש ףלָאדור טָאה ןעמ ,גלָאפרע ןסיורג ַא טַאהעג
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 רעטַאעט ןשידיי

 -סיורַא דליב יד טָאה ןזיירק עשידיי יד ןיא רעבָא ,טביולעג קרַאטש

 -לושַאב ןטיורקדליש טָאה ןעמ ןוא ןטספעטָארּפ עקרַאטש ןפורעג

 ײטנַא ןטײרּפשרַאפ ןפלָאהעג ןליּפש ןייז טימ טָאה רע זַא ,טקיד

 ןבָאה רעגערט-ןטשטָאּפ ןוא סעקינתוליכר .עדנַאנַאּפָארּפ עשיטימעס

 ייב טָאה טיורקדליש ףלָאדור זַא ,ןעגנַאלק טיירּפשרַאפ טלָאמַאד

 ןטסעטָארּפ עשידיי יד זַא ,טקירדענסיוא ךיז ןטייהנגעלעג עקינייא

 -ָארּפ עשידיי יד זַא ,זיא רעבָא תמא רעד .קינייו םיא ןרעמיק

 ךיז טָאה רע ןוא טפַאשרַאפ שפנ תמנע ךס א םיא ןבָאה ןטסעט

 ,רעמ ךָאנ .ןצרַאה םוצ ןעמונעג קרַאטש רעייז ןינע ןצנַאנ םעד

 טָאה ,ןביוהעננָא ךיז ןבָאה ןטסעטָארּפ עשידיי יד רעדייא ךָאנ

 דליב רעד רעביא טרעגרעענ קראטש רעייז ךיז טיורקדליש ףלָאדור

 גנולעטשרָאפ-רעימערּפ רעד ייב ןעוועג זיא סָאד .'סגניק ווא גניק;

 טיורקדליש .דואווילָאה ןיא !רעטַאעט זיניישט, ןיא דליב רעד ןופ

 וצ ןוא דליב רעד וצ ךיז טקוקענוצ ןוא רעטַאעט ןיא ןסעזעג זיא

 יו סַאלב ןרָאװעג רע זיא ,טליּפשעג טָאה רע סָאװ ,עלָאר רעד

 ןָאק רע זַא ,ןעעזעג טָאה ןעמ ןוא ,זעוורענ ךעלקערש ,טנַאװ יד

 שממ םיא טָאה סע .ןציזונייא טינ טֹרָא ןייז ףיוא קיאור ןיוש

 -סיורַא ןייצ יד ןשיווצ ןופ רע טָאה לָאמ עלַא ןוא ,ןנָארטעגרעטנוא

 רעטשרע רעד ייב דלַאב ,ןַאד טָאה רע .'! טָאנ ןיימ ,ךא, טמורבעג

 וצ טָאה ןעמ זַא ,טריפרַאפ םיא טָאה'מ זַא ,ןעעזרעד גנולעטשרָאפ
 -רעטנוא| 'סלטייט, עכלעזא ,תורוש עכלעזַא טלעטשענוצ ןזָאּפ ענייז

 -ענוצ יד ,ייז זַא ןוא ,ןעוועג טינרָאנ רעירפ ןענייז סָאװ ,ןןטפירש

 ,ןקידלושַאב וצ םיא טנורג ַא ןבעג ךעלקריוו ןענַאק 'סלטייט, ענעבעג

 עשיטימעסיטנא ןטיײרּפשרַאפ ןפלָאהעג ןליּפש ןייז טימ טָאה רע זַא

 .ןפלעה טנַאקעג טינרָאנ רעבָא ןיוש ךיז טָאה רע .עדנַאנַאּפָארּפ

 ַאזַא ןיא ןבירטעגניירַא םיא טָאה סָאד ןוא ןלַאפרַאפ ןעוועג זיא'ס

 -םיוא טינ רעיש ךיז טָאה רע זַא ,דנַאטשוצ-סטימעג ןכעלקערש

 -כיזרַאפ רעייז ןעוועג ןיוש רע זיא ךָאנרעד .ןקידעבעל ַא ןסענעג

 -עננייא םיא טָאה'מ ןעוו לָאמ עלַא ןוא ,קיטכיזרָאפ ליפוצ ,קיט

 ןייק טעוו רע זַא ,טנָאזעג רע טָאה ,יוואומ ַא ןיא ןליּפש וצ ןדַאל

 עלַא יד םיא טזייױו ןעמ רעדייא ןביירשרעטנוא טינ טקַארטנָאק

 טָאה ןעמ ביוא ןוא ... .עלָאר ןייז ןיא ןייז ןלעוו סָאװ ,'סלטייט

 -נוא טינ טקַארטנָאק ןייק רע טָאה ,ןזיווענ טינ 'תורוש, יד םיא

 ."ןבירשעגרעט

 1929 טניז זַא ,ןוז ןייז טלייצרעד .ש ןופ רָאי עטצעל סָאד ןגעוו

 סיטיבַאיד :תולחמ ייווצ ףיֹוא .קנַארק רעמ ץלַא ןרָאװעג .ש זיא

 .ק .ר רעד ןיא לָאר עקיטכיוו ַא טַאהעג דָארג טָאה רע .ַאמטסַא ןוא

 טנַאשזרעס ןופ עטכישעג יד, סגייווצ דלָאנרַא ןופ גנוריפפיוא- .ָא

 קנַארק ױזַא רע זיא ,םליפ םעד ןעיירד ןטימ ןיא רעבָא ,*ַאשירג

 .טרָא ןייז ףיוא ןרעדנַא ןַא ןעמענ טזומעג טָאה ןעמ זַא ,ןרָאװעג

 -ַאגנַא .ש זיא ,ןליפ רעסעב ןעמונעג רעדיוו טָאה רע יו םעדכָאנ

 ןופ עיסרעוו רעשטייד רעד רַאפ ".מ .ג .מ, ןופ ןרָאװעג טרישז

 ןופ ר"א טליּפשעג טָאה רע ואוו ,"יטסירק אננַא, סלעיניָא ןישזדוי

 סלַא ָאברַאג ַאטערג טימ ,ןַאטיּפַאק ןטלַא ןופ לָאר יד רעכייר ץנַארפ

 טכַארבעגמײהַא םיא ןעמ טָאה 1930 ילוי בייהנָא ןיא .רעטכָאט ןייז

 -ימכָאנ רעסייה ַא רעייז ןעוועג זיא'ס .ָאידוטס רעד ןופ ןקנַארק ַא

 -עגסיוא ןוא לעג םינּפ סָאד .ךעלקערש ןעזעגסיוא טָאה רע .גָאט

 יו טקוקעגסיוא ןוא ץנַאלג םעד ןרָאלרַאפ ןבָאה ןגיוא יד ,טרעגָאמ

 ,ש ןיוש ןָאק ןליּפש רעמ זַא ,רָאלק ןעוועג זיא'ס .זָאלג טרימשרַאפ

 טפרַאדעג רע טָאה רָאטקָאד ןופ גנונעדרָארַאפ רעד טיול ןוא ,טינ

 ןייז וצ ןעניואוו ןייגרעבירא ןוא בוטש רענעגייא ןייז ןופ ןײגסיױרַא

 סיורפ ןייז ןסע ןופ ןטיהּפָא טפרַאדעג םיא ןעמ טָאה רקיע רעד .ןוז

 ַא ןטיהּפָא טװמעג טָאה רע לייוו ,םילכאמ ,עטעפ וצ רעבָא ,עטוג
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 ערעדנוזַאב ַא ןעמוקַאב זיוה סנוז ןייז ןיא טָאה .ש .עטעיד עגנערטש

 גָאט רושזיד-"רעטסעווש, ַא ןוא ןָאפעלעט ןלעיצעּפס ַא טימ בוטש

 טַאהעג טָאה רע םגה ,ןבעל ןייז ןופ ןכָאװ עטצעל יד .טכַאנ ןוא

 -רַאטש ןייק ןטילעג טינ רעבָא רע טָאה ,סעקַאטַא-ַאמטסַא עקידרדסכ

 -רעדנואוו ןייז ןוא טגָאלקַאב טינ לָאמנייק ךיז טָאה רע .םירוסי עק

 .טזָאלרַאפ טינ םיא טָאה רָאמוה רערַאב

 -רַאפ רעד ןופ רָאטקָאד ַא טכוזַאב םיא טָאה 1930 ילוי 15 םעד

 טָאה ךוזַאב םעד תצב ןוא ,ָאידוטס רעד ייב גנולײטּפָא-סגנורעכיז

 -עג ןיֹוׁש רימ טָאה ןעמ ,טסעז וד , ןוז ןייז וצ טקירדעגסיוא ךיז .ש

 קעװַא טנוװָא םעד זיא טיורקדליש ףעזָאי ."תומה ךאלמ םעד טקיש

 ,דניירפ ַא םענייז רעטָאפ םייב טזָאלעגרעביא ןוא גנולעטשרָאפ ַא וצ

 ןקנַארק םעד טריזמַא טָאה רעכלעוו ,דלעפ ץירפ רָאיטקַא םעד

 ןוא תושעמ עשטייד עשיטסירָאמוה טימ ,טעב ןיא ןגעלעג זיא סָאװ

 -רַאפ זיא רעכלעוו ,רעליּפשיוש רעד טָאה טכַאנ עבלעז יד .רעדיל

 -פיוא םיא ,ןפָאלש ןעגנַאגעג זיא ןוז ןייז יו םעדכָאנ .ש ייב ןבילב

 רעד לַײװ ,רָאטקָאד ַא ןפור ףכית לָאז רע זַא ,ףָאלש ןופ טקעוװעג

 יו םעדכָאנ טונימ עכעלטע .עקַאטַא ןַא ןעמוקַאב טָאה רעקנַארק
 רעד .טיוט רַאפ .ש טרעלקרעד רע טָאה ,ןעמוקעג זיא רָאטקָאד רעד

 .רעטומ ןייז םייה ריא ןופ ןפורעגסױרַא דלַאב טָאה ןוז

 ןופ ךוזַאב םעד ױזַא טרעדליש דייוש קרַאמ רעליּפשיש רעד

 ןיא .ש ייב רעטַאעט-טסנוק ןופ רעדילגטימ ייווצ ךָאנ ןוא םיא

 :טיוט ןייז רַאפ געט עכעלטע דואווילָאה

 יד ןסעזענ זיא רעטסנעפ םוצ םינּפ ןטיס שיט-ביירש ַא ייב,

 ןיב ךיא ןוא ,רעטסיימ םנופ טלַאטשעג עטרעקיוהעגנייא עניילק

 ,,רעדניק ,וָאלעה , : טגָאזעג ליטש טָאה רע ןעוו ןרָאװעג טשַארעביא

 ןבילבענ זיא רָאנ ,ןקוקוצנָא זדנוא טרעקענמוא טינ ךיז טָאה ןוא

 טיורקדליש רעקילָאמַא רעד .ןציטָאנ ןביירש ןיא טפיטרַאפ ןציז

 -פיוא ןוא טרָאװ ןוא ?וק ךעלטניירפ ַא ייב ןעננירּפשפיוא טנעלפ

 רימ רעבָא .ןלייצרעד ןוא ןגערפכָאנ ןוא ןרעהסיוא ןוא ןעמענ

 ןייז ףיוא ןָאטעג קוק ַא בָאה ךיא ןעוװ ןרָאװענ רָאלק ץְלַא זיא

 -ַאלב ַא .זדנוא וצ טרעקעגמוא ,עלייוו ַא ךָאנ ,טָאה רע סָאװ ,םינּפ

 .טיורקדליש ףלָאדור ןקילָאמַא םעד ןופ ןטָאש רענירג-לענ רעס

 ענעסקַאװעגסױרַא ,עלעה ענייז ,סיורנ יד טפלעה ַא םינּפ סָאד

 -טנַא; .ךַאװש זיא לוק סָאד .ןעקנוזעגנייא ןוא לקנוט --- ,ןגיוא

 ןיא זדנוא וצ טעדנעוועג ךיז רע טָאה --- רעדניק ,רימ טקידלוש

 ףרַאד ךיא .ןעמונרַאפ ?סיבַא ןיב ךיא --- שידיי-סעומש םענייפ ןייז

 טָאה ךימ .'ךייא טימ ןייז דלַאב לע ךיא רעבָא ,ןרינָאפעלעט רָאג

 ױזַא ןייז סָאד ןָאק ןכוסמ הלוח רעד סָאוװ טימ טריסערעטניארַאפ

 פיפוזַא ךיז ןבָאה רימ שטָאכ ,ןטרַאװ ךימ טעב רע זַא ,ןעמונרַאפ
 -רעביא ,ךס ַא ןזעל טנעלפ רע זַא ,סייו ךיא .ןעעזעג טינ ןרָאי

 ןליפַא ,טגײלעגקעװַא רע טלָאװ ךוב א רעבָא ,רעקיסַאלק יד טּפיוה
 -- '? ָארטסעַאמ ,ריא טוט סָאװ, .טגיילעגקעװַא רע טלָאװ עלָאר ַא

 רע טָאה -- ?סיבַא ךימ ריזומַא ךיא, .ןָאטעג גערפ א םיא ךיא בָאה

 -דרעפ ןיא ליּפש ךיא -- ל?לכיימש ןכאווש ַא טימ טרעפטנעעג רימ

 ןיימ ןָאט גערפ א רָאנ לעװו ךיא ,טונימ א סיוא טרַאוו .ךעל

 ,טראוועגוצ ןוא טכַאלעצ ךיז ןבָאה רימ .'!{טנעגַא| רעקוָארב

 ןבָאה זומ ַאּפַאּפ רעד זַא ,טמיורעגנייא לייוורעד רימ טָאה ףעזָאי

 טימ ךיז טמענרַאפ רע סָאו ךעלקילנ ןזיא רע ןוא גנואיירטשעצ

 ןצרוק ןיא ךיז רע טָאה ,ןרָאוװעג קיטרַאפ זיא ן.ש} רע ןעוו .סעּפע

 -טסנוק ןופ עּפורט רעד ןיא םענעי ףיוא ןוא םעד ףיוא טנערפענכַאנ

 ננַאל יוװ ,ןליּפש ןלעוו רימ סָאװ ,ןעמוקענ זיא סע רעוו ,רעטַאעט

 ןרעפטנע וצ ןדימענסיוא ךעלטכיזבַא טָאה ןוא ,ןביילב ןלעוו רימ

 טנַאזענוצ טָאה רע .םיא ןגעוו טגנערפענכַאנ ךיז טָאה ןעמ ןעוו
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 -סיוא ןוא ןעננולעטשרָאפ ערעזדנוא וצ ןעמוק וצ טגנידַאבמוא

 טנווָא ןַא םיא טימ ןעננערברַאפ ןלָאז רימ זַא ,שטנואוו ַא טקירדענ

 ןענַאטשרַאפ טָאה רע זַא ,ןעוועג רָאלק זיא סע .זיוה ןיא םיא ייב

 -דליש ןסיורג ןקילָאמַא םעד וצ תונמחר ןֹוא גנושיוטנַא רעזדנוא

 ןופ תונורכז םיא ןיא טנערעג טָאה טייהנזעוונָא רעזדנוא .טיורק

 ךיז לָאז רע זַא ךעלרעכעל טקוקעגסיוא טלָאװ עס ןעוו טייצ ַא

 רע .ךעלדרעפ יֹוװ ביירטראפ-טייצ ןקיטשינ ַאזַא טימ ןריזומַא

 ףורַא ןענייז ןוא טננעזעצ ךיז ןבָאה רימ .ןיילַא ןייז טלָאװעג טָאה

 ,קעטָאילביב ןיא ןפעזָאי וצ

 -טנוזעג סנטלַא םעד ןנעוו ןדייר וצ ןדימעגסיוא טָאה ףעזָאי ךיוא

 -עוַאב-טנַאה רעקידנור א טימ זדנוא טזייוו ףעזָאי . .. ,דנַאטשוצ

 םיא טָאה רעטָאפ רעד סָאװ ,קעטָאילביב עכייר עלופטכַארּפ יד גנוג

 ענעטלעז רעייז טלַאהטנַא קעטָאילביב יד .ןקנָאשענקעװַא טציא

 עטרירטסוליא ערַאבטסָאק ,ןכַארּפש עכעלטע ןיא ןרַאילּפמעזקע

 -ןינ ןופ ַאנאטנערב ,ןטּפירקסונַאמ לייט ,רעדנעב-סוסקול ,ןבַאנפיוא

 טנזיוט קיצכעז ןיא טצַאשענ קעטָאילביב-טיורקדליש יד טָאה קרָאי

 זַא ,ןעמירַאב רעטסיימ רעטלַא רעד ךיז טנעלפ םעד טימ .רַאלָאד

 טנעלפ ןשטנעמ ןכעליורטרַאפ ַא רַאפ ןוא .ןנעמרַאפ ןייז זיא סָאד

 יו ױזַא ,ןרַאילּפמעזקע ענעטלעז לייט ןזייווַאב ןוא ןעמענסיורַא רע

 טניפעג ,ןרעױדַאב םוצ .ךעלדנער ענייז ןזיװַאב טלָאװ רענרַאק ַא
 קינייו רעייז ןֹוא ,ךוב שידיי ןייק קעטָאילביב רעד ןיא טינ ךיז

 | .טלַאהניא ןשידיי ןופ

 -נוא וצ ןזיװעגסױרַא טיורקדליש טָאה טערעטניא ןטסערג םעד
 ןציירד-ףלעווצ טימ ךָאנ לייוו ,"סיז דיי ןופ גנולעטשרָאפ רעזד

 ףיוא סיז ףעזָאי ןליּפש וצ רעטשרע רעד ןעוועג רע זיא קירוצ רָאי

 טינ גנולעטשרָאפ יד ,רעדייל ,רעבָא טָאה רע .ןיוו ןיא שטייד
 ,ךיז רע טָאה גנולעטשרָאפ רעד וצ קידנרָאפ .ןעז וצ טבעלרעד

 .םייהַא ןרעקמוא טזומעג ךיז ןֹוא טכעלש טליפרעד ,געװ ןפיוא
 ןעמונעגנעמַאזוצ רעדיוו ךיז רע טָאה רעטעּפש געט עכעלטע טימ
 -לעפ ענירג, ןופ גנולעטשרָאפ יד ןעז ןעמוקעג זיא ןוא תוחוכ טימ
 ייב טָאה רע סָאװ ,גנולעטשרָאפ עטצעל יד ןעוועג זיא סָאװ ,'רעד
 רעטניה ןעמוקעג רע זיא גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ,ןעזעג ןבעל ןייז
 ,טנַאה יד ןקירד ןדעי ,רעליּפשיוש ןדעי טימ ןעז ךיז ןסילוק יד
 טָאטשנא ןוא ,ןרָאלרַאפ ןוא ןיילק ןעזעגסיוא ןיוש טָאה רע רעבָא
 יורפ יד .ייווצ-טרָאװ א טדערעג רע טָאה ,רעטרעוו ןעצ עקילָאמַא
 ןוז רעד .םיא רַאפ טדערעג טָאה ןוז רעד .םיא רַאפ טדערעג טָאה
 עגרַאק טימ .רעטָאפ רעד טינ ןיוש ,םייהַא ךיז וצ ןדַאלעגנייא טָאה
 -ענסיוא |.ש| רע טָאה קימימ עבעלרעדנואווַאב טימ ןוא רעטרעוו
 ענירג, עילידיא רענייש רעד רעביא גנורעדנואווַאב ןייז טקירד

 ןיא ןליּפש וצ גנונפָאה ַא טקירדעגסיוא ךָאנ טָאה רע .'רעדלעפ
 .המקנ ןופ טָאנ; ןופ גנולעטשרָאפ עשידיי ַא סעלעשזדנַא םָאל
 -עצ םעראוו ךיז ,טייהנזעוונָא ןייז רַאפ טקנַאדַאב םיא ןבָאה רימ
 ךָאנ ןלעוו רימ זַא ,טנַאעג טינ טָאה זדנוא ןופ רענייק ןוא טנגעז

 רעד ייב ןייז סעלעשזדנַא סָאל ןיא טייצ רעצרוק רעזדנוא רַאפ
 ןעװעג ןיא סָאד .טיורקדליש ףֶלֶאְדֹור רעטסיימ םעד ןופ היול

 ."ןקידעבעל א ןעזענ םיא ןבָאה רימ סָאװ לָאמ עטצעל סָאד

 ןברָאטשעג .ש זיא ,1920 ילוי 5 םעד ,רעטעּפש געט עכעלטע

 רעד ףיוא ור רעקיבייא ןייז וצ ןעמוקעג ןוא סעלעשודנַא סָאל ןיא
 ,ירעטעמעס דואווילָאה

 טכַאנ ַא .ש טָאה ןבעגעגרעביא רעטעפש טָאה הנמלא ןייז יו

 רע .סגָאטרַאפ סנייא זיב ןוז ןוא יורפ ןייז טימ טכַארברַאפ רעירכ

 א ןיא ןעוועג ,טכַאלעג ,טפיטשעג טָאה ,ךעלקילג רעייז ןעוועג זי
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 ןופ ןאטיסטעג

 ."הוקתה, יד ןעגנוזעג רע טָאה ףוס םוצ .גנומיטש רענעביוהעג רעייז

 רע רעדייא זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג זיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיאו

 סעּפע םיא רַאפ לָאז יז זַא ,יורפ ןייז ןטעבעג רע טָאה ,ןברָאטשעג זיא

 -עגנָא ןײלַא רע טָאה ,סָאװ טגערפעג םיא טָאה יז ןעוו ןוא ,ןעגניז

 טיול .ןעגנַאגעגסיוא גנַאזעג ןטימ זיא ןוא ?הוקתה/, יד ןעגניז ןביוה

 ןיא ןברָאטשעג זיא .ש זַא ,תושעמ עלַא יד זַא ,סיוא טמוק ןוז ס',ש

 ןייק טינ ןבָאה ,"הוקתה, קידנעגניז ,יורפ ןייז ןופ טייהנזעוונָא רעד

 ,ןדנורג םוש

 ,טגָאזעגנָא .ש טָאה שיטקַאפ ןזַא ,טלייצרעד טיורקדליש ףעזָאי

 ייב ןלעוּפ טנָאקעג טינ טָאה רע רעבָא ,ןרימערק םיא לָאז ןעמ זַא

 ןוא ,רבק ַא ןיא ןייז וצ רבקמ םיא טינ ךיוא ױזַא ,ןָאט וצ סָאד ךיז

 -ילָאה ןופ םואעלעזומ ןיא רעּפרעק ןטיוט םעד טגײלעגנײרַא רַאפרעד

 .סעלעשזדנַא סָאל ןיא םלוע תיב דואוו

 ןשיוװצ ,ןשטנעמ רעטנזיוט טקילײטַאב ךיז ןבָאה היול רעד ןיא

 ,"רעטַאעט-טסנוק ןשידיי, ןופ עּפורט עקידנרילָארטסַאג יד ייז

 םעד טיול ךיז טמוקַאב היול רעד ןגעוו דליב רעדנַא ץנַאג ַא

 -ידיי רעינרָאפילַאק ,, גנוטייצ רעשידיי רעקיטרָא רעד ןיא גָאלָארקענ

 :"עמיטש עש

 -מיס ןימ א ןעוועג זיא סעלעשזדנַא סָאל ןיא היול סטיורקדליש,

 לאוקיש רעד יו יױזַא סעּפע ,ןבעל-רעדנַאװ ןצנַאנ ןייז ןופ לָאב

 ןבעל ץנַאג ןייז טָאה רעכלעוו ,רעלטסניק רעד זַא ,טמיטשַאב טלָאװ

 ,עסַאמ רעשידיי רעד ךָאנ ,םלוע ןשידיי ןסיורג םעד ךָאנ טקנעבעג

 ןדנעטשמוא ךרוד זיא ,ןטפעהַאב טנָאקעג טינ ייז טימ ךיז טָאה ןוא

 ןעוועג טיוט םייב ךיוא זיא ,ייז ןופ ןרָאװעג טרעטייוורעד לָאמ עלַא

 םיא ןבָאה םידיחי זיולב .עסַאמ רעשידיי רעסיורג רעד ןופ טייוו

 -ענלַא םנופ לָאצ עניילק ַא זיולב...  .ור רעקיבייא ןייז וצ טריפעג

 -רַא יד ,ךעלריטַאנ ,ץוח ,היול רעד וצ ןעמוקעג זיא םלוע םעניימ
 ןייטשרַאפ טנָאקעג ערעדנַא ןופ רעמ טָאה עכלעוו ,טלעוו עשיטסיט
 ."רעלטסניק ןסיורג םעד ןצַאשּפָא ןוא

 -ַארגעלעט-ליפעגטימ ןעמוקעגנָא ןענייז טלעװ רעצנַאג רעד ןופ

 -ייד רעד ןופ ןעמָאנ ןיא רָאדַאסַאבמַא ןשטייד ןופ ייז ןשיווצ ,סעמ
 ןיא סלעבעג םידוהיה ררוצ רעד טָאה 1933 ןיא .גנוריגער רעשט
 עסיורג-סנבעל סָאד ןענערברַאפ וצ טנדרָארַאפ דנַאלשטײד-יצַאנ
 ןיא ןעגנָאהעג זיא סָאװ ,ןַאמרעביל סקַאמ ןופ ןלָאמעג ,.ש ןופ דליב
 רעטַאעט סטדרַאהנייר ןופ קָאטש ןטשרע ןפיוא עערעלַאג-ןרע רעד
 ,ןילרעב ןיא

 ַא טימ ךערּפשעג ַא ןיא שא םולש טָאה טוט ס'.ש ךָאנ דלַאב
 רעדייל . .. , :טרעלקרעד "לַאנרושז רעניוו רעיינ, ןופ רעייטשרָאפ
 ףלָאדור . . . ןופ טיוט םעד ןרעױדַאב טזומעג געט עטצעל יד ךיא בָאה
 ןיא ,לָאמ ןטשרע םוצ ,ןטיורקדליש ןעזעג בָאה ךיא . .. ,טיורקדליש
 -נייר סקַאמ ןופ עניב רעניילק רעד {ףיוא| ןיא טָאה רע ןעוו ,5
 ױזַא ךימ טָאה עיצַאערק ןייז .'קָאליײש, טליּפשעג ןילרעב ןיא טדרַאה
 ןוא טעברַאעגרעביא 'המקנ ןופ טָאג; ןיימ בָאה ךיא זַא ,טרעטישרעד

 -ָאשּפַאש לקנַאי ןופ רוגיפ יד טעטַאטשעגסיוא עניב רעשטייד רעד ןופ

 ךיא ןוא ,ןסנַאוינ עלעיצעּפס טימ ,ןטיורקדליש רַאפ לעיצעּפס שטיוו

 "יד ןליּפשכָאנ טנַאקעג טינ םיא טָאה רענייק זַא ,ןרעלקרעד ןָאק

 .קילגסיורג עילימַאפ, עמַארד ןיימ ןיא ךיוא טָאה רע .עלָאר עקיזָאד

 ,"קרָאי-וינ ןיא גלָאפרעד ןסיורג ַא טַאהעג {'סוחי}

 טרעוװ ,"טייצ יד, גנוטייצ רענָאדנָאל רעד ןיא גָאלָארקענ ַא ןיא
 : טגָאזעג

 עטסערג יד ןופ רענייא ןעווענ זיא רענעברַאטשרַאפ רעד,

 עטסטמירַאב יד ֹוצ טרעהעג טָאה רע ,רעליּפשיוש-רעטקַארַאכ

 ןיא זיא ןוא ,ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא ךַאפ ןייז ןופ סרעטסיימ
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 רעטַאעט ןטשידיי

 ןעוועג טינ ,ןטנווֶא עכעלקילנ יד ןיא ,טייצ רעסיורג ,רעטוג ןייז

 ,ילעווָאנ ןוא יזָאר רעקינַארט עשינעילַאטיא עסיורג יד יו רעכַאװש

 ןופ טסילַאער רעזָאלסטכיזקיר ,רענעסָאלשטנַא ןַא ןעוועג זיא רע

 ַא ןגעלענ רימת ןזיא ןזעוו ץנַאג סטיורקדליש ןיא .ענעצס רעד

 ןעוועג זיא טיורקדליש . . , ,ןליּפש טסול א ,םוטנַאידעמַאק קידיירפ

 ןעוועג זיא רע .גנומאטשּפָא טיול רָאנ טינ דיי ןוא שטנעמ-חרזמ א
 ןטסערג םעד טָאה רע םנה רעליּפשיוש רעשידיי רעטסואווַאב ַא ךיוא

 רעד ףיוא טכַאמענכרוד ערעירַאק רעשיטסיטרַא ןייז ןופ לייט

 רעשידיי רעד ןופ רענעק ַא ןעוועג זיא רע ... .עניב רעשטייד

 עויסַאּפ ןוא ןצנעטסיזקע עטקירדעג עקיזָאדיד עֶלַא ןופ ,המשנ

 -לַאטשעג עדנרעטישרע ןייז ןקנעדענ דימת טעוו'מ ,ָאטעג ןופ ןדלעה

 'המקנ ןופ טָאג, ןיא רוניפ-טּפיוה יד ,שטיוַאשּפַאש לקנַאי ןופ גנוט

 יירשפיוא רעד עלָאר רעקיזָאד רעד ןיא ןעוועג זיא'ס .שַא םולש ןופ

 -רַאפ טָאה סָאװ ,המשנ רעטעדנואווראפ-ףיט ַא ןופ |יירשעגסיוא|}

 רעטלַאטשעג רעלַאטנעמיטנעפ א סלא רעבָא .ןצרַאה םייב טּפַאכ

 רע .'קָאלייש, ןופ לָאר רעד ןיא ןענישרע טיורקדליש ףלָאדור זיא

 ןופ טייקמערַאוו רעד ךרוד טרעדלימענ טײקמַאזיורג סקָאלייש טָאה

 -ָאלרַאפ ַא ןופ עידעגַארט יד ןעוועגנ זיא'ס ,ץרַאה דנביל ,ליטש ַא

 ,ןטלדנַאהַאב-םַאזיורג ַא ןופ ענַאלקנָא יד ,רעטָאפ ןטשיוטנַא ,םענעז

 -נרעיב ןוא סנעסביא ,סריּפסקעש טליּפשעג טָאה רע ,דיי ןזָאלטכער

 רע טָאה ןטלַאטשענ עשיטַאמַארד עקיזָאדיד עלַא ןיא .,ןסעיּפ סנאס

 -מעט-רעליּפשיוש ןכעלטפַאשנדייל ןייז ,עשיטיורקדליש סָאד ןבענעג

 ַא וצ ןרָאװעג ןצלָאמשעצ רעייפ ןקיזָאד ןיא זיא סָאװ ,טנעמַארעּפ

 -נעמיטנעסדזָאלטּפַארק ייברעד קידנרעוו טינ ,ל?יפעג ןופ טייקכייוו

 -סיורַא ךיז רע טָאה ןלָאר עשיסַאלק עסיורג ענייז ןבענ . .. .לַאט

 ןיא ךעלּפעשרענוא ,רעליּפש-ןעשזרַאש רעטפאהרעטסיימ סלַא ןזיוועג

 רעשרעהַאב סְלַא ןוא ,ןעגנולדנַאװרַאפ עדנפילברַאפ ןוא סעקסַאמ יד

 .טקעלַאיד ןדעי ןופ ,|ןדייר ןופ ןפוא}| עזייוו-ךַארּפש רעדעי ןופ

 ןייז ךרוד ןיוש טקריוועג ךעלנייווענרעסיוא דימת טָאה רע ..,,

 -רַאה ןייז ךרוד ךיוא רעבָא ,רוטַאנ רעשינָאמעד ןייז ךרוד ,עקסַאמ

 יד ןוא טימעג ןייז ןעוועגנ זיא םיא ןיא עשידיי סָאד ,רָאמוה ןקיצ

 ."טנעצקא ןייז ןופ טייקראטש

 : טגָאזעג טרעוו *ךַאנַאמלַא טלעוו רעשידיא, ןיא

 רעד ףיוא סיורַא טייג רע ןעוו זַא ,ןעמ טגָאז ןטיורקדליש ףיוא

 ,טסענרַאפ ריא .שטנעמ ַא זיא רע .,רָאיטקַא ןייק טינ רע זיא ,עניב

 ןיק טינ טליּפש טיורקדליש לייו ,רעטַאעט ןיא טנעז ריא זַא

 טלדנַאה סָאװ ,שטנעמ ַא זיא עניב רעד ףיוא טיורקדליש .רעטַאעט

 ,ןעלדנַאה ףרַאד ,רָאפ טלעטש רע ןכלעוו ,שטנעמ רעד יװ טיול

 ליפ ױזַא טימ טדער ןוא טלדנַאה ןטיורקדליש ןיא שטנעמ רעד ןוא
 טניישרע טיורקדליש ןעוו .ןצרַאה ןפיוא טונ ךייא טרעוו סע זַא ,ןח

 רע סָאװ ,רעטקַארַאכ ַא ןופ טלַאטשעג |ר}|םעד ןיא עניב רעד ףיוא

 טינ טכַאמ .ןגירק ביל רעטקַארַאכ םעד ריא טזומ ,רָאפ טלעטש

 ַא רעדָא ,קיזמ עלעקייא רעטסגנעג םעד רָאפ טלעטש רע יצ סיוא

 ןקָאלייש רָאפ טלעטש רע יצ סיוא טינ טכַאמ ,טסילַאעדיא ןטמירַאב

 רעסקנָארב םעד יצ ,שיילפ טנופ ַא ןדיינש ליוו סָאװ ,רעסעמ ןטימ

 -ענ ןיא ּפיט-טיורקדליש רעדעי .'סערּפסקע סקנָאדב , ןופ רעלניב

 זיא סע סָאװ ,ןטנעמַאנרָא עטסנייפ יד טימ דלָאנ םענייר ןופ טבעוו

 טיורקדליש טדער ןבעל ןיאַצ; ? .המשנ רעכעלשטנעמ ַא ןיא ָאד

 טמוק רע ןעוו רעבָא ,ךַארּפש-רעטומ ןייז זיא שטייד לייוו ,שטייד

 סיוא גנילצולּפ רע טרעוו ,עמַארד עשידיי א ןליּפש וצ עניב רעד ףיוא

 ."שידיי ןשידיי ןקַאמשעג ַא טדער ןוא שטייד

 ןיא ?םויה ראוד, גנוטייצ רעשיאערבעה רעד ןיא גָאלָארקענ ןיא

 רע טָאה טדרַאהנייר סקַאמ ייב ָאד ..., :טגָאזעג טרעוו םילשורי
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 ןשינעגרָאברַאפ יד טקעלּפטנַא רע טָאה ָאד .טכַאמעג טמירַאב ךיז

 גנַאל תורוד ןופ ןייועג רעטּפַאזעגניא ,המשנ רעשידיי ןייז ןופ

 ,"המקנ ןופ טָאג, ןיא טנכייצעגסיוא ןעוועג זיא רע .תויח ןקיביײא ןוא

 ,קָאליײש ןופ טסַײג רעד טבעוושעג טָאה ןּפיט ענייז עלַא רעביא רעבָא

 -יברַאפ ןוא רעקיגַארט רעד ,רעקידנרָאצ ןוא רעכעלקילגמוא רעד

 ּפיסֶא ןוא ןוז ןייז טימ ןעמַאװצ רע טָאה 1925 ןיא ... .רענעס

 ןדישַאב ,ןילק ַא ,רעטַאעט-טיורקדליש סָאד טעדנירגעג ווָאמיד

 .עגנוי 14 ןעמונעגפיונוצ ,רעצעלּפ-ץיז 288 זיולב טימ ,לרעטַאעט

 ,רערעל ַא ייז ייב ןרָאװעג ןוא רעליּפשיוש עטריציטקַארּפ קיניײװ

 רעדנזיורב ,רעדנבערטש ןייז ... .רעטָאפ ןוא רעריפנָא ,רעבעגטַאר

 ןיק קעװַא רע זיא 1926 ןיא ןוא ןעור טנָאקעג טינ טָאה טסייג

 ןייז ןעמליפ יד ןיא גלָאפרעד טַאהעג רע טָאה ָאד .דואווילַאה

 רעטייו רעבָא ,'דנַאל ןייז, ןוא 'עגינעק יד ןופ גינעק רעד; ,'קלָאפ

 טנעקעג טָאה טיורקדליש .ןעגנַאגעג טינ ןיוש רע זיא דואווילָאה ןופ

 ענייז עלַא טימ רָאנ ,םינּפ ןייז ןופ ןכירטש יד טימ רָאנ טינ ןליּפש

 ךיז ןבָאה םירבא ענייז עלַא ,טצילבעג ןבָאה ןגיוא ענייז .רעדילג

 -עגַאט רענילרעב, רעד .טניישעג טָאה טכיזעג ןייז ןוא ןגיואווַאב

 ןשטנעב טנעקעג טינ רע יוװ ױזַא טָאה רענייק, ןבירשעג טָאה !טַאלב

 -כעלנעזרעּפ עשיגַארט עכעלקירדסיוא עקרַאטש ַא .ןטלעש רעדָא

 ."רערעדנַאו ןקיבייא ןופ רוגיפ ַא ,טייק

 ; וזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ףעזָאי ןוז ןייז

 ַא ,ןכַארּפש רַאפ טפַאשננייא עכעלריטַאנ ַא טַאהעג טָאה רע,
 ןוא רעטרעוו רַאפ ןורכז ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןוא רעיוא ףרַאש

 |טנגוי רעירפ ןייז ןיא| טייצ םישדח עכעלטע ןיא .ןדייר ןופ םטיר

 רעבָא ,טנעצקַא ןדמערפ ַא טימ שטייד קיסילפ טדערעג רע טָאה

 ןסיועג .ַא טימ שטייד טדערעג טָאה ךיירטסע ןיא רערעדעי

 טינ רעטרעוו לייט ןענייז זָאנ רענעכָארבעג רעד בילוצ .טנעצקַא

 עקיטכערּפ ןייז טָאה לָאמלייט ןוא רָאלק ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא

 .קירעזייה ןוא זָאנ רעד רעטנוא לסיבַא ןעגנולקעג עמיטש עלופננַאלק

 ןענייז ייז .טרעדנעעג טינ לָאמנייק ךיז ןבָאה ןגיוא ענייז זיולב ..;

 -עננַאמ ,עקרַאטש ַא טימ טנערבעג ,ןבעל ץנַאנ ןייז ןבילברַאפ ױזַא

 ,דלימ ױזַא ,קירעיורט יױזַא טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא טפַארק עשיט

 רעבָא ,תומולח לעב ַא ןופ ןגיוא ןעוועג ןענייז סָאד .גולק ױזַא
 -כיוו סָאד ןעוועג םיא רַאפ זיא סָאװ סָאד קידנכוז ,טלַאקדזייא

 עטסערג יד ןופ רענייא .ןבעל ןייז ןיא עטסנעבאהרע ןֹוא עטסקיט

 רערעטסייגַאב רעד .טרעדנוהרָאי םענעגנַאגרַאפ םעד ןיא ןרָאיטקַא

 םעד ....רעטָאפ ןיימ .טיורקדליש ףלָאדור .ןלייט-טלעוו ייווצ ןיא

 .רעכעלריטַאנ ןייק טינ ןעוועג זיא קיזומ ןיא סערעטניא סרעטָאפ

 ןיא ךַאבנעפָא יבָאקַאשזד ,סוָארטש ןַאהַאי טַאהעגנ ביל טָאה רע

 ךיז רע טגעלפ לָאמלייט ןוא ,רָאטיזָאּפמָאק רעטבילַאב ןייז ןעוועג

 ."ןָאסלדנעמ רעדָא ןעווָאהטעב ןופ עינָאפמיס ַא וצ ןרעהוצ

 : טביירש דמלמ .,רד

 ןרָאװעג טצַאשענּפָא קירעהעג יו טינ זיא טיורקדליש ףלָאדור ,

 ןשידיי םעד ןופ טינ ןוא טלעוװװ-רעטַאעט רעשידיי רעד ןופ טינ

 -רַאפ ןענייז ,ןייז ןָאק ,ןדנַאטשמוא ייווצ עקיזָאדיד .םלוע-רעטַאעט

 ,עניב רעשידיי רעד ןופ קעװַא זיא רע סָאװ םעד ראפ ךעלטרָאװטנַא

 רעטיב ַא ןגָארטעג ןרָאי עטצעל יד ןיא טָאה רע סָאװרַאפ ןוא

 עטצעל ענייז טָאה טיורקדליש .רעטַאעט ןשידיי םעד ןנעק ץרַאה

 ללכב רָאנ ,עניב רעשידיי רעד ןופ טייוו רָאנ טינ טבעלעגסיוא ןרָאי

 טמירַאב ןוא סיורג זיא רע רעכלעוו ףיוא ,עניב רעד ןופ טייוו

 ןייז ןעניפעג טנָאקעג טינ רעכיז טָאה טיורקדליש ףלָאדור .,ןרָאװעג

 -פיוא ןוא ,סיוואומ יד רַאפ קידנליּפש גנוקידירפַאב עשירעלטסניק
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 ןופ ןָאקיסטעל
 ...,ת,,,עג טל טא א עא א אטא אטא ראיאט

 טינ וליפַא םיא ןענייז סָאוװ ,ןלָאר עכלעזא ןיא לָאמוצ קידנטערט

 ."ןצרַאה םוצ טנַאנ רעייז ןעוועג

 :טביירש לטסעמ בקעי

 ןעמוקעננָא ןענייז םָארטש-ןטנַארגימיא ןרעטעּפש ןטימ טשרע,

 -ַאעט עשיריי ענעדישרַאפ ןופ) רעליּפשיוש עשידיי ערעטנעגנילעטניא
 ,(סעניב עקיכַארּפש-דמערפ ןופ ךיוא ןוא עּפָארייא ןיא סרעט

 -רעד ןבָאה עכלעוו ,ננודליבסיוא רעשינעמכַאפ טימ וליּפַא עקינייא

 זיא'ס .רעטאעט ןשידיי ןיא טרָא ןקידנטיײדַאב ַא ןעמונרַאפ ךָאנ

 ןבָאה עּפָאריײא ןופ ןרעילָארטסַאנ סָאװ ,סולפנייא רעד טלוב ךיוא

 טקעריד עקינייא -- עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןפיוא טַאהעג

 ךעלריטַאנ זיא רעליּפשיוש רעדעי טינ ... .(טיורקדליש ףלָאדור יוו)

 ןדעי ןיא טייקטקעפרעּפ ,לָאמַא ףיוא תולעמ עלַא טימ טשטנעבעג

 רָאנ רָאפ טמוק --- ןיּפַאילַאש רעדָא לַאטנענָאז ייב יו --- טרַּפ

 עסיורג ןופ תונואג יד זַא ,ךיוא טריסַאּפ .רוד א ןיא ןטלעז

 ףלָאדור) . . . .ןטקעפעד עשיזיפ ערעייז ןסעגרַאפ טכַאמ רעליּפשיוש

 רעד . ... ,(ןענַאגרָא עקירעזייה --- ווָאכעשט ליאַאכימ ןוא טיורקדליש

 רעשידיי רעד ןיא טריפעגנייא טָאה רעטַאעט רעשידיי-שיטעיווָאס

 ךיוא טָאה סָאד . . . גנוטעברַאַאב 'עשיגָאלָאעדיא, יד עיגרוטַאמַארד

 ַא ןיא ןטסקעט ענעדישרַאפ ןופ ןצלעמשנעמַאזוצ םוצ טריפעג

 גנורעטייוורעד רעדנטיידַאב א וצ רעדָא ... עיסרעוו רעיינ ץנַאג

 ןרעוו ןוויטָאמ עשינָאלָאעדיא בילוצ . .. .טסקעט ןטכיורבעג ןופ

 ןוא סָאצעמרעטניא טסקעט ןיא טלעטשעגניירַא ןטלעז טינ ךיוא

 -עּפש ךיוא זיא דָאטעמ רעבלעזרעד .אמויד ינינעמ סעידעמרעטניא

 -ופפיוא עקינייא ןוא . . . עקירעמַא ןיא ןרָאװעג טעדנעוועגנָא רעט

 -רָאפ רעטריזיליטס רעד ... ,רעטַאעט סטיורקדליש .... ןיא ןעגנור

 ןרָאװעג טייזעצ זיא סָאװ ,םענרַאפ רעוויטקורטסנַאק ןוא םזילַאמ

 -שיטעיווָאס יד ןיא ןוא סעניב-בורּפ ,ךעלרעמעק-עידוטס יד רעביא

 ךרוד טצנַאלפעגרעבירַא ךיז טָאה ... סרעטַאעט-הכולמ עשידיי
 ,עקירעמא ןופ ןעלקניוו-רעטַאעט יד ןיא ךיוא . , . ןלױּפ-עינעמור
 -ךליש,,.. טזײּפשעג סָאמ רעשביה ַא ןיא ןבָאה ןעלצרָאװ ןענייז
 ","רעטַאעט ווָאמיד-טיורק

 :טסנוק-ליּפשיוש ס'.ש ױזַא טריזירעטקַארַאכ רעקידעבעל רעד

 .ןייֵלַא ךיז רַאפ סָאלק ַא זיא רעליּפשיוש סלַא םיורקדליש,
 -ּפשיוש עשירָאטסיהרַאפ עקילָאמַא ןימ ןסיורג םעד ןופ זיא רע
 רעד טָא .טינ דלַאב ןיוש טעז ןעמ עכלעוו ,ןשינעפעשַאב עשירעל
 טליפשעג ןיוש טָאה רעליּפשיוש עשירָאטכיהרָאֿפ ןימ רעקיזָאד
 יא !טסנוק, סָאװ טסואוועג טָאה רעמ ךָאנ רעדייא רעטַאעט טוג
 .טנַאלאט סיורג טימ ,חוכ םענעריובעג טימ טושּפ טליּפשענג טָאה רע
 -ךליש . , . .טָארט ןסיורג םעד ןופ רעליּפשיוש רעד זיא טיורקדליש
 טליּפש .ןעמ טביולג םיא : רעליּפשיוש עקידלזמ יד ןופ זיא טיורק
 הבושת-לעב רעטסגנעג ַא .םיא ןעמ טביולג -- 'קָאלייש, ַא רע
 שטיװָאשּפַאש לקנעי, ַא .םיא ןעמ טביולג -- |'קיזמ עלעקייא;,|
 ןבעל א סנייבשריה ןיא בר םעד וליפַא .חנומא טָאה ןעמ --
 א רע טליּפש ןוא .ךיוא םיא טביולג ןעמ ןוא -- 'ןבעל ַא רַאֿפ
 ןוא ךיוא םיא ןעמ טביולג ,|'סערּפסקע סקנָארב,} רעכַאמלּפענק
 ןוא סָאװ רַאפ תוישק ןייק טינ ןעמ טנערפ ןטיורקדליש ...ךיוא
 !טביולנ ןעמ .ןעוו רַאֿפ

 ןופ ןיז םעד רעפיט ןפיירגַאב ןבייהנֶא טסייה ןטיורקדליש ןעז
 -כערַאב א ליּפשיוש סָאד טנירק םיא ךרוד ןוא םיא טימ .רעטַאעט
 ,םזילַאער ָאי ;סעיסוקסיד עלַא ןעמ טסענרַאפ םיא טימ גנוקיט
 םיא טימ .טײקשילַארטַאעט טינ ,טײקשילַארטַאעט ַאי .םזילַאער טינ
 .ישזער ןוא טסנוק ןגעוו ןעיירעדערעג ןוא דייר עלַא ריא טסענרַאֿפ
 -סערעד אזַא .'ןרעטש, ןיא ןביולנ קירוצ ןָא ריא טבייה םיא טימ
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 ריא טרעה םיא טימ . יינ טרעוו 'רַאטס, יוװ טרָאװ לַאנַאב ךעל
 -נַא סָאװ ??במַאסנַא רעוו .לבמַאסנַא ןופ חוכ ןיא ןביולג ףיוא
 ! פבמַאסנַא םעד טסעגרַאפ ןעמ ןוא רָאיטקַא רעסיורג ןייא ? ?במַאס

 םעד ןופ דסח םעד בילוצ זיולב טניוועג ?לבמַאפנַא רעד ,אברדא

 ,טליּפש טיורקדליש יוװ רעליּפשיוש רעסיורנ ַאזַא זַא ....ןקיצנייא

 רעסיורג ַא !טפיול, סע ןעוו ,ןלַאװ ןופ טייצ ןיא יו טקנוּפ סע זיא

 טַאדידנַאק ןסיורג םעד ןופ חוכ םעד טימ .טַאדידנַאק רערעלוּפָאּפ

 ."ךעלטַאדידנַאק עניילק עלַא טּפעלשענטימ ןרעוו

 : טביירש ץנַאלג .א

 ףלָאדור ... סָאו ,קורדנייא רעקידנרעױד ןוא רעטשרע רעד,
 -איטקַא ןֵא ןיא ןעוועגנ טינ זיא ,טכַאמעג רימ ףיוא טָאה טיורקדליש

 ןעוועג זיא סע .עיצַאטיצער רעשידיי ַא טימ רָאנ ,עלָאר רעשיר
 ,לָאה ינענרַאק ןיא םואעליבוי ַא סיקסווָאלטישז םייח .רד ייב

 -רעד ןבָאה ךס ַא ןוא סםַארגָארּפ ןפיוא ןעוועג זיא טיורקדליש ..,
 -ךליש ףלָאדור רעבָא טָאה .,וטפיוא ןשילַארטַאעט ַא סעּפע טרַאװ

 םענייא טנעיילעגרָאפ ןוא "שידיי , ףיוא ןעמעלַא ןָאטענּפָא טיורק

 רעד .ןכַאז עשיטסיצילבוּפ 'ערעשיריל, סיקסווָאלטישז .רד ןופ

 -ענ רעשיטסיצילבוּפ רעד .קיטלַאװג ןעוועג תמאב זיא קורדנייא
 עכעלפיירגַאב ךעלסילשסיוא טעמכ ןייז ,רַאליבוי םעד ןופ קנַאד
 עלופליפענ ?יפיוזַא ןעמוקַאב ליומ סטיורקדליש ןיא טָאה ,עזָארּפ
 יו זיא רמאמ םעד ןיא זַא ,טייקידוועגיוב עשיריל אזַא ,ןברַאפ

 נָאלש א רעטרעוו עטושּפ יד ןופ טָאה סעּפע ... המשנ עיינ ַא ןיירַא

 -עצ ךיז ןבָאה סָאוװ ,רענעט עלופטנעמַארעּפמעט ,עטערַאװ ןָאטעג

 ,יונעג קנעדעג'כ .רעצרעה יד ןָאטעג ירב ַא ןוא לַאז ןרעביא ןסָאג

 רעד .קורדנייא רענעגייא ןיימ ןיולב ןעוװועג טינ זיא סָאד זַא

 יד ןעמענוצפיוא ןָאטעג גיוו א ךיז טָאה םלוע רעסיורג רעצנַאנ

 טרעהעג סָאד רעבָא .עניב רעד ןופ טמָארטשעג טָאה סָאװ ,טייקלעה

 -סיוא ,רעטרעוו ןבעלַאב ,ךַאפ ןשירָאיטקַא םוצ רקיע רעד ךָאד
 סרעליּפשיוש םעד ךָאד זיא סָאד -- ןזַארּפ עקידנטכיול ןלַארטש
 ףלָאדור ןיא טנעמעלע ןַא ךָאנ ןעוועג זיא סע .עבַאגפיוא עטשרע
 סָאד --- 'ןעמונעג, ןַאד ךימ טָאה סָאװ ,עיצַאטיצער סטיורקדליש
 ךָאנ .עיצקיד עכעלכיילגראפמוא ןייז ,עיצַאנָאטניא עשידיי ןייז זיא
 לָאמנייק ךָאנ ,'ןעגנילק, ױזַא טרעהעג טינ שידיי ךיא בָאה לָאמנייק
 ױזַא ,שידָאלעמ ױזַא ןעמוקעגרַאפ טינ ןושל ןגייא ןיימ רימ זיא
 .ןסנַאוינ עטסניד-עניד ,עלופטכַארּפ טימ ןרָאלעגנָא ױזַא ,שימַאניד
 םעד ןיא ןָאטעגפיוא רעטעּפש טָאה טיורקדליש ףלָאדור סָאװ ,ץלַא
 ןביוהרעד טינ רעמ ךיז טָאה -- ןכעלכַארּפש-ןייר םעד ןיא -- טרּפ
 רעד ןעוועג זיא סָאד ?יוו רשפא ,הגרדמ רענעטלעז רענעי ֹוצ
 ריא ןעוו ךיוא ךָאד טדייל גנוקיצטנַא ןליפַא ,קורדנייא רעמטשרע
 | ."ךיז טלָאהרעדיװ ךאזרוא

 : טביירש שטיווָארעשָא .מ

 ךיוא רָאנ ,רָאיטקַא רעסיורג ַא רָאנ טינ ןעוועג זיא רע ...,
 רענייפ ַא טימ שטנעמ א ,טייקכעלנעזרעּפ עטנַאסערעטניא ןַא רעייז
 סָאװ ,ץלַא טימ טריסערעטניא ךיז טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ,גנודליב
 ןעגנערברַאפ טנָאקעג לָאמ עלַא ןעמ טָאה םיא טימ .ךעלשטנעמ זיא
 ןרעהוצ ךיז סערעטניא םיורג טימ ןוא ןדנוטש עמענעגנא רַאּפ א
 רעביירש ןנעוו ,ןרָאיטקַא ןנעוו ,רעטַאעט ןנעוו טדער רע ױזַא יו
 רע ...רָאנ ךיז טכַאמ סע סָאװ ןגעוו ןוא ןבעל ןנעוו ,קרעו ןוא
 ,זיירק םעד ןֹופ טייוו ,תולנ ןיא ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,ןברָאטשעג זיא

 זיא סָאו ,טסנוק רעד ןופ טייוו ןוא ,ביל ןעוועג םיא זיא סָאװ
 טימ ,,טסנוק,-רואווילָאה יד ,סיוואומ יד לייוו ,רעייט ןעוועג םיא
 סָאד ,ןדנוברַאפ ןעוועגנ רָאי עכעלטע עטצעל יד זיא רע רעכלעוו

 טרָאד ךיז טָאה רע ןוא ,ןצרַאה םוצ ןעוועג טינ לָאמנייק םיא זיא
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 רעטאעפ ןשידיי

 .רעטעשזדנָאלברַאפ ַא יו ,רעדמערפ ַא יו טליפעג טייצ עצנַאג יד

 ,קרָאי-וינ ןיא עניב רעשידיי רעד ףיוא טליּפשענ טָאה רע ןעוו .. ,

 יו קנעדעג ךיא ןוא ןפערט טפָא ץנַאנ םיא טימ ךיז ךיא נעלפ

 רעד ףיוא ךיז טָאה רע יצ טנערפענ םיא בָאה ךיא ןעוו ,לָאמנייא

 -טינ א ןיא יו עלָאר רעשידיי ַא ןיא רעסעב טליפענ עניב רעשטייד

 זיא רימ; ;ױױזַא טרעפטנעעג ?כיימש ַא טימ רע טָאה ,רעשירדיי

 ךיא בָאה ןלָאר "עשייונ , יד וליפַא לייוו ,סנייא ץלַא ןעוועג סָאד

 שידיי ַא ,המשנ עשידיי ַא ייז ןיא טגיילעגניײרַא ,"טשידיירַאפ ,

 ןופ לָאר יד וליפַא זַא ,טלייצרעד רימ רע טָאה ָאד ןוא ,'ץרַאה

 ײטנַא ןַא סלַא טכַארטַאב עקינייא ןופ .טרעוו סָאװ . . . ,,קָאליײש;

 יד זַא ,טשטייטענסיוא ךעלשידיי ױזַא רע טָאה ,קרעוו עשיטימעס

 !קָאליײש , זַא ,ןבירשעג ןבָאה ןילרעב ןיא רעקיטירק-רעטַאעט עשטייד

 סָאװ ,?דניזעג ןכעלטסירק ןיא שטנעמ רעטסקידנעטשנַא רעד זיא

 ,טקַאפ םעד ןיא . , . ,עמַארד ןייז ןיא טרעדלישעג טָאה ריּפסקעש

 גנַאל וצ ןטלַאהעגנ טינ לָאמנייק ךיז טָאה טיורקדליש ףלָאדור סָאװ

 ןשטייטניירַא טבורּפעג לָאמטפָא ןעמ טָאה ,עניב רעשידיי רעד ףיוא

 רעבָא ןעמ זיא םעד טימ .ןפַאש ןשידיי וצ טייקנדנובענוצ טינ ַא

 ףרַאד ןעמ .רעליפשיוש ןסיורג םוצ טכערעג ןעוועג טינ לָאמנייק

 לָאמ עלַא טינ ןטיורקדליש טָאה עניב עשידיי יד זַא ,ןסעגרַאפ טינ

 טצַאשענּפָא .טצַאשענּפָא גונענ לָאמ עלַא טינ ןוא טלדנַאהַאב טוג

 עשידיי יד טינ רעבָא ,רעקיטירק-רעטַאעט עשידיי יד םיא ןבָאה

 ַא יו טינ ןעמוקעג עניב רעשידיי רעד וצ זיא רע שטָאכ .עניב

 רעד טימ ,דיי ַא יו ,רענענייא ןַא יו רָאנ ,'יונ; ַא יו ,רעדמערפ

 ןשידיי ןטיירב םעד טימ ןוא ךַארּפש רעשידיי רעקַאמשענ ,רעקיטפַאז

 זַא ,טרעּפמולענמוא ױזַא טלדנַאהַאב ךָאד םיא ןעמ טָאה ,ץרַאה

 -רַאפ ןיא ,רעלטסניק רעטכע רעד ,רעליּפשיוש רעסיורג רעד ,רע

 ןיא סע ...סקנָארב יד ןיא ל?לרעטַאעט ןיילק ַא ןיא ןרָאװעג טקור

 רַאפ ןכוז טזומעג טָאה רע ןוא גנע ןרָאװעג רעלטסניק ןסיורג םעד

 ןַאד ןוא ,ערעפסָאמטַא רעמ ןוא תובחר רעמ ,טייקטיירב רעמ ךיז

 עלעכייט ןיילק ןייק ןיא ןָאק ףיש עסיורג ַא ?ייוו ,קעװַא רע זיא

 ."..םי ןסיורג ַא ןבָאה זומ ףיש עסיורג ַא ,ןעמוווש טינ

 -טסניק ס'.ש ױזַא טריזירעטקַארַאכ גנָאי זעוב רעליּפשיוש רעד

 ; טייקכעלנעזרעּפ עשירעל

 -ענגַאמ ןייז ,טייקסיורג סטיורסדליש ןענַאטשַאב זיא סָאװ ןיא,

 ןעמעלא ױזַא טָאה רע רעכלעוו טימ עניב רעד ףיוא טפַארק עשיט

 --- ןגָאז ןָאק ןעמ ,רעקירדינ ַא ןעוועגנ זיא טיורקדליש ? ןסירעגטימ

 ַא ,זָאנ עקישטַאלּפ א ,םינּפ ןייש טינ ַא טימ ,רוניפ עסואימ ַא

 -עניב רענַאיליציס ןסיורג םוצ ךעלנע סעּפע ,ןַאנרָא רעקירעזייה

 ,תמא ,ילעווָאנ רענעילאטיא םעד ןוא ָאסַארג ינַאװַאישזד רעלטסניק

 רע .ןטיורקדליש וצ גרַאק ןעוועג טינ רוטַאנ יד ןיא ןניוא טימ

 ןבָאה סָאװ ,ןניוא עקידנקירדסיוא-ץלַא עסיורגנ ייווצ טַאהעג טָאה

 עניב רעד ףיוא טָאה רע ןעוו .,ןַאגרָא ןייז ןופ רעקרַאטש טדערעג

 טנָאקעג רעטסנעפזןגיוא עסיורג ייווצ ענייז ךרוד ןעמ טָאה ,'ןטילעג;

 טרָאד סָאװ ןעז ןוא המשנ ןייז ןופ שינעפיט רעד ןיא ןקוקניירַא

 זיא ןטיורקדליש ייב עטסקרַאטש סָאד זַא ,טכַאד רימ .רָאפ טמוק

 סריּפסקעש טליּפשעג טָאה רע ןעוו .!עכעלשטנעמלַא , סָאד ןעוועג
 רעד רָאנ ,טדייל סָאװ ,גינעק רעד ןעווענ טינ סע זיא ,'ריל גינעק;

 ךיז זיא רעכלעוו ,עטַאט רעקיבייא רעד ,רעטָאפ רעכעלטלעוולַא

 רעטלע רעד ףיוא ןוא ,ץלַא קעװַא ייז טינ ,רעדניק יד בילוצ בירקמ

 .ןגיײלוצקעװַא ּפָאק םעד ואוו טינ רע טָאה

 ,ןלָאר ענרעדָאמ ענעדישרַאפ ןיא ןעזענ ןטיורקדליש בָאה ךיא

 שטנעמ רעד ןעוװעג רע זיא ןדלעה סריּפסקעש ןיא ךיוא רעבָא

 טשינ טָאה רע .ןעײטשרַאפ ןוא ןענעק רימ סָאו ,טציא ןופ
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 יד ןָאטעג סע ןבָאה סע יוװ ,ןסעיּפ סריּפכקעש ייב טרימַאלקעד

 ַא יו ,טדערעג ייז טָאה רע .טייצ רענעי ןופ רעליּפשיוש עטסרעמ

 ."ןסירענטימ ןוא טקריוועג טָאה סָאד ןוא ,שטנעמ ַא וצ שטנעמ

 :טביירש יקסנישמור ףסוי רָאטיזָאּפמָאק רעד

 --- קריצ ַא ןיא ץַאיַאּפ סלַא טיורקדליש ףלָאדור טָאה ןביוהעגנָא ,

 -רעזייק רעשטייד רעטסערגנ רעד ןרעוו וצ רע טָאה טכיירגרעד

 ךיז טָאה ,סקואוו ןקירדינ ןופ רע זיא ןעוועג .רעליּפשיוש רעכעלגינעק

 -לָאטש טָאה דנַאלשטייד ,זיר ַא יו עניב רעד ףיוא ןביוהרעד רעבָא

 עשידיי יד טָאה רעטעּפש .טקעלַאיד ןשטייד םענייר ןייז טימ טריצ

 ןעוועג זיא רע .שידיי ןקַאמשעג ,םענייר ןייז טימ טריצלָאטש עניב
 טָאה רע .דניק ַא יוװ וויאַאנ טייצ רעבלעזרעד וצ ןוא ,גולק ,ףרַאש

 .ןצרַאה ןיא גָאטייװ ןשידיי ַא טימ ןטסירק רַאפ 'קָאלייש , טליּפשענ

 ןלעטשרָאפ ןוא סעלָאר ײלרעלַא ןליּפש ןיא רעלטסניק ַא ןעוועג

 רעדעי רַאפ טַאהעג ארומ טָאה ןוא ,ןבעל ןיא ןרעטקַארַאכ יײלרעלַא

 טינ טָאה דנַאלשטייד ןיא קיטירק יד .רעטקַארַאכ ןוא עלָאר רעיינ

 -ַארט ןיא ,רעסערנ זיא רע סעלָאר עכלעוו ןיא ןעמיטשַאב טנָאקעג

 ןרָאיטקַא עשידיי .סעלָאר-רעטקַארַאכ עשימָאק ןיא רעדָא עשינ

 ַא ןיא ןרעפטנע ייז טנעלפ רע ןוא שטייד ןיא םיא וצ ןדייר ןנעלפ

 .תוצע טַאהעג טנייפ ןוא טָארקָאטסירַא ןַא ןעוועג .שידיי םענייר

 רעד ןָא טפעשעג יינ ַא ןסָאלשענ טינ לָאמנייק רעבָא טָאה רע

 רענאקירעמַא יד זא ,ןנָאז טנעלפ רע .יורפ ןייז ןופ גנומיטשוצ

 זיא רע .רעטַאעט טוג ןליּפש ןדיי יד ןוא ,רעטַאעט ןייש ןליּפש

 טסואוועג טינ לָאמנייק טָאה ןוא רעקיטַאמעטַאמ רעסיורגנ ַא ןעוועג

 ןוא עיפַארגָאעג טנעקעג טוג טָאה רע .ןובשח םענענייא ןייק ןופ

 ,ןנָאז טגעלפ רע .,טרָאפ רע ןיהואוו טסואוועג טינ לָאמנייק טָאה

 -ילשענ ַא ןעמַאזוצ ןענייז רעלסעק דיווייד ןוא רעלדַא ,ּפ בקעי זַא

 זיא רעטייווצ רעד ,ןפילשענ זיא רעטשרע רעד -- טנעמיד רענעפ

 ןעמ טָאה ךָאד ןוא ,רענייש ןייק טינ ןעווענ זיא רע .טנעמיד ַא

 .רענעמ עטסנעש יד ןופ םענייא רַאפ ןענעכעררַאפ טנַָאקעג םיא

 ןליּפש ןָאק טיורקדליש ףלָאדור זַא ,ןנָאז טנעלפ טדרַאהנייר סקַאמ

 ,טלעו רעד ןופ רעליּפשיוש רעטסערג רעד יוװ עלָאר עסיורג ַא

 ןליּפש טינ ןָאק רעליּפשיש-טלעװ עסיורג יד ןופ רענייק רעבָא

 ,"טיורקדליש ףלָאדור יו עלָאר עניילק ַא טוג ױזַא

 טקרעמַאב ,"רעליּפשיוש רעכעלגינעק-רעזייק, לטיט ס'.ש ןגעוו

 זַא ,תונורכז סיקסנישמור ףסוי ןגעוו עיזנעצער ןייז ןיא לעטסעמ בקעי

 -נינעק-רעזייק, ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק זיא טיורקדליש . .. ,

 ןייז טימ טריצלָאטש , טינ טָאה ,דנַאלשטייד ןיא !רעליּפשיוש רעכעל

 טגעלפ עסערּפ רענילרעב יד ,טרעקרַאפ ,'טקעלאיד ןשטייד םענייר

 סריּפסקעש ןיא ןליפַא 'ןעלדיי סטיורקדליש בילוצ ןעלדיז ךיז

 ?,'ריל גינעק,

 רעשידיא סרוקרעמ ףלָאװ ןיא} ןַאמרָאלק דלָארעה לַארטַאעט רעד

 : טביירש ןגנוצעזרעביא

 תעב ןברָאטשענ זיא סָאװ ,טיורקדליש ףלָאדור טָאה רשפא,

 ליפענ םעד טָאהעג ,דואווילָאה ןיא םליפדננַאלק םעיינ ַא ןכַאמ םעד

 רע .ערעירַאק ןייז ןופ ץיּפש עמַאס םעד טכיירגרעד טָאה רע זַא

 ןוא ;טלעג ?יפיוזַא טנידרַאפ טַָאהעג טינ לָאמנייק ךעלנעמ טָאה

 ןיא ,שטנעמ רעוויאַאנ ַא יו עיצַאטוּפער א טַָאהעג טָאה רע לייוו

 ןַא ,רעויורעטניא ןַא וצ ןנָאז םייב קיטכירפיוא ץנַאג ןעוועג רע

 טייקכעלנעמ ַא םיא ןביג ייז לייוו ןעמליפ ןכַאמ וצ ךעלקילג זיא רע

 טקנוּפ רשפא .םלוע ןטסטיירב ןופ ןרעוו ןעזענ לָאז טנַאלַאט ןייז
 ןעמליפ זַא ,טביולנענ רע טָאה ,ןרָאיטקַא עטמירַאב ערעדנַא יוװ

 סָאװ ,ךעלקילג ןעוועג זיא רע ןוא רעטַאעט םעד טלקנוטרַאֿפ ןבָאה

 ןענָאק ךיז לָאז רע שיטסַאלע גונענ ןעוועג ןענייז ןדָאטעמ ענייז
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 וצ ,ךָאד .טסנוק רעיינ רעד ןופ ןשינעפרעדַאב יד וצ ןסַאּפניײירַא

 ,טנַאלאט ןייז ןוא דנורנרעטניה ןייז טימ טנעקַאב ןענייז סָאװ יד

 ַא שוריפב ןעוועג טיורקדליש ףלָאדור ןופ ןברַאטש סָאד זיא

 | .עידענַארט

 -ָארייא ןופ עלוש רעד ןופ רָאיטקַא ןַא ןעוועג זיא טיורקדליש

 ןיא גנואיצרעד רעייז טריניבמָאק ןבָאה סָאװ ,ןטסילַאער עשיאעּפ

 -ערּפער ןופ עינָאלָאכיסּפ רעיינ רעד טימ עמַארד רעשיסַאלק רעד

 -ענָאמ רעד ןעוועג טינ זיא םזילַאער ןייז .ןטסינרעדָאמ עויטַאטנעז

 רעשיּפע רעד רָאנ ,רעטַאעט ןשינַאקירעמַא ןכַאלפ ןופ םזילַאער רער

 ,ןעוועג ןיא סָאד .טרעדנוהרָאי ןטנעצניינ ףֹוס ןופ םזילַאער

 ןשירענגיל םוצ יו לַאעדיא ןשיסַאלק םוצ רעטנענ ךס ַא ,שיטקַאפ

 -דליש רַאפ םזילאער .עניב רעזדנוא ןופ םזילַאער ןזָאל-הרוצ ןוא

 טניימעג טינ טָאה רוד ןייז ןופ ןרָאיטקַא ערעדנַא וצ רעדָא ןטיורק

 ןויטאערק טינ ןוא ןטכארטענסיוא ןַא וצ ליטס ןדעי ןייז בירקמ

 רעוויטיזָאּפ א ןיילא ךיז רַאפ ןעוועג זיא'ס ; "ןבעל ןופ ןעלניּפשּפָא ,

 וצ ןטעטילאער ןפַאשרעביא ןוא ןעמענַאב ןופ םרָאפ ןימ ַא ,ליטס

 ןוא רעגנייטש ןלאסרעווינוא ןופ סנבעל ןופ ליפענ םעד זדנוא ןבעג

 ןלעיצעּפכס א םזילַאער וצ ןבענעגנ טָאה סָאװ סָאד .ןטייקכעלניז

 ,טרפב סעיזיוו עריא ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד ןעוועג זיא רעטקַארַאכ

 ,יז ןענעק ריס יו טְלעו רעד ןופ ןענימרעט עכעלגעטינָאט יד

 -עֶאּפ רעד ןופ ןעמרָאפ עטריזילַארענעג ,עטקַארטסבַא יד טָאטשנָא

 ןרָאװעג טינ ךָאנ ןטסילַאער יד וצ זיא ןבעל סָאד .עמַארד רעשיט

 סע ; ליװעדָאװ רעזָאלניז רעקילעפוצ ַא --- זדנוא וצ זיא סע יו ---

 -טסנרע טימ טלננירעגמורַא ,טייקכעלקריוו עשיאָארעה ַא ןעוועג זיא

 טריטלַאזקע טינ ןוא רעטרעוו יד שיאַאזָארּפ וליפַא שטָאכ זַא ,טייק

 םעד ןופ טסנרע ןפיט טנָאמרַאפ טסנוק רעייז טָאה ,הביבס יד

 רָאיטקַא רעד זיא םענַאב רעייז טיול ,רעבירעד .רעטַאעט ןרעטלע

 טימ ןטערטרָאּפ ענייז ןריצַאב טגעלפ סָאװ ,רעטסנייפ רעד ןעוועג

 לָאז רָאיטקַא רעד זַא ,טרַאװרעד טָאה ןעמ .טייקכעלשטנעמ רעכייר

 -מיא עקידנעמענמורַאץלא עליטבוס ,עקיטרַאנדישרַאפ ןפַאשַאב

 ןיא קידנטיײדַאב ױזַא ךָאד ןוא קידמיטרּפ ױזַא ,סעיצַאנָאזערּפ

 ,טייקכַאפנייא רעזעידנַארג רעד וצ ןרעוו ןכילגרַאפ ןעק סָאװ ,לַאטעד

 .ןשיסַאלק םעד ןופ ךיוהַאב ןלַאסרעוװינוא םעד

 ַא ןבענענוצ טיורקדליש טָאה םזילַאער ןטנוזעג םעד וצ טָא

 זיא סע .שרוש ןשידיי ןייז ןיא ןַארַאפ זיא סָאװ ,ןח ןכעלנעזרעּפ

 ,תונמחר רעדלימ ַא ,ןליּפש ןייז ןיא טײקטרַאצ עשידיי ןימ ַא ןעוועג

 רעד ןופ רעליּפשיוש ערעדנַא ךס ַא ןופ טליײטענּפָא םיא טָאה סָאוװ

 טָאה טיורקדליש ישזער סנעמעוו רעטנוא -- טדרַאהנייר .עלוש

 םעד רַאפ טכַארטַאב םיא טָאה -- נלָאפרעד ןטשרע ןייז טַאהעג

 -רעטָאפ, ןפורעגנָא ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ןיא רָאיטקַא ןלַאעדיא
 'קָאלייש , סטיורקדליש ףיוא טגיילעג ,םעד בילוצ ,ןוא '!טסילָאר

 -ךליש יוװ ,רעטָאפ רעד רעבָא .טרעוו ןכיוה ןלעיצעּפס ליפיוזַא

 פיפיוזַא טנָאמרַאפ טינ טָאה ,טריזירעטקַארַאכ םיא טָאה טיורק

 ,רעליּפשיוש רעשידיי רעדנַא ןַא סָאװ ,טייקסיורג עלַאכרַאירטַאּפ

 ןימ ַא רָאנ ,עלָאר רעבלעזרעד וצ ןגָארטעגוצ טָאה ,רעלדַא בקעי

 סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןופ טײקטסָארּפ יד ,טייקסטוג עקיצרַאה-טושּפ

 עכעלשטנעמ טרירַאב סָאװ ,טייקמיטניא ןַא ,ןפָארטעג גנירג טרעוו

 סָאו ןוא ךַאפנייא יוזַא טקנוּפ זיא סָאװ םלוע ןַא ייב סענורטס

 טליּפשעג ,ווָאנודָאנ סירָאב ןעוו .ןנרָאז ענייז טימ ןלייט ךיז ןָאק

 -ןליפ ַא טימ שטיוועראצ םוצ ךיז טרעטנענרעד ,ןעניּפַאילַאש ןופ

 סָאװ טייקכעלרעטָאפ יד םיא ןיא ןעמ טעזרעד ,טײקטרַאצ רעקיד

 זיא רע זַא ,טינ רימ ןסעגרַאפ ךָאד ,ןעמעלַא וצ טנעָאנ ױזַא זיא
 רעד יוו גנולעטשרָאפ סטיורקדליש ןיא רעבָא ; רַאצ רעד ץלַא ךָאנ
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 ןופ ןָאקיסקעל

 םענעריולרַאפ ןייז רעביא רעצ ןייז זיא !?קַארימ רעד, ןיא גינעק

 ןדעי ןֹופ ןייּפ רעזעיצַארגמוא ןַא ןוא טייקיזָאלפליה ןעוועג ןוז

 רעבירַא טינ לָאמנייק ןענייז ןרעטקַארַאכ סטיורקדליש .,רעטָאפ ןטוג

 טָאה טייקבַאפנייא עפיט ,עביל ןייז ןוא ,םלוע םעד ןופ ּפעק יד

 טימ רע טָאה ,ןיז ןטסעב ןיא .טקירדינרעד טינ לָאמנייק םלוע םעד

 ןוא ,שטנעמ ןכעלטינשברוד םעד ןופ סעיצָאמע יד טכיױהַאב ץלָאטש

 ליפיזַא וצ ןפרָאװעגנרעטנוא ןעוועג טינ ןטלָאװ רעטרעוו ביוא

 ןָאק ,שטייטסיוא ןֹופ ןעגנוריטַאש עקידנדנעוװּפָא ןוא עקיפיואנביוא

 ןוא ךייר ,טיירב ןעווענ זיא ןליּפש סטיורקדליש זַא ,ןנָאז ןעמ

 ,דעלרעגריב ךעלביל

 ןעוועג ןטלעז ןענייז ןעננוכיירגרעד עמַאקלופ-טסכעה סטיורקדליש

 ןופ סעיצַאמע עקידנעיײירפַאב טרעדָאפעג ןבָאה סָאו ןלָאר ןיא

 ןענייז ןרעטקַארַאכ סטיורקדליש לייוו ,טעטילַאודיװידניא רעטמַאצענ

 סָאטַאּפ ןייז .לעודיווידניא טייקשלַאפ םוש ןָא רדסכ ןבילברַאפ

 ןייק ןעוועג טינ זיא סָאוו ,תונמחר ַא וצ טרירעג זדנוא טָאה

 -סיד עשיגַארט סנבעל םעד ןנעוו ןובשח רעטייוו רעזָאלנרערט

 ןופ ןגרָאז יד ןיא לייטנָא רעכעלשטנעמ-פיט ַא רָאנ ,סעינָאמרַאה

 עשיזיפַאטעמ יד ךיז ןיא טגָאמרַאפ עידעגַארט .ןדנעדיילטימ ַא

 רוטַאנ רערַאבנּפָא ריא ךרוד טקעלּפטנַא יז לייוו ,עיצַאסנעּפמָאק

 רעבָא ,טייקיטפרעדַאבטיונ ןוא טייקכעלדיימרַאפמוא ענענייא ריא

 -סיורא ןוא ?יפענטימ טנָאמעג טעמב טָאה סָאטַאּפ סטיורקדליש

 ןענעקרענַָא רעזדנוא ךרוד זיולב טעטילַאסרעוװינוא יד טכַארבעג

 .ןדייל ענייז טימ ךיז ןריציפיטנעדיא רעזדנוא ןוא

 ,רעקינַארט רעפיורג ןייק ןעוועג טינ זיא ,לכה ךס ןיא ,טיורקדליש

 ַא ןעוועג זיא טסנוק ןייז .רעליּפשיוש-רעטקַארַאכ רעסיורג ַא רָאנ

 ןליּפש ןייז טָאה טײקמערַאו עלענָאיצַאמע ןייז ןוא עשירעלָאמ

 טניימ סָאד -- טייקיאעפ רעשירענכיײצ-טַאלג א ןופ טזיילעגסיוא

 סָאװ ןדנאטשננענ -- קימימ ןייז ןוא םירג רעטנכייצעגסיוא ןייז

 ןבָאה וצ ,יײרעליּפשיש-רעטקַארַאכ טימ ןדנוברַאפ ךעלנייוועג ןענייז
 -ןייא סנַאמרעייה ןיא ןטנַאטסערַא סקעז יד ןליּפש ןטיורקדליש ןעזעג

 -ַארטַאעט יו רעמ ךס ַא ןעוועג זיא ,!עיטסענמַא, עמַארד עקיטקַא
 זיא סָאד ןַא ,גנוקעלּפטנַא ןא ןעוועג זיא'ס -- וטפיוא רעשיל

 רעזדנוא ןופ ןטנַאלַאט עשירעליּפשיוש עטסערג יד ןופ רענייא ןעוועג

 | ,טייצ

 ןבעגעג טינ טעמב םיא טָאה רעטַאעט רעשינַאקירעמַא רעד רעבָא

 -סיוא ךיז טָאה רע .זדנוא רַאפ ןקעלּפטנַא וצ ךיז טייקכעלנעמ יד

 ,ןרָאיטקַא עדמערפ עטסרעמ יד יווװ רעסעב ךס ַא שילגנע טנרעלעג

 טימ רעטַאעט שזדעליוו שטינירג ןיילק ןייז טנפעעג קיטסניג טָאה רע
 טכאמעג רעכוּפָאּפ טָאה רע סָאװ ,עסעיּפ ַא ,'המקנ ןופ טָאנ, סשַא
 עמַארד יד זיא םישדח סקעז טעמכ ךָאנ רעבָא .דנַאלשטייד ןיא
 ןוא טיורקדליש ןוא עשילַארָאממוא סלַא ןרָאװעג ןעמונענּפָארַא

 רע טָאה וצ רעטעּפש ,ןרָאװעג טפָארטשַאב ןענייז רעשזדענעמ ןייז
 ,רעטַאעט ןופ ?יּפש רעשיּפמילַא ןַא ,,לקַארימ רעד, ןיא טליּפשעג
 רעמערָא ןַא ןיא ןטָארטענפיױא רע זיא ןכָאוו רַאֹּפ עטסקענ יד ןיא

 עכעלרעכעל ךעלנייוועגרעסיוא ןַא ,,לערגנָאמ יד, ןופ גנוריפפיוא

 -עג ןעגנואווצעג ןַאד זיא טיורקדליש .רהאב ןַאמרעה ןופ עסעיּפ

 רע ןכלעוו ןיא --- רעטַאעט ןשידיי םוצ ןרעקוצקירוצ ךיז ןרָאװ

 קרָאי-הינ ןיא טירטפיוא ןטשרע ןייז טכַאמעג טאהעג ןיוש טָאה

 סקנָארב) לרעטַאעט ןיילק ַא ןיא קידנליּפש ,1911 רֶאי ןיא ךָאנ

 ,סקנָארב רעד ןופ טננעג רענעפרָאװרַאפ ַא ןיא (רעטַאעט טרַא

 ,.דואווילַאה ןייק ןרָאװעג טזיילענסיוא רע זיא ךעלדנע

 וצ היכז יד טאהעג טינ לָאמנייק טיורקדליש טָאה ןעמליפ ןיא

 -עג טָאה רע .(רעסישזער) רָאטקעריד ןטמירַאב ַא טימ ןטעברַא
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 רעצטַאעט ןטשידיי

 ןָא ,ןפַאשעג ,ןעמליפ עזָאלננוניימ ,עקיליב ןיא ןלָארטּפיוה טליּפש

 ןייז .דנַאלרעטניה ןופ םלוע ןשיטירק רעקינייו םעד רַאפ ,קפס

 ןכעלטסירק םעד ןיא סאפאיאק ןעוועג זיא עלָאר עקיטכיוו-טּפיוה

 ןעוועג טלָאוװ רע ןעוו וליפַא רעבָא .'ןנינעק ןופ גינעק רעד, םליפ

 ,רעסישזער ןוויטיסנעס ַא רעדָא רַאנעצס ןטנעגילעטניא ןַא טָאהעג

 ןיא ןגיטשענרעבירַא טינ ךיז לָאמנייק טעמכ טיורקדליש טלָאװ

 זיא טיורקדליש .טלעוו-םליפ רעד ןיא קורדנייא ןטסנרע ןַא ןפַאש

 ,ןעוועג זיא םימָאטנַאּפ ןייז .רעליּפשיושידַארעמַאק ןייק ןעוועג טינ

 טנָאקעג ךיז טָאה רע ןוא .טנעטעּפמָאק יו רעמ ,קפס םוש ןָא

 ןופ םרָאפ רעדעי טעמכ ןיא ךעלדנעטשרַאפ טנַאסערעטניא ןכַאמ

 ןעוועג טינ זיא טסנוק סטיורקדליש ןופ ךות רעד רעבָא ,ליּפש

 ,סגנינעשזד יוװ ,טנָאקעג טינ טָאה רע .רעוויסעדּפסקע ךעלדליב ןייק

 -ןייא ןַא ןעמעננָא ךרוד ,גנונעװַאב עקיצנייא-ןייא ןַא ןליּפש ךרוד

 -סַאמ עקיצנייא:-ןייא ןַא ןריטנעזערּפ ךרוד רעדָא ,ננולעטש עקיצנייא

 טסנוק ןייז .עיידיא עשיטַאמַארד עקידנעטשלופ ַא ןפַאשַאב ,עק

 ַא ןופ טפַאשננייא ןַא -- עקידנרירטסנַאמעד רעווש א ןעוועג זיא

 ןא ךרוד טינ זדנוא טכיירגרעד סָאװ -- רעליּפשיוש עסיורג ךס

 טסנוק ןימ א ,גנודניברַאפ ןֹופ ןפוא ןלעיצעּפס רעדָא ןקיצנייא

 ןופ וליפַא ןרעוו טּפַאכענּפָארַא טינ ןָאק ןוא רעכעה טייטש סָאװ

 -ּפִא ןיא סע ?ייו ,טַארַאּפַא ןשינאכעמ ןטקעפרעּפ-טסכעה םעד

 ןלאבמיס עכעלרעסיוא עסיוועג ףיוא טינ קורדסיוא ןֹופ קיגנעה

 ,עיצקַא ןַא ,ןבעל ןכעלרעניא ןַא ףיוא רָאנ ,לוק רעדָא גנוגעוַאב ןופ

 .ןשטנעמ םעד ןופ עכעלרעניא ןַא זיולב זיא סָאוו

 ,עניב רעשילננע רעד ףיוא ןרָאװעג ןריולרַאפ זיא טיורקדליש

 רעד .םיא רַאפ לַאפ רעלעיצעּפס ןייק ןעוועגנ טינ זיא סָאד רעבָא

 -ננייא רעד בילוצ רעטַאעט רעזדנוא ןיא ןריולרַאפ טרעוו רָאיטקַא

 ןרעוו ןרָאיטקַא יו גנַאל יױזַא .עיצַאזינַאנרַא ריא ןופ טיײקיטרַא

 -ָארּפ עקידנעטשטסבלעז ןיא ןלָאר עסיוועג ןליּפש וצ טלעטשעגנָא

 ַא ןביילב זיולב טעוװ ,ןטפַאשלעזעג עטנענַאמרעּפ רעדָא סעיצקוד

 רעייז ןיא ןקעלּפטנַא וצ ךיז ייז רַאפ טייקכעלנעמ עטצענערגַאב

 .ןעלקיװטנַא וצ ךיז ?לכב טייקכעלנעמ ןייק ןוא טּפַארק רעטסלופ

 ןרעטַאמ וצ ךיז טביולרעד זיא עניב רעזדנוא ףיוא רָאיטקַא םעד

 רע טרעוו ,טייקכעלנעזרעּפ עדנעגנירדנייא ןַא טָאה רע ביוא ךָאד --

 טמירעג טרעוו טנַאלַאט ןייז ואוו לּפַאטש םעד וצ -- ןביוהרעד ךיג

 רע ןעוו לייוו .טגניזַאב רע טרעוו טרָאד עקַאט רעבָא ,טלָאצַאב ןוא

 ןוא ןסעיּפ ןעניפעג טעוװ רע זיב ןטרַאוו רע ןומ ,םש ַא טכיירגרעד

 טעוװ רע זַא ,טניימ סָאד ןוא ,םיא רַאפ קיסַאּפ ןייז ןלָאז סָאװ ןלָאר

 לייוו ןוא -- ןלָאר עקיבלעזיד רעקינייו רעדָא רעמ ןליּפש ןזומ

 רעקינייוו ןליּפש וצ סיוא םיא טמוק -- ןטלעז ןענייז ןלָאר עכלעזַא

 -עגנָא טָאה רע ןעוו יו רעקיצניוװ ףוס ?כ ףוס ןוא רעקינייוו ןוא

 ףיוא רעלוּפָאּפ טרעוו רָאיטקַא ןַא רעמ סָאװ .ןליּפש וצ ןביוה

 -- טסיטרַא ןַא יווװ רע טָאה טפנוקוצ רעקינייו ץלַא ,עניב רעזדנוא

 ןיא ץנעדאקעד ןופ ביֹוהנֶא רעד זיא "רַאטס, ַא ןרעוו סָאד ןוא

 ,טנַאלַאט ןייז

 .דנאלשטייד ןיא ןטיורקדליש טימ ױזַא ןעוועג טינ זיא קסָאד

 יד ןופ רענייא ,רעליּפשיוש רעטמירַאב ַא ןעוװעג רע זיא טרָאד
 ןייק ןעוועג טינ זיא רע ,עּפורט ןייז ןופ רעדילנטימ עטסקיטכיוו

 .'רעטַאעט סעשטיוד, סטדרַאהנייר ןופ לייט ַא ךַאפנייא רָאנ ,ןרעטש

 ַא ןבעגעג םיא טָאה סע ?ייוו ןרָאוװעגנ ןבילקעג טינ זיא עסעיּפ ַא

 לייו רָאנ ,טנַאלַאט םענעטנַאילירב ןייז ןזייווַאב וצ םייהנגעלעג

 ,רעטַאעט ןופ לַאעדיא ןוא ליטס םעד טימ תוכייש ַא טַאהעג טָאה יז

 ןיא רעליּפשיוש ןצונַאב וצ טייקידנעווטיונ יד ןפַאשַאב טָאה סָאד

 ןעוועג טלָאװ ןעזסיוא ביוא ,עכלעוו רַאפ ןלָאר עקיטרַאנדיײשרַאפ
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 -דךליש טָאה רעבירעד ,טריציפילַאװק ןעוועג טינ ייז ןטלָאװ ,סָאמ יד

 םוש ןייק --- ךאפנייא -- ןוא ,ךעלטיירב ,סקואוו ןיא קירדינ ,טיורק

 ןלָאר עקיטרַאנדיײשרַאפ עכלעזַא טליּפשעג ,ןעזסיוא רעקידנלַאפפיוא

 יד, ןיא שפנ רעקידנעיירש רעד ןוא ,ריל גינעק ,ןַאבילַאק יו
 טלושענ רעליּפשיוש רעד זיא ןעגנוננידַאב יד רעטנוא .'טסעשזד
 ןופ ןעננורעדָאפ יד וצ וצ ךיז טסַאּפ גנוסַאפפיוא ןייז זַא ,יֹוזַא
 רעטַאעט רעד שטָאכ ,טלייטעגוצ םיא ןרעוו סָאװ ןלָאר ענעדישרַאפ
 קידרדסכ ַא רעטַאעט ןיא ןטעבראטימ סָאד זיא ,עלוש ןייק טינ זיא
 ןטיפָארּפ יד רַאפ טינ טריטסיזקע רעטַאעט רעד שטָאכ .ןרידוטש
 טרילָאזיא טינ רָאיטקַא ןייק זיא ,רעליּפשיוש ןלעודיווידניא ןופ

 .טיפָארּפ ןקיטסייג ןופ

 טלָאװ רע יצ ןטיורקדליש טגערפעג לָאמַא טָאה גרוטַאמַארד ַא
 : ןעוועג זיא רעפטנע ןייז .רעטקַארַאכ ןסיוועג ַא ןליּפש טלָאװעג
 ,'ץלא ןליּפש לע ךיא -- טניירפ רעביל ןיימ,

 םענענייא ןייז ןופ שרעדנַא יוװ ןוא דמערפ יו דיישרעטנוא ןייק
 ַא ןפַאשַאב טנַאקעג רע טָאה ,ןעוועג זןיא עלָאר ַא רעטקַארַאכ
 ,הנידמ רעזדנוא ןיא רָאנ .ןבעל טימ טרירביוו טָאה סָאװ טלַאטשעג
 -רעסיוא ןופ גנולגיּפשּפָא ןֵא ךעלנייוועג זיא ײרעליּפש-רעטַאעט ואוז
 ןרָאװעג ןענופעג טינ ןטיורקדליש רַאפ ןיא ,ןטפַאשנגייא עכעל
 ןעוועג זיא רע ,ןעזסיוא םעד טגָאמרַאפ טינ טָאה רע .עלָאר ןייק
 ןליּפש טנָאקעג טלָאװ סָאװ ,רע זיא רעבירעד ,ּפיט רעטצענערגַאב ַא
 סלעיג'ִא ןיא רעדָא ןַאמקָאטש .רד סנעסביא ןיא טנכייצעגסיוא
 לָאמנייק ,סעמַארדָאלעמ ערעזדנוא ןופ ןּפיט יד רעדָא ,ןַאק יַאלבוק
 טשרמולכ ןבָאה סָאוו ,רעריצודָארּפ יד ןופ ןרָאװעג ןפורעג םינ
 .רעליּפשיוש עטונ טלָאװעג

 זיא סָאוװ --- ךעלדנע ערעירַאק סטיורקדליש ןופ עידעגַארט יד
 -- רָאיטקַא רענַאקירעמַא ןופ עידעגַארט עלַאסרעוװינוא יד טםעמכ
 ַא ןיא זָאוטריװָאלַאס ַא ןופ עיציזָאּפ יד ןעמונרַאפ טָאה רע זַא ,זיא
 טיורקדליש .טסנוק עכעלטפאשניימענ -- ןעמונעג ךות ןיא --
 טינ ןיא רע רעבָא ,גנַאר ןטשרע ןופ רעליּפשיוש ַא ןעוועג זיא
 לָאמנייק ףרַאד רָאיטקַא ןייק ןוא ,רעטַאעט ןייק ןופ לייט ןייק ןעוועג
 -םוא רערעדנוזאב א יו ,ןריטסיזקע רעדָא ,ןרעוו טכַארטַאב טינ
 ןלעוו רימ זיב ,רעטַאעט ןכעלמיטננייא ןַא ןופ רָאטקַאפ רעקיגנעהּפָא
 רעריפנָא יד ןופ ןסערעטניא יד עכלעוו ןיא סרעטַאעט ןפַאשַאב טינ
 עכלעוו ןיא סרעטַאעט ,ויטקעלַאק ןענייז רעליּפשיוש יד ןופ ןוא
 עכלעזַא ןלעוו ,לייט רעטבעוװורַאפ ַא תמאב ןענייז רעליּפשיוש יד
 ."ןרעוו ןסעגרַאפ טיורקדליש יו רעלטסניק עטריטנַאלַאט

 .רד טיג רעליּפשיש סלַא .ש ןגעװ גנוצַאשּפָא עכעלטנירג ַא
 ; ינודקומ .א

 ,ןגָאז לע ךיא ןעוו קידאמזוג ןעגנילק ליפ רַאפ סיוועג טעװ סע,

 א ןעוועג זיא רע סָאװ ,םעד ץוח ַא ןיא טיורקדליש ףלָאדור זַא

 ןַא .רעקנעד רעפיט ַא ןעוועג ךיוא רע ןיא ,רעלטסניק רעסיורג

 זַא ,טנַאועג טְלָאװ ריא יו קיטכיר זיא סָאד !רעקנעד ַא רָאיטקַא

 זיױלב טינ ןעװעג ןיא ןעילָאר ענייז עלַא ןיא ,סָאנ ןיא רעייפ

 רעפיט ןעוװעג ךיֹוא זיא סע ,םרָאפ עשירעלטסניק עכעלרעדנואוו

 ןעועג טינ ןזיא קָאלייש ןייז .גנומענאב-טלעוו עפיט ,טלַאהניא

 ןוא ,גנואיושנַָא-טלעוו ךיוא זיא סע ,םרָאפ עשירעלטסניק ַא זיולב

 ןענייז ןרעטקַארַאכ ענייז .ענייז ןעגנופַאש ערעדנַא יד ןענייז ױזַא

 ןענייז ייז .סעקלַאיל עטנַאקיּפ ,עטסוּפ ןייק ןעוועגנ טינ לָאמנייק

 : טלַאהניא ןפיט ַא טימ טליפעגסיוא ןוא ןדָאלעגנָא ןעוועג רדסכ
 רעייז ןופ גנולַארטשסיוא יד ןעווענ זיא ערעייז טייקכעלרעסיוא יד

 ַא ןוא רעשינַָאמעד א ןעוװעג זיא רע ,טייקכעלרעניא רעוויסַאמ

 ןייז .,גנומענאב-טלעוו ןייז ןעוועג זיא ױזַא ןוא ,טנַאלַאט רעמורפ
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 ,ףלעוו יד ןשיווצ ןייז רע זומ ױזַא .זייב ןוא טרַאה זיא קָאלייש

 רעקיבלעז רעד רעבָא .טייל-לבָאנ עקיטכערטרעדינ יד ןשיווצ

 .ךייו דנריר יױזַא ןוא טרַאצ ךעלרעדנואוו ױזַא ןייז ןָאק קָאליײש

 זיא 'סערּפסקע סקנָארב , סווָאמיד ןיא 'ץלָאטשרעגנוה ?קצַאכ , ןייז

 ןַארַאפ רעבָא ,טיײקנפלָאהַאבמוא עטסנריר יד ,דלושמוא עטסנייר יד

 ַא ןופ ?גנענ טזייווַאב עלעמעל ערשכ עקיזָאד סָאד ןעוו ןטנעמָאמ

 רעשיטסילַאער ןוא רעשידרע ,רעזייב רעקיזָאד רעד רעבָא .רעניט

 רעטרעטיילעג ,רענייר וצ ןביוהרעד טנַאקעג ךיז טָאה טנַאלַאט

 -ָארקעצ ןופ רוּפש ןייק ןעווענ טינ זיא ָאד ןוא .,טייקשילאבמיס

 -ירַאנ ןופ ,טייקמורפ רעטצָאלגרַאפ ןופ ,טעטילַאטנעמיטנעס רענעכ

 םעד רעטניה .םזינַארט ןקידנענייו ןופ ןוא תוקדצ רעטַאוװעש

 ןקראטש א טימ שטנעמ א ןענַאטשעג ןזיא לָאבמיס ןטלַארטשַאב

 | ,רעטקַארַאכ ןטסעפ-ןזלעפ ַא טימ ,ּפָאק

 ןיא ןפַאשעג טָאה רע סָאו ,טלַאטשענ עסיורג ןייז ךיא ןיימ ָאד

 ןייז; ןעמָאנ ןטאװשעקעל םעד טנָארט סָאו ,םליפ ןקיליב םעד

 ,קָאלייש סטיורקדליש וצ תונעט טָאהעג ןבָאה סָאוװ ,עלַא .'קלָאפ

 ,םימחר ןשידיי ,טייקיטומסיורג עשידיי טנָאמענ ןבָאה סָאװ ,עלַא

 ,ןקָאלייש ייב ,גידענעוו ןופ רחוס םייב אקוד טייקכעלשטנעמ עשידיי

 ןייז ןופ זיא סָאװ ,ןדיי ןעמירָא ,ןטושּפ םעד ןיא ןעניפעגנ סע ןלעוו

 רעקרָאי-װינ םעד ןיא ןרָאוװעג ןפרָאװרַאפ םייח רעטלַא ,רעליטש

 טיורקדליש טָאה םליפ ןשיטַאמַארדָאלעמ ןקיזָאד םעד ןיא .םונהינ

 ילַאטשעג רעלַאעדיא ןייז ןיא ןדיי ןטסלַאטנעמונָאמ םעד ןבענענ

 ךיא ...ןלָאבמיס ןכוז ףרַאד ןעמ ואוו טסואוועג טָאה רע .גנוט

 ,ננֹופַאש עקיכירטש-סיורג ַאזַא ךָאנ רוטלוק רעזדנוא ןיא טינ סייוו

 ענייז טימ ןדיי ןטושּפ ַא ןופ גנוריציפירָאלנ עשיטעּפָארּפ ַאזַא ךָאנ

 ןלעו הריתס ַאזַא ףיוא ךיז ןרעדנואוו .ןדייל עצלאטש ןוא עסיורנ

 ַא ןיו לב רעלטסניק ַא ןופ ננופַאש רעד ןיא ןכוז סָאוװ ,יד זיולב

 -נייא ןבָאה ייז סָאװ ,ןעננוניימ לטניב םעניילק רעייז וצ המכסה

 ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ןוא ,ןבעל ןצנַאנ םעד ףיוא ךיז רַאפ טלדנַאהעג

 גנואיושנָא-טלעוו רעקנעמירַאװ רעבָא ,רעגנע ןַא ןיא טרעיומעגננייא

 סע לייוו ,סַָאנ רעד ףיוא זָאנ רעייז ןזייוואב וצ ארומ ןבָאה ןוא

 .ןטניוװו עקרַאטש ןזָאלב

 שטנעמ רעד טיורקדליש זַא ,ןנָאז טינ ןיטולחל רעבָא ליוו ךיא

 ליו ךיא .רעלטסניק רעד טיורקדליש יו סיורג ױזַא ןעוועג זיא

 ענמ םוש ןייק טָאה שטנעמ רעד טיורקדליש זַא ,ןגָאז טינ ךיוא

 ןענייז רעכיז .רעלטסניק םעד טיורקדליש טימ טָאהעג טינ אשמו

 םעד טיורקדליש ןשיוװצ ןתופתוש עקיטכיוו עסיורג ץנַאג ןעוועג

 -טלעוו רעסיורג רעד ףיוא .שטנעמ םעד טיורקדליש ןוא רעלטסניק

 ,רעלטסניק רעסיורג רעקיזָאד רעד ןרָאװעג טעוװעדַאהעגפיוא זיא סָאנ

 סעיצַאנ ץוט ןבלַאה א ןופ ןעגנוי-דָאב ואוו ,סָאנ-טלעו רעד ףיוא

 ,ןילרעב ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק .קיטש-רמש ערעייז ןָאטענּפָא ןבָאה

 םייה יד ןעוועג זיא סָאד ,טעטש עשיכיירטסע ,טעטש עשירַאננוא

 ,ּפָאק ןרעביא ךַאד םענענייא ןייק ,רעלטסניק ןסיורג ןקידנעמוק ןופ

 ןוא רעלָאמ רעקיטפניק רעד ןסקַאװעג זיא ןסַאנ עדמערפ ףיוא

 רעװ טינ סייו רענייק .ןטלַאטשענ עכעלשטנעמ ןֹופ רערעמַאה

 רענייא ןעוועג זיא רע זַא ,ןסייוו עֶלַא רעבָא ,טנרעלעג םיא טָאה סע

 רענייק .עניב-טלעוו רעד ףיוא רעליּפשיוש עטסעדליבעג יד ןופ

 עלַא רימ רעבָא ,דיי סלַא ןניוצרע םיא טָאה סע רעוװ טינ סייוו

 רעלָאמ ןוא רענעק רעטסכעלרעדנואוו רעד ןעוועג זיא רע זַא ,ןסייוו

 רעטַאעט רעד טָאה סָאג-טלעוו רעד ףיוא ,ןרעטקארַאכ עשידיי ןופ

 ןוא טקיניירעג זיא רע .טנַאמיד ןשירעלטסניק ןקיזָאד םעד ןענופעג

 ןוא עפיט ןזָאלענ טָאה סָאניטלעוו יד רעבָא ,ןרָאװעג טפיילשעג

 טָאה רע ,טלצרָאװעגנייא טינ ץענרע ךיז טָאה רע .ןרוּפש עקיבייא
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 ןאוועאוסואהטאטעאעקווהעווההווטעטסהטאטעטוקטקאק ועשו עג געבעט עו עא א עא עא עא א עא א

 ןופ ןַאקיססעל

 ןעילב וצ טייקיאעפ ענעטלָאשרַאפ ןוא עכעלרעדנואוו יד טָאהעג

 רעבירַא רע זיא עניב רעשטייד רעד ןופ .,ןעלצרָאװ ןָא ןסקַאװ ןוא

 ייז .ערעדנַא רַאפ גנוצנַאלפרעביא עכעלרעפעג ַא ,רעשידיי רעד וצ

 ,טילב ןוא טסקַאװ טיורקדליש .,ןראווק ןוא ןרַאד ןבייהנא ןענָאק

 .המלשה רעכעלרעדנואוו ַא טימ שידיי ןשינעצס ,שידיי טדער רע

 ןַא ,קיטפַאז יױזַא ןוא קיניוב ױזַא ,קיברַאפ ױזַא שידיי טדער רע

 ואוו ,עניב רעשטייד רעד ןופ טמוק רע זַא ,טינ טעמב טנעקרעד ריא

 רעד ןופ .ןבעל ןייז ןופ ?ייט ןטסערג םעד טליּפשעג טָאה רע

 ןיא רעשילננע רעד ןופ ןוא רעשילננע רעד וצ עניב רעשידיי

 ןעגנולעטשרָאפ 'טפַאש, ןעמ ואוו ,סירָאטקעּפ-ליּפש רעדואווילָאה

 ץוח ַא .ךעלדנישַאמ ענייז דרָאפ יו םעטסיס ןקיבלעז םעד טימ

 .ןטייקיאעפ ענעדישרַאפ ןוא עסיורג טנָאמרַאפ רע טָאה טנַאלַאט

 ןקיטכיר ןפיוא רדסכ םיא טריפ ןוא ןשטנעמ םעד ּפֶא טיה טנַאלַאט

 .ןריט ערעייז ףיוא הזוזמ ןייק טינ ןבָאה דעבָא ןטייקיאעפ .געוו

 טנַאלַאט .טינרָאגנ ייז טסָאק סע ?ייוו ,ץלַא ןָאט וצ טיירג ןענייז ייז

 רע .ןצרעמש ןייק ןופ טינ ןסייוו ןטייקיאעפ ,טמירוסי ,טגָאטייװ

 רעד םיא טָאה ,טיורקדליש רעסיורג רעזדנוא ,קיאעפ ןעוועג זיא

 טייקננערטש ןוא טייקכעלרע רענעריובעגנייא ןייז טימ טנַאלַאט

 רעד ןָא ןָאטעג סע ןטייקיאעפ ענייז ןבָאה ,ץלַא ןָאט טזָאלעג טינ

 רעד ןָא טכַאמעג רע טָאה ןלָאר ?יפ רעייז ,ַא .טנַאלַאט ןופ ףליה

 רעביא דיי ַא טייג ױזַא טָא ןוא .,טנַאלַאט ןייז ןופ ףליה רעטסדנימ

 ןיא ּפֶא ךיז טלעטש ןוא רעטייו טייג רע .טלעוו רעסיורג רעד

 טפאש ןוא רעטַאעט ןשישטייד ַא ןיא ןיירַא ךיז טּפַאכ ,דנַאלשטייד

 ןוא רעטייו טייג רע .ןרעטקַארַאכ עשישטייד ןופ ײרעלַאג ַא

 רעטַאעט ןשידיי ןיא ןיירַא ךיז טּפַאכ ,עקירעמַא ןיא ּפִא ךיז טלעטש

 רע .,ןרעטקַארַאכ עשידיי ןופ יירעלַאנ עכעלרעדנואוו ַא טפַאש ןוא

 יד סָאװ רע טפַאש ָאד ,דואווילָאה ןיא ּפֶא ךיז טלעטש ןוא טייג

 וצ טייהננעלעג ַא טנַאה רעד וצ םיא טמוק ָאד .טרעדָאפ ןישַאמ

 -נגעלעג רעד ףיוא ףױרַא ךיז רע טפרַאװ ,טלַאטשעג עשידיי ַא ןלָאמ

 יד ןוא עשיטעָאּפ עמַאס יד סױרַא טמוק סע ןוא ןערב טימ טייה

 סָאד ןָאט וצ טייהנגעלעג ןייק ָאטינ .טלַאטשעג עלַאטנעמונַאמ עמַאס

 טייקיאעפ רעטלַאק טימ רע טוט ,טצכעל טנַאלַאט רעד סָאװ ךָאנ

 ןיא רע טליּפש ,ןָאט טסייה ןישַאמ יד סָאװ ,ץלַא טייקשהירב ןוא

 רע .,ליו םוטנעטסירק עמורפ סָאד יו ןדיי ַא םליפ ןכעלטסירק ַא

 ןעמוקסיוא רע ןָאק ,טינ סע טנַאלַאט רערשכ רעד לי .ץלַא ןעק
 ,סָאד ןָאט טייקיאעפ ןופ טנעה עזיולב יד טימ ןָאק רע .םיא ןָא
 רעייז ןופ ןבעל ןוא בייל םעד טימ ןָאט טינ ןענָאק ערעדנַא סָאװ
 רעד רעביא טינ ןיוש רע טזיירּפש .טלַא ןיוש זיא רע .טנַאלַאט

 { ןירַא| טינ ךיז רע טּפַאכ ,ּפֶא טינ ץעגרע ןיוש ךיז טלעטש ,טלעוו

 ייז רַאפ טפַאש ןוא סרעטַאעט עדמערפ ץוט ןבלַאה |ַא} ןיא ךָאנ

 -םיוא ןיא סָאו ,דיי רעד זיא סָאד .סרעטקַארַאכ ןצוט ןייק טינ

 רעד ןופ ןסָאג עלַא .סאוטלעוו רעד ףיוא ןרָאװעג טעװעדָאהעג

 ןענייז טלעוו רעד ןיא ןעמייה עלַא ןוא ,ןעמייה ענייז ןענייז טלעוו

 א ןַא ,דנַאל א ןָא ,קלָאפ א ןָא רענייא ַאזַא טסקַאװ .ענייז טינ

 ַא ןיא רענייא רעד ןוא .טלעוו רעד ףיוא בורק ַא ןָא ןוא לאונ

 רַאפ טינ ,קלָאפ ןייא ןייק רַאפ טינ רע טפַאש ,רעלטסניק רעסיורג

 .טינ םענייק רַאפ ןוא ןעמעלַא רַאפ טפַאש רע ,דנַאל ןייא ןייק

 -עגוצ ךיז ןבָאה סָאוװו ,תלוסּפ יד וצ ןבָאה טינ תונעט ןייק ריִמאַל

 ּפָאק םעד ןגיוב רימָאל ,סַאנ-טלעװ רעד ןופ רעלטסניק םוצ טּפעלק

 ."רעלטסניק םעד ןיא עקידנּפַאש ןוא ענייש ,עסיורג סָאד רַאפ

 טקנעדעג רעכלעוו ,ָאקסעלוגָאמ דנומגיז רעקימָאק רעטמירַאב רעד

 ,שידיי ןיא ןליּפש םיא ןעז ןכָאנ טָאה ,טנגוי רעירפ ןייז ןופ .ש

 : טקירדעגסיוא ךיז
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 רעטַאעט ןשידיי

 סָאװ ,זיא עטסקיטכיוו סָאד .טכיזניה רעדעי ןיא סיורג זיא רע,

 ךיז טינ ץנוק ןייק זיא סע .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא טבעל רע

 סע .ךָאנ ךיוא טדער יינוּפָאּפ ַא ,רעטרעוו ןדייר ןענרעלוצסיוא

 טָאה ָאקסעלונָאמ .רמ) ךַארּפש רעד ןיא ןבעל וצ ץנוק ַא רעבָא זיא

 סיורַא טינ טדער טיורקדליש .('ןבעל, טרָאװ סָאד טנָאטַאב קרַאטש

 .רעטרעוו יד ןיא טבעל רע ,רעטרעוװ יד

 -רַאשז ןעמערָא םעד טימ ןָאטפיוא ,ךיז טכַאד ,ןעמ ןָאק סָאװ

 .ןקנעד ןעמ טנעלפ ױזַא ! טינ ךַארּפש ןייק רָאנ ךָאד זיא'ס ? ןָאנ

 ,טייקסיז ַאזַא טימ ,שידיי עתמא ףיוא טליּפש רעבָא טיורקדליש

 ןיא קידנציז ,ןבעל'כ .ךַארּפש עסיז ַא זיא'ס זַא טעז ריא זַא

 ,זדנוא בוט לזמ,; :ןעיירש טלָאװעג ריס ךיז טָאה ,רעטַאעט

 סָאװ טינ ךיוא ךיז ןבָאה רימ ! ןושל ַא ךיוא ןבָאה רימ ,ךעלעדיי

 | ""! ןעמעש וצ

 ױזַא סיױרַא טגנערב .ש ױזַא יו טרעדליש רֶע יו םעדכָאנ ןוא

 שכלעוו עסעיּפ רעד ןיא סענעצס עסיוועג ךעלמיטנגייא ןוא לעניגירָא

 : סיוא ָאקסעלוגָאמ ךיז טקירד ,טליּפש רע

 -ימָאק וצ סעשינַארט ןופ ןיינרעביא ףרַאד טיורקדליש ואוו ָאד ,, .

 ךיא ... .טייקסיורג ןייז טעז ריא .טוג קידריווקרעמ רע זיא ,סעש

 רעסיורג ַאזַא ןעוו ,טציא .טנוװַא ןקידריווקרעמ ַא טכַארברַאפ בָאה

 רעליּפשיוש רעשידיי רעדעי ךיז ףרַאד ,שידיי טליּפש רעליּפשיוש

 ."רעקיטומ ,רעצלָאטש ןליפ

 : ןַאהַאק .בא טביירש ,עניב רעד ףיוא שידיי ןדייר ס'.ש ןגעוו

 זַא ,ןנָאז ריס ןעוו .שידיי ןייז זיא גנושַארעביא עסיורגנ יד,

 ,עסעיּפ רעזיד ןיא שידיי תמא טדער סָאוו ,רעקיצנייא רעד זיא רע

 טינ ךָאנ טקירד סע רָאנ ,ןבירטרעביא טינ זיולב טינ סָאד זיא

 ןופ לייט א זיא שידיי ןייז רעבָא .טקַאפ םעד נונעג רָאלק סיוא

 רע טָאה ,ןדיי ַא ןלעטשרָאפ ןעמונענ ךיז טָאה רע .טסנוק ןייז

 עלָאר רעד ןיא זומ רע זַא ,טליפעג םעלא ןופ רעירפ רעלטסניק סלַא

 ךיז ימ יד ןבעגעגנ ךיז טָאה רע ןוא טדער דיי רעתמא ןַא יו ןדייר

 קידריווקרעמ ... .עלָאר רעזיד ןיא ןדייר ֹוצ ױזַא ןענרעלוצסיוא

 ךייא טימ טיורקדליש ןָאק ,שיט א ייב ךייא טימ קידנציז זַא ,זיא

 ייב דיי ַא יו טדער רע .ןדייר טינ ןפוא םושב שידיי עתמא ןייק

 -תמא ןדייר וצ ןוא .,ןרָאװענ טשטיידרַאפ זיא ךַארּפש יד ןכלעוו

 זיולב סָאד ןָאק רע .עלָאר ַא ץיא ןענרעלסיוא סָאד רע זומ ,שידיי

 ןדייר טינ ןָאק טיורקדליש ,טדערעג ץרוק ... .דליב ַא סלַא ןלָאמ

 ."שיריי וליּפט ןָאק רע ,שידיי ןייק

 :שידיי ןדייר ס'.ש ןגעוו ּפָא לעיצעּפס ךיז טלעטש שטיװָארעשָא .מ

 טינ ןכיילג ןייק ךיז וצ רע טָאה שידיי ןדייר ןייז ןיא .. . ,

 רעד ,טיורקדליש ףלָאדור ,ָאי .עניב רעשידיי רעד ףיוא טָאהעג

 -פַאז ַא טדערעג עניב רעשידיי רעד ףיוא טָאה 'יוג, רעד ,'שטייד;

 ךיז ןיא טָאה סָאוװ ,שידיי םענייש ןוא ןקַאמשעג ,ןקידנרעק ,ןקיט

 לָאמנייא טינ ןוא .טייקכעלמיטסקלָאפ רעתמא ןופ ןח םעד טָאהעג

 ?ןעמונעג סָאד רע טָאה ואוו, : טרעדנואוועג עלַא ךיז רימ ןבָאה

 לייוו ,ןרעדנואוו טזומענ ךיז טָאה ןעמ '? םיא וצ סָאד טמוק יו

 -נטסרעמ .שידיי טדערעג קינייװ רעייז רע טָאה ןבעל ןטַאווירּפ ןיא

 טליּפשעג טָאה רע ןעוו טּפָא רעייז .שטייד טדערעג רע טָאה סלייט

 ןופ ןַאמפיוק רעד; יו עסעיּפ ַאזַא ןיא ןרָאיטקַא עשידיי טימ

 זיא ,רַאוטרעּפער-טלעוװ םנופ קיטש רעדנַא ןַא רעדָא 'קידענעוו
 ַא טדערעג טָאה 'שטייד רעד, טיורקדליש : ענדָאמ ןעמוקענסיוא

 ןבָאה ,ןרָאיטקַא עשידיי יד ,ענייז רעליּפשטימ יד ןוא שידיי ןטונ

 ןייא טינ זיא לָאמַא ןוא שטייד ןטעשטעלַאקעצ ,ןטכעלש ַא טדערעג

 ."ןרָאװעג טלמוטעצ קרַאטש עניב רעד ףיוא םעד רעביא רָאיטקָא

 שובייל רָאיטקַא רעד יוװ דָאזיּפע ןַא טלייצרעד שטיוװָארעשָא ןוא
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 קידנליּפש ,טָאה ,לָאר ןייז טנעקעג טוג אקוד טָאה רעכלעוו ,דלָאג

 טלמוטעצ קרַאטש ךיז ,*קָאלײש, ןיא רעטכיר ןופ עלָאר יד .ש טימ

 -עלמוטעצ ןייז זַא טרעלקרעד דלָאג טָאה רעטעּפש .עניב רעד ףיוא

 יד טליּפשעג רעירפ טָאה רע תעב סָאװ ןופרעד ןעמוקעג זיא שינ

 ףיוא ןקָאלײש ןגערפ רע טגעלפ ,ןרָאיטקַא עשידיי טימ לָאר עבלעז

 ןרעפטנע קירוצ טגעלפ קָאלייש ןוא *ןעמַאַאַאנ ןייד  שירעמשטייד

 -עג םיא טָאה .ש ןעו רעבָא ,שידיי ןטשירעמשטיידרַאפ םעד ןיא

 ...טלמוטעצ םיא רע טָאה ,שידיי ןטושּפ ַא ןיא טרעפטנע

 : רעטייוו טביירש שטיווװָארעשָא

 רָאיטקַא רעשידיי ןייק זיא ,עטלייצעג עכעלטע ןופ םַאנסיוא ןטימ ,

 טגעלפ טיורקדליש ףלָאדור יו ךַארּפש רעד ףיוא דיּפקמ טינ ױזַא

 טרָאװ ַא זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע .עניב רעשידיי רעד ףיוא ןָאט סָאד

 ךיוא ףרַאד סע רָאנ ,סעּפע ןעניימ רָאנ טינ ףרַאד עניב רעד ףיוא

 ךיז לָאז'ס ןוא קיטכיר ןייז לָאז סע זַא ,ױזַא ןרעוו טגָאזעגסױרַא

 -רעדיוק ןדייר סָאוװ ,יד ןגָארטרַאפ טנַאקעג טינ טָאה רע .ןבעלק

 רע טָאה ,עבָארּפ קידנכַאמ ןוא ,עניב רעשידיי רעד ףיוא שלעוו

 ןעמ ױזַא יו רעטרעוו עקיצנייא ףיוא טלעטשענּפָא טּפָא רעייז ךיז

 ןעזעג לָאמ עקינייא םיא בָאה ךיא .שידיי ןיא ןדיירסיױרַא ייז ףרַאד

 רעטַאעט ַא ןיא רע טָאה לָאמנייא יוװ קנעדענ ךיא ןוא ,עבָארּפ ףיוא

 רעננוי ַא ,'עכורעווַאז טרָאװ םעד רעביא למוט ןצנַאג ַא טכַאמענ

 זַא ,טהנעטעג טָאה ,(דירפ רַאזַאל) קַאוטיל ַא ,רָאיטקַא רעשידיי

 טימ טָאה טיורקדליש ףלָאדור ןוא ,!עכורעװַאז , ןגָאז ףרַאד ןעמ

 ,שיסור רָאנ ,שידיי טינ טגנילק 'עכורעווַאז , זַא ,ןזיווװַאב תונשקע

 רָאנ ,,עכורעוַאז, טינ ןגָאז אקוד ןעמ ףרַאד שידיי ףיוא זַא ןוא

 רע .,ןרַאּפשוצרעביא םיא ןעווענ ךעלנעממוא זיא סע ,'עכערעווַאז,

 ,רעכעלשידיי טגנילק !עכערעווַאז , זַא ,ףיורעד ןענַאטשַאב טסעפ זיא

 ַא ,רעטַאט םנופ רעשזדענעמ רעד זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא

 ןיא זיא'ס ןוא טשימעגניירַא ךיז טָאה ,טנעמַארעּפמעט טימ שטנעמ

 רָאיטקַא ןייא זַא ,עכערעווַאז ַאזַא ןרָאוװעג עבָארּפ רעד ייב רעטַאעט

 "...ניוא ןַא ףיוא ןרָאװעגנ דנילב טינ רעיש זיא

 רַאפ טרעטסיײיגַאב ןעוועג טינ בייהנָא ןיא אקוד זיא ןיטנע לאוי

 : שידיי ןדייר ס'.ש

 ףיוא זייוודניק ןופ ךיז טָאה סָאװ ,םענייא רַאפ רעווש זיא סע,

 וצ ךיז ,ןפַאש ןוא ןבעל רעייז ןופ ,ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןסירעגנּפָא

 ,טיורקדליש טָאה 'קיומ עלעקייא; ןיא .ןטפעהַאב וצ קירוצ ייז

 זיא סע .שידיי םוג ץנַאנ טרערענ ,ןדמערפ ַא רַאט יו קילדעוו

 רעד ןיא רעמ ךָאנ ןוא עכַארּפשסיױא רעד ןיא ןעוועג קיטנעק רעבָא

 ןַא ןעוועג םיא ייב זיא ךַארּפש יד זַא ,רעטרעוו יד ןופ גנונָאטַאב

 רעבָא ,זיא סע יוװ ךָאנ זיא ךַארּפש רעד טימ רָאנ ,עטנרעלענסיוא

 יינ סָאד ןופ טשרע ןזומ ןּפיט עשידיי ענייז ךיוא טעוו רע ביוא

 ַא ןקרעמ טרָאד ןוא ָאד ךיז טעוו ייז ןיא ביוא ןוא ,ןענרעלרע

 טלָאװ ךָאד .רעטסנרע ץנַאג ַא ןייז רעלעפ רעד טעװ ,?טלעּפש

 רַאפ סניוועג סיורג רעיוהעגמוא ןַא ןעוועג קפס יתלב טיורקדליש

 ןלַאמרָאנ ַא ןיא ןענופעג ךיז טלָאװ יז ןעו עניב רעשידיי רעד

 ןזומ רעבָא רע טעוװ ,טציא טייטש ענַאל יד יו רעבָא .דנאטשוצ

 סלּפיּפ סָאוו ,ןסעיּפ עזָאלטרעוװו רעקינייוו-יו ךָאנ יד ןיא ןליּפש

 ,"ףיוא ךעלנייוועג טריפ רעטַאעט

 .ןדָאזיּפע ענעדישרַאפ טלייצרעד ןרעוו .ש ןגעוו

 : ןוז ןייז טלייצרעד ױזַא

 ןעוו .טידערק ןגירק וצ טכַא ליפוצ טניילעג טינ ?לבב טָאה רע;

 ןוא ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג ,לָאמ ןטשרע םוצ ,1911 ןיא זיא רע
 עכלעוו טימ תויתוא יד ןייז ןלָאז'ס סיורג יוװ טגערפעג םיא טָאה'מ

 ךיוה רעד ןיא יצ ןוא שיפַא ןפיוא טקורדעג ןייז לָאז ןעמָאנ ןייז
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 טנהעוועגוצ קידנעייז טשינ ,רע טָאה ,עסעיּפ רעד ןופ לטיט ןרעביא

 ןייק טינ ריס ןיא'ס; :טרעפטנעעג ,טריסנָאנַא סיורג ןרעוו וצ

 טפירש עכלעוו טימ ןקורד ןעמָאנ ןיימ טנָאק ריא .דישדעטנוא

 -טוג א טימ ןוא --- 'טליוו ריא ץַאלּפ ןכלעוו ףיוא ןוא טליוו ריא

 ייס יו ייס ךימ טעוומ, --- ןבענעגוצ רע טָאה לכיימש ןקיטומ
 ",'ןעניפעג

 -רעד ,דָאזיּפע ןטצעזעגנגעק ַא רעביא רעבָא טיג גייווצרעבליז ןמלז

 :.ש טימ טליּפשעג ןבָאה עכלעוו ,רעליּפשיוש יד ןופ טלייצ

 הקולחמ עטסנרע ןַא רָאפ טמוק רעטַאעט וינעווע דנָאקעס ןיא;

 .תונעט טָאה רערעדעי ןוא שיפַא ןַא ןטלַאה ייז .ןרָאיטקַא יד ןשיווצ

 רעד ,תויתוא עניילק טימ טריסנָאנַא זיא ןעמָאנ ןייז זַא ,רענייא

 ,רעטירד ַא .ןביוא ןופ ןייז טפרַאדעג טָאה דליב ןייז זַא ,רערעדנַא

 א .תויתוא עסיורנג טימ טריסנָאנַא ןייז טפרַאדעג טָאה רע זַא

 רעד טריקנָאנַא ןייז טפרַאדעג ,רשוי טיול ,טָאה רע זַא ,רעטרעפ

 לָאמַא סָאװ ךיז ןרעסערגרַאפ ןעיירשעג ןוא ןדלַאװג יד ,רעטשרע

 ןבָאה ןרָאיטקַא יד ןעוו .טיורקדליש ףלָאדור ןיידַא טמוק ָאד .דעמ

 ןרעהסיוא ייז לָאז רע זַא ,ןפָאלענוצ םיא וצ ייז ןענייז ,ןעזרעד םיא

 ,טכערעג ןיא סע רעװ ןגָאז ןוא

 : ןפורעגנָא ךיז ןוא תונעט יד טרעהעגסיוא טָאה טיורקדליש

 .דנַאלשטייד ןיא יו ױזַא סע טכַאמ ,רעדניק ---

 יד ןגערפ -- ? דנַאלשטייד ןיא סע ןעמ טכַאמ ױזַא יו ןוא ---
 .ןרָאיטקַא

 ייווצ רָאנ שיפַא ןצנַאג ןרעביא ןעמ טביירש דנַאלשטייד ןיא ---

 ."טיורקדליש ףלָארור : רעטרעוו
 -ץגֹּפָא שירָאגעטַאק ךיוא טרעװ תווינע עטשרמולכ עקיזָאד יד

 : סקידנגלָאּפ רעביא טיג רעכלעוו ,לָאטשירק ןָאעל ךרוד טנקייל
 ץרַאװש סירָאמ טָאה רעטַאעט טסנוק ןיא ןָאזעפ ןטייווצ ןרַאפ,

 ןיא דילגטימ ַא רַאפ ןטיורקדליש ףלָאדור ןבָאה טלָאװעג קרַאטש
 םיא טימ ןייג וצ ןדַאלעגנייא טלָאמַאד ךימ טָאה רע .עּפורט ןייז
 .ןעגנַאגעגטימ עקַאט ןיב ךיא ןוא טָאבנָא םעד ןטיורקדליש ןכַאמ
 טָאה טיורקדליש ףלָאדור .ירפ רעד ןיא גָאטנוז ַא ןעוועג זיא'ס
 ךיז וצ ןדַאלעגנייא זדנוא ןוא ןעמונעגפיוא ךעלטניירפ רעייז זדנוא
 סעיפַארנַאטַאפ טקוקענּפָארַא זדנוא ףיוא ןבָאה'ס ואוו ,טעניבַאק ןיא
 -רעכיב עסיורג עכעלטע ואוו ןוא ןְלָאר ענעדישרַאפ ןיא םיא ןופ
 זיא'ס עכלעוו ןופ רעכיב יד טימ טקַאּפעגנָא ןעוועג ןענייז ןעקנַארש
 .קעטָאילביב-רעטַאעט עכייר ןייז ןענַאטשַאב

 םעד ןגעוו קיטכיזרָאפ רעייז ןדייר ןעמונעג טָאה ץרַאוװש סירָאמ
 ןעוועג זיא'ס .ןטָאבוצנָא םיא טיירג ןעוועג זיא רע סָאװ ,טלַאהעג
 טינ ןיוש קנעדענ ךיא ,ןרָאי ענעי רַאפ טלַאהעג רענייש ץנַאג ַא
 ץראווש סירָאמ זַא ,ןעוועג ןַאד זיא קורדנייא ןיימ רעבָא ,עמוס יד
 טלָאצעג טָאה רע יװ רעמ ?סיב שביה ַא ןטָאבעגנָא םיא טָאה
 .רעליּפשיוש ןרעדנַא זיא סע ןכלעוו ַא

 טָאה רע .טרעהעגסיוא קיאור םיא טָאה טיורקדליש ףלָאדור
 זיולב טָאה רע .טלַאהעג םענעטָאבעגנָא םעד ןגעוו טגָאזעג טינרָאג
 טעו טלענ ןגעוו זַא ,ןעניימ טנָאקעג טָאה סָאװ ,ענימ ַא טכַאמעג

 ןרָאװעג טיורקדליש ףלָאדור זיא לָאמַאטימ רעבָא .ןעמוקסיוא ןעמ

 טָאה רע יו םעדכַאנ דלַאב ןעװעג זיא סָאד .רעטרעדנערַאפ ַא
 םיא העדב טָאה רעטַאעט ןופ גנוטלַאװרַאפ יד ױזַא יו טנערפעג
 ףלא ןטיול, טרעפטנעענ טָאה ץרַאװש סירָאמ ןעוו .ןריסנָאנַא וצ
 ףיוא לוטש רעד ןופ ןָאטעג ביוה ַא טיורקדליש ךיז טָאה ,'תיב
 ןגיוא עלופסקורדסיוא עסיורג ענייז .ןסעזעג ןַאד זיא רע רעכלעוו

 ,טשטיינקרַאפ ךיז טָאה ןרעטש ןייז ,גנוגערפיוא טימ טנערבעג ןבָאה
 רימ ןבָאה ױזַא בוא, : ןרָאצ טימ ןסָאנעגנָא ןעוועג זיא םינּפ ןייז
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 ןופ ןָאטיסטעל

 זַא ,ןעז טנָאקעג טָאה'מ .,טגָאזעג רע טָאה --- 'ןדייר וצ סָאװ טינ

 רע ןוא ,ךעלפעה ןביילב וצ גנוגנערטשנָא עטסערג יד טכַאמ רע

 טיירג ןעוועג טלָאװ רע יו ריט רעד ייב טלעטשעגקעווַא ךיז טָאה

 ,ןטײלנַאבוצסױרַא זדנוא

 זַא ,ןרעלקרע וצ םיא ךוזרַאפ ַא טכַאמעג טָאה ץרַאוװש סירָאמ
 ,רעליּפשיוש סלַא רעדנוזַאב טינ ךיוא רע טריסנָאנַא ןייֵלַא ךיז

 : ןטנעמוגרַא ןייק ןרעה טלָאװעג טינ טָאה טיורקדליש ףלָאדור רעבָא

 סְלַא ,רעסישזער סלַא ,רָאטקעריד סלַא ןריסנָאנַא ךיז טנָאק ריא;

 ,עסעיּפ ַא ןיא ליּפש ךיא ןזַא רעבָא ,ןיילַא טליוו ריא סָאװ ץלַא

 זַא ,עסעיּפ רעד רעביא תויתוא עסיורג טימ טריסנַאנַא ןייז זומ

 טימ ןכיילנרַאפ טינ ךיז ?יו ךיא .טליּפש טיורקדליש ףלָאדור

 רעה ,רעבָא; .'םענייק טימ ןלייט טינ ךיז ?יוו ךיא ןוא םענייק

 רעה -- ןעגנַאפעגנָא רעדיוו ץרַאװש סירָאמ טָאה -- טיורקדליש

 ןיוש טָאה -- ןעמעלַא ךָאנ ,ַאי, '...ןעמעלַא ךָאנ ,טיורקדליש
 --- טייקכעלפעה יד ןרילרַאפ ןביוהעגנָא ףלָאדור ןסעכ רעסיורג רעד

 סירָאמ .'ןרעה עניימ ,גָאט ןטוג ַא .ןעמעלַא ךָאנ ןיוש זיא'ס ,ָאי

 ."םיא ךָאנ ךיא ןוא רעקידננייווש ַא סורַא זיא ץרַאווש

 סכַאנַארג רעדנַאסקעלַא ןופ גנוצעזרעביא ןייז וצ המדקה ןייז ןיא

 טָאה ךַאנַארג; :לטסעמ בקעי טביײרש ,"טנעמ ַא טייג טָא; ךוב

 ןעעז רימ) טיורקדליש ףלָאדור עגעלָאק ןרעטלע ןייז טרעטעגרַאפ
 ןייז ןופ טייקפייר זיב זיא רע זַא .(ךוב סכַאנַארג ןופ ךיוא סע

 ךיז ךיא בָאה ,סולפנייא סטיורקדליש רעטנוא ןענַאטשעג ערעירַאק

 ןיא) קרָאי-וינ ןיא בָאה ךיא ןעוו ,רעטעּפש ןרָאי ןיוש טגייצרעביא

 סריּפסקעש ןופ ענעצס-קָאלייש ַא ןיא לבות םיא טימ טליּפשעג (6

 רַאוטרעּפער סכַאנַארג ןגעו רעטעּפש קידנדייר .?עידעמָאקיגַארט

 ערעדנַא ןיא ןוא ןילרעב ןיא עניב רעשטייד רעד ףיוא ןלָאר ןוא

 -ּפַאש לקנַאי סלַא, :לטסעמ בקעי רעדיוו טקרעמַאב ,טעטש עשטייד

 .(! עלָאר-טיורקדליש ַא רעדיוו) ?'המקנ ןופ טָאג, סשַא ןיא שטיווָאש

 ןגעוו קידנדייר ,ךוב ןייז ןיא ,ןײלַא ךַאנַארג רעדנַאסקעלַא ןוא

 : טביירש ,רעסישזער סלַא ןטדרַאהנייר

 ;ןעגנונכייצ ןוא רענעלּפ טימ לופ ןזיא ךוב-ישזער סטדרַאהנייר ,

 רעסיורג רעד רעבָא .טנַאלּפעגסיױא ןוא טיירנעגוצ םיא ייב זיא ץלַא

 .רעליּפשיוש ענייז ןופ ןעגנוקרעמַאב סיוא ךיוא טרעה רעטסיימ

 -יוש עלַא ןופ רעטסלופליפעג ,רעטסלענָאיצַאמע רעד ,טיורקדליש

 טיורקדליש ןעוו ,ןטדרַאהנייר ייב ןרערט סױרַא טפור ,רעליּפש

 ןָא טזייוו ןוא סיירעביא ןַא טדרַאהנייר טכַאמ ,ענעצס ןייז טקידנע

 ,"ןליּפש סטיורקדליש ףיוא רעליּפשיוש ערעדנַא יד

 טריטידעמ ,ןקָאלײש ןגעוו קידנדיר ,לעטש רעדנַא ןיא ןוא

 ןוא ,ץַאלַאּפ-טכירעג ןופ קָאליײש סלַא סױרַא טמוק רע יװ ךַאנַארג

 רע ןוא ,דנַאלסור ,עניאַארקוא ,ןלױּפ ןייק לָאמסָאד ,ןרעדנַאװ טמענ

 ,ץרַאה רעטיב ןייז םיא רַאפ סיוא טסיג ןוא ןיבר ןסיורג ַא וצ טמוק

 ,םיא ןופ סױרַא טמוק סע ןוא ןבָאה הנותח םיא טסייה יבר רעד

 ,רעשירפ ַא ,רעטײנַאב ַא ,רוד רעטנוזעג ַא ,קָאליײיש ןטלַא םעד

 -טָא ןופ ןוא ,דרע רעקיטפַאז רעיינ ןוא טסייג ןטלַא ןופ שימעג ַא

 ןןרָאיטקַא עשטייד-שידיי עסיורג יד| ןעמַאטש קָאלייש ןטלַא םעד

 רעדנַאסקעלַא ןוא רענטרָאק ץירפ ,טיורקדליש ףלָאדור ,ןָאזדיװַאד

 רימ !טלעװ רעד ןיא עיסימ עסיורג ַא טַאהעג ןבָאה רימ .ךַאנַארג

 רַאפ םיא ןליּפש רימ .ןעמַאטש רימ ןכלעוו ןופ ןקָאליײש ןעיײנַאב

 ."וויטקעיבוס עקַאט רָאנ ,ויטקעיבָא טשינ -- ןדיי רַאפ ןוא םייוג

 :גנָאי ַארַאלק טלייצרעד ,ןרָאיטקַא וצ גנואיצַאב ס'.ש ןגעוו

 ךיוא ,ןָאסירָאמ סירָאמ טימ ןטלַאהרַאפ טוג רעייז ךיז טָאה רע,

 טייצ רעבלעז רעד ןיא ךיוא טָאה רעכלעוו ,רעליּפשיוש רעשטייד ַא

 .שטייד ףיוא סרעטַאעט עשידיי יד ןופ םענייא ןיא טרילָארטסַאנ
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 רעטַאעט ןשיריי

 טָאה רע .שטייד |ןָאסירָאמ} רע רָאנ ,שידיי טדערעג ןבָאה עֶלַא

 ,ןעננאגעג רדח ןייא ןיא עדייב ןענייז ייז יו טלייצרעד זדנוא

 ןפיט ןיא זיב םירבח ןבילבענ ןוא טרידוטש ןעמַאזוצ רעטעּפש

 ייוצ .ןרָאיטקַא ערעזדנוא רַאפ ?ניּפש ַא ןעווענ זיא סָאד .רעטלע

 ַאולּפמַא ןבלעז םעד ףיוא עדייב ,סראטס עדייב ,ןרָאיטקַא עסיורג

 טפערט סע יוװ ,האנק ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק זיא ייז ןשיוװצ ןוא

 .ןרָאיטקַא ייב טּפָא

 רעד ןופ רעגנעהנָא רעסיורג ַא ןעוועג זיא טיורקדליש ףלָאדור

 ןָא טנעמשזַאגנַא ןייק ןעמונעגנָא טינ טָאה רע .,ןָאינוי-ןרָאיטקַא
 -יצַאב עכעלטניירפ ןייז .ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד ןופ גנומיטשאב רעד

 -.טימ ךס א טייצ רענעי וצ טָאה ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד וצ גנוא

 .תוריכש רערעמ ןעמוקַאב ןבָאה ןרָאיטקַא יד זַא ,וצרעד ןפלָאהעג

 רעטונ א ךיוא ןוא רעטָאפ רעטוג ַא ןעוועג זיא טיורקדליש

 ,יורפ ןייז ןָא ןייֵלַא ןעעזענ ץעגרע ןטלעז םיא טָאה ןעמ .,ןַאמ

 ,ןרילָארטסַאנ טנעלפ רע סָאװ ,טייצ רעד ןיא ,ןוז ןייז ןָא רעדָא

 ןיא טינ ,עפַאק ןיא טינ ,ןזיווענ טינ ץענרע ןיא טעמכ ךיז רע טָאה

 ןעוו ,גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ גָאטנוז רָאנ ,בולק {-ןרָאיטקַא|

 ןעמוק רע טנעלפ לָאמסנעד ,רַאטס םנופ ךָאו יד ךיז טקידנע'ס

 רעסיוא ואוו ,ןיארַאפ-ןרָאיטקַא ןיא ןוז רעדָא יורפ ןייז טימ

 -ָאקער ייז ךרוד ןרעוו סָאװ ,יד ןוא ,ןטסילַאנרושז ןוא ןרָאיטקַא

 ןסע זדנוא טימ רע טנעלפ ןטרָאד .ןיירַא טינ ןעמ טזָאל ,טרידנעמ

 .".טכאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןעננערברַאפ ןוא טיורבטנווא

 עקידנגלָאפ טנכייצרַאפ םיובנעשריק בקעי טסילַאנרושז רעד

 : ?תוליכר;

 ערייב ןעזענ ןזיוה-עפאק| 'סקרַאטש, ןיא ןעמ טָאה לָאמַא,

 ,לשיט ןייא ייב ,ןָאסירָאמ ןוא טיורקדליש ,ןרָאיטקַא עשידיי-שטייד

 'טפָאלב  ןָאסירָאמ זַא ,ןלייצרעד טייהרעליטש טגעלפ טיורקדליש

 טיורקדליש זַא ,ןלייצרעד טגעלפ ןָאסירָאמ ןוא ,טייקסיורג ןייז ןנעוו

 ; רעקיסַאלק רעד זיא רע תעב ,רָאיטקַא רענרעדָאמ ַא זיולב זיא
 ,"קינייוונסיוא רעליש ןוא ריּפסקעש ןעק רע

 : טביירש רעלדַא עליצ

 טינ ךיז ךיא ןָאק ערעירַאק ןיימ ןופ גנַאג ןצנַאנ םעד ךרוד,

 ױזַא טליפענ ןבָאה לָאז ךיא סָאװ ,טייצ רעכעלנע ןַא ןיא ןענָאמרעד

 ףלָאדור טימ טליּפשענ בָאה ךיא תעב יוװ ,טקידירפַאב קידנעטשלופ

 ךעלנעמ זיא סע זַא ,ןביילנ וצ רעווש טושּפ זיא סע .טיורקדליש

 ולוכ ןייז ןלָאז סָאװ ,דנַאנַאכָאנ םישדח ןוא ןכָאװ ,געט ןבעלוצכרוד

 זיא טיורקדליש ףלָאדור .שינרענרע רעטפעדנימ רעד ןָא ,בֹוט םוי

 -ערַאוװתמא ,רעקיצרַאה ַא ,טייקכעלנעזרעּפ עכעלרעדנואוו ַא ןעוועג

 לָאמנייס םיא ןיא טנַאלַאט רעקיזיר ןייז .רבח ןוא עגעלָאק רעמ

 טימ .,רעליפשטימ ענייז ןענעקרענָא וצ נעוו ןיא ןענַאטשעגנ טינ

 ,ךייא זצ טנָאז יװזַא ןעוועגנ רע זיא רענייז טייקטמיראב רערָאג רעד

 ךיז טָאה ריא ןַא ,ךייא טימ ךיילג יױזַא טלעטשענ ךיז טָאה רע

 טנעקרענָא ןוא טצַאשענּפָא קרַאטש טָאה רע .ןביוהרעד ןליפ טומעג

 ןבָאה עּפורט ןייז ןופ ןגעלָאק סָאװ טנַאלַאט םעד ןוא טייקיאעפ יד

 ."ןזיװעגסױרַא ןטייהנגעלעג ייב

 טביירש ,.ש וצ רעליּפשיױש עשידיי יד ןופ גנואיצַאב רעד ןגעו ןוא

 : ץנַאלג .א

 -ַאטשעג ןרָאיטקַא עשידיי עלַא ןענייז ןטיורקדליש ףלָאדור רַאּפ,

 .ענזירּפַאק שביה ןעוועג זיא רעטְלַא רעד -,'קָאריזָאק דַאּפ ןענ

 טינ ןוא ,ןתענושמ יילרעלַא רעליּפשיוש עטפרעמ יד יוװ טַאהעג

 -עננָא םיא ןופ ךעלטנירג ךיז טָאה רעטעברַאטימ ענייז ןופ רענייא

 ןבָאה טינ לָאז רע יװ .ןעוועג ?לחומ םֹיא ןבָאה עלַא רעבָא .ןטיל
 ,ןסָארדרַאפ טינ טונימ רעד ףיוא ייז טָאה סע יז ןוא ,!טפייזעגנַא,
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 ןרָאיטקַא עשידיי .טאהעג טינ תונעט ןייק םיא וצ רענייק טָאה

 ןגעװו ןטָאדקענַא ןלייצרעד ,גנורעטסייגאב טימ םיא ןגעוו ןדייר

 ."ננורעדנואווַאב רעקיצראה טימ ןוא עביל ךס ַא טימ ץְלַא ןוא ,םיא

 -רָאפ ַא טניואוועגייב טָאה טיורקדליש ןעוו זַא ,טלייצרעד ץרַאװש

 "ַאב םיא ןוא *המקנ ןופ טָאג, ןופ רעטַאעט רעלסעק ןיא גנולעטש

 ןטעברַאפ םיא רע טָאה ,*עמכַארד לקצַאכ, לָאר רעד ןיא טרעדנואוו

 ענייז ףיוא ,טגיילעגרָאפ םיא ןוא זיוה-עפַאק ַא ןיא סנגרָאמ וצ ףיוא

 וצ טרָאד עיצַאדנעמָאקער ַא טימ ןטדרַאהנייר וצ ןקיש וצ ,ןטסָאק

 .עניב רעשטייד רעד ףיוא ןײגרעבירַא ןוא ןרידוטש

 ערעדנַא רעדָא "סעבלוב, ןופ ןעװעטַארסױרַא טגעלפ .ש ױזַא יו

 -סיוא ייז זיא'ס יװ ,רעלדַא עליצ טלייצרעד ,עניב רעד ףיוא תורצ

 ַא ןיא ,ץניװָארּפ רעד ףיוא "קיזמ עלעקייא , ןליּפש וצ ןעמוקעג

 .עניב רעד ןבענ טעמכ ןסעזעג זיא םלוע רעד ואוו ,לרעטַאעט ןיילק

 .רעביא ןבָאה ,טיײצ עצנַאג יד טעייקעג ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ ייווצ

 ַא זיא עליצ יוװ תויה ןוא ,עסעיּפ רעד ןופ טרָאװ סעדעי טגָאזעג

 טּפױהרעביא ,רעטכעלעג ןטימ טקיטשעג ךיז יז טָאה ,עקרעכַאל

 סָאװרַאפ ןעלעקייא טגערפ יז רעכלעוו ןיא ענעצס רעסיוועג ַא ייב

 ריא טָאה .ש תעב רעבָא ,ןכַאל וצ טינ לָאמנייק עבט ַא טָאה רע

 וצ טנייפ בָאה ןוא ןכַאל וצ טנייפ בָאה ךיא, ןרעפטנע טפרַאדעג

 קידנקוק ,עזַארפ רעד ןטימניא ךיז רע טָאה ,"טכַאל רענעי יוװ ןעז

 טָאה רע סָאװ עװַאק עלעּפעט ןיא ןיירַא טכַאלעצ ,ןעיורפ יד ףיוא

 .רעטכעלעג ַא טימ ןסָאשעגסױרַא ןיוש עליצ טָאה ָאד .ןעקנורטעג

 םוצ רענלָאק ןייז ןּפעשטוצ עלעקייא ףרַאד ,ענעצס רעד ךָאנ דלַאב

 יז זַא ,ריא טעב רע ןוא ,ןייא טינ םיא ךיז טיג סע רעבָא ,דמעה

 וצ טָאטשנָא רעבָא ןָא רעטייוו טייג ךערּפשעג רעייז .ןָאט סע לָאז

 .ש טָאה ָאד .ןייג טינ רעטייוו ןָאק ענעצט יד ןוא ,יז טכַאל ,ןדייר

 ריא ןָאטעג ףרָאװ ַא םיא חוכ ןצנַאג ןטימ ,רענלָאק םעד טּפַאכעג

 טקיטשרעד ךָאנױזַא ןוא קיטייוו ןסיורג ַא ריא טפַאשרַאפ ,םינּפ ןיא

 ,דנואוו עקרַאטש ַא טכַאמעג ריא טָאה ץימש רעד .רעטכעלעג ריא

 ןטעבעג ריא ייב .ש טָאה ,עניב רעד ןופ ןיײגּפָארַא ןנָאנ דלַאב רעבָא

 ןעװעטַאר טנָאקעג רע טָאה ךָאנױזַא רָאנ לייוו ,ןייז לחומ םיא לָאז יז

 םעד ץָארט .ןייגנָא רעטייוו ןענָאק לָאז ןליּפש סָאד זַא ,ענעצס יד

 רעד טלָאװ שרעדנַא לייוו ,ןעוועג לחומ ןרעג םיא יז טָאה ,קיטייוו

 .ןרָאװעג טרעטשעצ טקַא

 ףיוא ןעוועג זיא .ש תעב יװ ,דָאזיּפע ןַא טלייצרעד רעלדַא עליצ

 ןייק געוו ןפיוא ,גרובסטיּפ ןופ לָאמַא רע טָאה ,ץניװַארּפ רעד

 לָאז רע זַא ,ןייטשלעדע רָאטקעריד םוצ טרינָאפעלעט ,עיפלעדַאליפ

 טקיש; :"ַאשרָאּפ, לָאר יד ןליּפש וצ םיא וצ ןקישנײרַא ףכית יז

 ."גנולעטשרָאּפ ענייק עטיוה סטביג טסנָאז ,עניילק יד טרָאּפָאז רימ

 ףיולרַאפ ןיא טפרַאדעג טָאה יז סָאװ רָאנ טינ ןעוועג זיא גרָאז סעליצ

 טרעוו ךעלנייוועג סָאװ רָאנ ,לָאר יד ןענרעלסיוא העש עכעלטע ןופ

 טזייו סע, :טקרעמַאב יז ןוא ,ןעיורפ עכיוה ןופ טליּפשעג לָאר יד

 רעד ןיא .טרעטשעג טינ ללכב רוגיפ יד טָאה ןטיורקדליש זַא ,סיוא

 רע זיא ,רעדיילק עגנַאל יד טסַאּפעגוצ רימ טָאה ןעמ סָאװ טייצ

 .ַאשרָאּפ ןוא קָאליײש ןופ סענעצס יד ןעגנַאגעגכרוד לענש רימ טימ

 -עג םַאזקרעמפיוא רימ ןוא ןכָארטשעגרעטנוא קרַאטש טָאה רע ...

 ענעצס עקרַאטש יד| גָאלָאנָאמ םענעי ןיא רענעט עניימ זַא ,טכַאמ

 ."רענעט עכעלשטנעמ ענייז טימ ןרינָאמרַאה ןזומ ןטקַא ןטצעל ןיא

 .דואווילָאה ןיא רעגנוא השנמ רעביירש ןטימ ךערּפשעג ַא ןיא

 זיא רע; :רעטָאפ ןגעוו טקירדעגסיוא ךיז ,ףעזָאי ,ןוז ס'.ש טָאה

 םיא ןוא ,רָאיטקַא רעשידיי רעסיורג ַא ,רָאיטקַא רעסיורג ַא ןעוועג

 דייר ןוא דיי רעשידיי ַא ןיב ךיא סָאװ ,ןעקנַאדרַאפ וצ ךיא בָאה
 ."זטידיי
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 ןענישרעד *סערּפ גנילקיוו יהט , ןיא ,קרָאי-וינ ןיא זיא 1959 ןיא

 ףעזָאי ,ןוז ס'.ש ןופ "זע 22686/ 24מ04 1" ךוב סָאד שילגנע ןיא

 ..אינאל איל וצ טלייצרעד יוװ ,טיורקדליש

  רעדליב-עילימַאפ עכעלטע טימ טרירטסוליא זיא סָאװ ,ךוב סָאד

 ךיוא יװ ,ןלָאר עטסקיטכיוו ענייז ןיא .ש ןופ סעמַאנפיוא עקינייא ןוא

 עכעלטכישעג ליפ טלייצרעד ,ןלָאר עטסקיטכיוו ענייז ןיא ןוז ןייז

 ןדָאזיּפע ךס ַא רעייז ךיוא ןוא ערעירַאק ןוא ןבעל ס'.ש ןופ ןטקַאפ

 ןיא ןוא עניב רעשידיי ,רעשילגנע ,רעשטייד רעד ףיוא םיא ןגעוו

 ,םליפ

 .רערהעל ןמלז ןוא רעפיילב בקעי ןופ .ע .מ
 ,245 ,11'210 .זז ,וו ,"רעטַאעט שידיא .שעג, -- ןירָאג .ב

 יי .ג ,",ורָאפ, ,רעטאעהט סלעּפיּפ ןיא טוָארקדליש -- ןןאהאק .באו .ק .א
 ,1911 יַאמ 7

 ,1911 יַאמ 20 ,,י .נ ,"ש"אפ, ,רעטַאעהט ןיא --- ןיקסװָאנַאי .ש| .ב .ד
 26 .,י .נ ,".ורָאפ, ,רעלעיּפשיוש רעשידיא סלַא טוָארקדלש -- .ק .א

 ,1911 טסוגיוא
 .1911 .טּפעס 9 ,י .נ ,"שיאפ , ,רעטַאעהט ןיא -- .ב .ד

 ,.י .ג ,".וװרָאפ, ,ןעלעיּפש ס'טוָארקדליש ןעגעװ טקנעד ָאקסעלוגָאמ סָאװ
 .1911 .טפעס 9

 16 ,טרָאד ,ןעלעיּפש ס'טוָארקדליש ףיוא קיטירק סיָאקסעלוגָאמ -- {

 ,1911 .טּפעס
 .426-30 .וז ,1911 ,י .ג ,"ןעבעל עייג סָאד ,, ,ענהיב רעזנוא --- ץטַאק .מ

 .1911 .טקָא 7 ,.י .ג ,"שיאפ , ,רעטַאעהט ןיא -- .ב .ד
 ,1911 רעבָאטקָא ,.י .נ ,"טפנוקוצ יד, ,קָאלײש רעביא ןעקנַאדעג -- ךלימ בקעי

 ,1911 רעבָאטקָא ,,י .נ ,"טפנוקוצ יד, ,רעטַאעהט סָאד -- ןיטנע לאוי
 30 ,י .ג ,"שזיָאמ, ,קיזומ ןוא ַאמַארד ןופ טלעװ רעד ןיא --- ןילדע .װ

 ,1911 .טקָא
 ,".וורָאפ, ,רעטאעהט סלעּפיּפ ןיא "רעזעל-ןעקנאדעג , ס'ןיביל .ז -- ןַאהַאק .בא

 .1911 .טקָא 231 ,י .נ

 ,י .ג ,"טײהרַאװ איד, ,"רעזעל ןעקנַאדעג , ס'ניביל .ז -- רעללימ .ע .ל
 ,1911 .װָאנ 1

 .1911 .ָאנ 4 ,.י .נ ,"ש"אפ , ,רעטַאעהט ןיא -- .ב .ד
 ,1911 רעבמעװָאנ ,.י .ג ,"טפנוקוצ יד, ,רעטַאעהט סָאד -- ןיטנע לאוי

 ,,י .ג ,"טפנוקוצ יד, ,רעטאעהט ןעשידיא ןעגעװ תמא רעד -- ןירבָאק ןָאעל

 ,1912 רַאונַאי
 19 ,,י .נ ,"טפירשנעכָאװ עשידיא יד, ,דנעװָא-ןערהע ס'טיורקדליש -- ן-|

 .1912 רַאונַאי
 .1912 ראורבעפ 16 ,טרָאד ,: זנוא טעדלעמ ןעמ -- {-

 ,"טלב"גטיא ,רעטַאעהט ןיא ךיז טוהט סָאװ -- {ןַאמדירפ .י .יו יקנעי רעד לארשי

 ,1912 רַאורבעפ 23 ,י .נ
 ,1912 יַאמ ,"טפנוקוצ יד; ,ןָאזעס רעטַאעהט םעד ןופ סולש רעד --- ןירָאג .ב
 ,י .ג ,"טלעװ עשירַארעטיל יד, ,רעליּפשיש ערעזנוא --- ןיקסָאר לואש

 ,1912 .צעד 7
 רעדענעק רעד, ,אמארד רעיינ א ןיא טיורקדליש ףלַָאדור -- םיובנעשריק בקעי

 ,1913 ץרעמ 21 ,לאערטנָאמ ,"רעלדא
 ץרַאפ עקירעמא ןיא רעטאעט ןעשידוי ם'נופ רַאוטרעּפער רעד -- ןירָאג .ב

 .1913 ,ענליװ ,"סקנּפ רעד, ,ב"ערת ןַאזעס
 ,י .} ,"טלב"גטדיי ,"ןייב ןוא ןייטש, טנעקייל טיורקדליש --- רעדַאב םשרג

 ,1914 רַאורבעפ 8

 טימ טנעגעגַאב ךיז טָאה יקסװעשַאמָאהט ױזַא איו --- יקסװעשַאמָאהט סיררָאב

 ,1915 רעבָאטקָא 10 ,.י .ג ,".װרָאפ , ,ןע'טיורקדליש

 רעשידיא א ןערָאװעג זיא טיורקדליש ױזַא איװ --- יקסװעשַאמָאהט סירָאב

 ,1915 רעבָאטקָא 17 ,טרָאד ,רָאיטקַא

 *300 .זז ,1916 ,קרָאי וינ ,"עטכישעג סנעבעל ןיימ,, --- יקסװעשַאמָאהט יסעב
9, 

 עשידיא סָאד , ,טיורקדליש ףלָאדור טימ ךערּפשעג ַא -- םיײהקַאז ןימינב
 ,1920 טסוגיױא 27 ,,י ,נ ,"קלָאפ

 ,1920 .טּפעס 3 ,טרָאד ,עגהיב עשידיא יד -- ןןאמסוק| .ק .ל

 .טּפעס 7 ,.י .ג ,".װרָאֿפ, ,טיורקדליש ךָאד זיא טיורקדליש -- ןַאהַאק .בא

0, 
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 ןופ ןָאקיסקעל
 טאטע =

 סיָאטסלָאט ןיא ןאמ רעגיטכיזרעפייא רעד סלא טיורקדליש -- ןאהַאק .בא

 ,1920 רעבמעטּפעס 28 ,טרָאד ,ָאטאנָאס רעציירק,

 רעלעיּפשיוש ןעטמהירעב םעד ןופ גנוביירשעב סנעבעל יד -- שטיװָארעשָא .מ
 ,1920 .װָאנ 27 ,טרָאד ,טוָארקדליש ףלָאדור

 30 ,י .נ ,".װרָאפ, ,אמַארד עפיט א ןופ טייז עשימָאק יד -- ןאהַאק .בא
 ,1920 .וָאנ

 ,"טפנוקוצ יד, ,ענהיב רעשידיא רעד ףיוא סעטנַאסערעטניא -- ןיטנע לאוי
 ,1921 רַאונַאי ,,י .נ

 19 ,י .נ ,"ש"אפ, ,"קיזמ טלעקייא, ןיא טיורקדליש ףלָאדור -- םירג .מ
 ,1921 ץרעמ

 ,"גָאט, ,רעטַאעט ןיצּפיל ןיא עידעמָאק עיינ א ,"ןעשקַאל , --- ןײטשרלָאג .י .ב
 | ,1921 ץרעמ 24 ,י .נ

 טרהיר טיורקדליש ףלָאדור ןופ רושטקיּפ גניוואומ א --- ןסקופ .א .מ| ףוקסָאמ
 .1921 לירּפַא 9 ,.י .ג ,".װרָאפ, ,ןערהערט זיב ןעטסינויצ רענעיוו

  .ג ,"טפנוקוצ יד, ,ןָאזעס רעטאעט רעשידיא רעטצעל רעד -- ןיטנע ;י
 ,1921 יִאמ

 ,".ורָאפ, ,רעטאעהט סײקסװעשַאמָאהט ןיא "רערעדנַאװ, רעד --- קעדַאלװ .ב
 ,1921 .טקָא 13 ,י .נ

 ,רעטאעהט ןיצּפיל ןיא עידעמָאק רענעגנולעג ַא ןיא טיורקדליש -- ףָאגַָאר ללה
 ,1922 ץרעמ 21 ,טרָאד

 ןע'טוָארקדליש ט'רוסמ'עג טָאה רע זַא טנעקייל טרעבליז -- טרעבליז בקעי
 .1922 ילוי 12 ,.י .1 ,",װרָאפ , ,קיװעשלַאב ַא סלַא

 ,ענהיב רעשילגנע רעד ףיוא "המקנ ןופ טָאג; ס'שא םולש -- ןאהאק .בא
 ,1922 .צע7 21  ,טרָאד

 ,6:7 .וז ,1922 ,עשרַאװ ,"חילש רעד, -- רעללאפ ,י

 ,".ורָאפ , ,עלָאר רעיינ ַא ןיא שילגנע ףיוא טוַארקדליש ףלָאדור -- ןַאהַאק .בא
 ,1924 .צעד 19 ,.י .ינ

 ,י .ג ,"ש"אפ, ,עידעמָאק טלעיּפש טיורץ"ליש ףלָאדור --- לָאטשירק .ל

 ,1924 .צעד 6
 ,רעטַאעט א -- ןהוז ןייז ןופ הנתמ א טגירק טיורקדליש ףלָאדור -- ןעב גיב

 ,1925 לירּפֲא 27 ,י ,ג ,"טײהרַאװ עיינ יד,

 עלופטכַארּפ ַא טימ ךיז טנפע "רעטַאעט-טיורקדליש , רעד -- דלַאװכוב .נ
 ,1925 .טּפעס 20 ,.י .ג ,"טייהיירפ, ,"סערּפסקע סקנָארב, ס'װָאמיד ןופ גנוריפפיוא

 2 ,י .נ ,".ורָאפ, ,ץַאז גיװדול ןוא טוָארקדליש ףלָאדור --- ףָאגָאר ללה

 | ,1925 .טקָא

 ,"ךרָאלדנעלא ןייז ןוא רעטַאעט טיורקדליש ןעשיװצ ךוסכס רעד -- {

 ,1925 .װָאנ 6 ,.י .ג ,".װרָאפ,
 ,י .ג ,"טפנוקוצ יד, ,רעטאעהט ןעשידיא ןיא ןַאזעס רעיינ רעד -- רַאמ .י

 ,1925 ,וָאנ
 םעד ןיא ,רָאיטקַא רעטסערג רעד ,טיורקדליש ףלָאדור --- םיובנעשריק בקעי

 ,1926 רַאונַאי 29 ,.י .נ ,"רענַאקירעמַא רעד ,, ,קרָאי ויג ןיא רעטַאעהט ןעטסנעלק

 ,".ורָאפ , ,װָאמיד ּפיסָא ןופ עסעיּפ עיינ א ןיא טיורקדליש -- ןַאהַאק .בא
 ,1926 .רבעפ 5 ,.י .נ

 ןעשידיא םעד ןעגעװ ןטוָארקדליש טימ ךערּפשעג רעטנאסערעטניא -- ןיץלַא .י
 ,1926 ילוי 8 ,טרָאד ,רעטַאעהט

 ,1926 .קרָאי וינ ,"ךַאנַאמלַא טלעװ רעשידיא , ,טיורקדליש ףלָאדור -- ן|

 ,353754 .וז

 ,145:151 ,5110 .זז ,1928 ,עשרַאװ ,"ןבעל ןוא ליּפש , -- רעגידעבעל רעד

7, 
 )ט119 220-- 128 .186206/ 1069 6686608/6 , 1612218,8 1928, ץק. 129
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 ,6977 ,54:61 .וז ,1929 ,עשרַאװ ,"אילַארטַאעט, -- םיובלעטייט .א

 ,1930 ילוי 16 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא יד , ,טיוט --- טיורקדליש ףלָאדור {--}

 ןעסיורג ַא ןופ ערעירַאק עגיברַאפ יד -- טיורקדליש ףלָאדור -- ץנַאלג .א
 .1930 ילוי 16 ,.י .נ ,"גָאט רעד , ,רעליּפשיוש

 -טלעװ םענעברָאטשרַאפ םעד ןופ עטכישעג-סנעבעל יד --- שטיװָארעשַא .מ

 . ,1930 ילוי 16 ,.י .נ ,".װרָאפ , ,טיורקדליש ףלָאדור רעליּפשיוש ןעטמירַאב
 ,1930 ילוי 17 ,עגיר ,*ןגרָאמירפ , ,טיורקדליש ףלָאדור ןברָאטשעג --- יאטיק .מ
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 רעטַאעמ ןשידיי

 ,דואוילָאה ןיא ןערהָאי עטצעל ס'טיורקדליש ףלָאדור -- שטיװָארעשָא .מ

 ,1930 ילוי 19 ,.י .נ ,",וװרָאפ,

 .1930 ילוי 20 ,.י .ג ,"שז"ָאמ, -- טיורקדליש ףלָאדור -- ינודקומ .א ,רד

 ןעגנורעניארע ןוא ןעדָאזיּפע עטנאסערעטניא --- ןיקסנַאשזָאר .שו ןַאמלעפ םייח
 ,1930 ילוי 20 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא ,, ,ןטוָארקדליש ףלָאדור ןעגעוו

 .1930 ילוי 20 ,זירַאּפ ,"טנייה רעזירַאּפ , ,טיורקדליש ףלָאדור --- רָאטַאטקעּפס

 ןשישטייד-שידיא ןטמירַאב-טלעװ םנופ רבק ןשירפ ןפא ץנארק א -- גנָאי זעוב

 .1930 ילוי 21 ,עגיר ,"ןגרָאמירפ, ,טיורקדליש ףלָאדור רעליּפשיוש

 ,סעלעשזדנַא סָאל ,"עמיטש עשידיא רעיגרָאפילאק, ,טיורקדליש ףלָאדור -- ן--}
 ,1930 ילוי 5

 .טרָאד ,ןעבעל ןייז ןופ ןערהָאי עטצעל ס'טיורקדליש ףלָאדור --- ןדמלמ} .מ .מ

 ,י .ג ,"שז"ָאמ, ,רעטסעװש ס'טיורקדליש הצילח ןעבעגעג טָאה -- ךייט .ב

 ,1930 ילוי 7

 ,עשרַאװ ,"רעטעלב עשירַארעטיל, ,טיורקדליש ףלָאדור ןופ טיוט ןכָאנ -- -}

 | ,1930 ,32 ינ
 היול ענהעש יד ןוא טיוט רעגנילצולּפ רעד ,געט עטצעל יד --  דייוװש קרַאמ

 .1930 ילוי 29 ,.י .ג ,".װרָאפ , ,טוָארקדליש ףלָאדור ןופ
 טסוגיוא 1 ,זדָאל ,"טַאלבעגַאט רעזדָאל , ,טיורקדליש ףלָאדור --- גנָאי ַארַאלק

0, 
 רעיינע ,קנעדנַא ןייז וצ רעטרעװ רָאּפ א ,טיורקדליש ףלָאדור --- רעלדַא סוילוי

 ,1930 טסוגיוא 12 ,שזדָאל ,"טַאלבסקלָאפ
 ַא רַאפ טכַאמעג טיורקדליש ףלָאדור בָאה'כ יװ -- יקסװעשַאמָאט סירָאב

 ,1930 רעבָאטקָא 17 ,13 ,וירַאּפ ,"טנייה, ,רָאיטקַא ןעשידיא
 ןערָאיטקא עשידיא ןעגעװ ךעל'השעמ ס'יקסנישמור -- יקסנישמור ףעזָאי

 ,1930 .טקָא 31 ,.י .1 ,",װרָאפ ,
 11241014 (0!ט+עמגמ--400014 568014/ץ4ט6, 10620/6  2004 242822:מ0"

 1 צ+.; ןאסט6תג066 1930.

 זומת ט"כ ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד, ,טיורקדליש ףלָאדור ןופ טוט םוצ -- {

 ,ץ"רת

 ,88-89 .זז ,1931 ,.י .נ ,"ךוב יקסנישמור, --- יקסנישמור ףסוי
 ,"גָאט רעד , ,עטכישעג-סנעבעל סײקסװעשַאמָאט יסעב --- יקסװעשַאמַאט יסעב

 ,1935 .צעד 25 ,.י .נ
 זי .ג ,".ורָאפ , ,רעטַאעט ןעשידיא םורַא ןעּפיט ,ןעשנעמ --- יקסנישמור ףסוי

 ,1936 .נאי 10
 םעד ןופ עילימַאפ רעד ןיא ךודיש ַא רעביא גירק רעסיורג ַא --- ךייט .ב

 ,1936 רַאורבעפ 6 ,.י .נ ,".װרָאפ, ,טיורקדליש ףלָאדור רַאיטקַא ןעטמהירַאב

 ,".וורָאפ, ,ךוב-סנעבעל ןייז --- יקסװעשַאמָאט סירָאב --- יקסװעשַאמָאט סירָאב

 ,1926 יאמ 5 ,4 ,ַא לי
 ,7 .וז ,1937 ,י .ג ,"רעטאעט ןעשידיא ןופ םָאבלַא, -- גייװצרעבליז ןמלז

50, 87, 88. 
 ,1939 ,עשרַאװ ,"רעדנואוו ןופ דנַאל סָאד -- אקירעמא, -- םיובנעשריק בקעי

 ,120 .ז
 .1941 .טּפעס 24 ,.ַא .ל ,*.װרָאפ , ,טלהעצרעד ץרַאװש סירָאמ -- ץרַאװש סירָאמ

 ,20*319 ,317 .זז ,1941 ,קרָאי וינ ,"קיאַאזָאמ רעטַאעט, -- גייווצרעבליז ןמלז

 ,311316 .וז ,1944 ,קרָאי וינ ,"ןבעל ןיימ ןופ ןעגנַאלק, -- יקסנישמור ףסוי

18,, 
 ,36:37 ,2426 .זז ,1943 ,קרַאי ןינ ,"רעטַאעט רעזנוא, -- לעטסעמ בקעי

1 68 114, 127, 138. 

 ,1944 .טּפעס-טסוגױא ,.י .נ ,"רוטלוק עשידיי, ,גרעב יײווצ --- ןירבָאק ןָאעל

 ,"רוטלוק עשידיי, ,"ןבעל ןיימ ןופ ןעגנַאלק, יקסנישמור ףסוי -- לטסעמ בקעי

 ,1945 ,1 ,י .1
 ,14 ,10 .זז ,1948 ,קרָאי וינ ,"שטנעמ ַא טייג טָא, --- ךַאנַארג רעדנַאסעלא

209, 351, 
 .364:65 .וז ,1950 ,קרָאי ןינ ,"רעטַאעט ןיא ןבעל ןיימ,, -- גנָאי זעוב

 יויגעװע דנָאקעס ףיוא ןעליּפש ליװ טיורקדליש ףעזָאשזד -- ינװָאכוד השמ

 15 ,.י .נ ,"לַאגרושז ןעגרָאמ-גָאט, ,טליּפשעג טָאה עטַאט רעטמירַאב ןייז ואו

 ,1953 לירּפַא:

 א רעטָאפ םעד טיג ןהוז רעד -- סטיורקדליש יײװצ יד -- לָאטשירק ןָאעל

 .1959 יַאמ 8 ,.י .נ ,",װרָאפ, ,הנתמ א סלא רעטַאעט שידיא

 -לארשי ַא ןיא ןעליּפש וצ טנַאלּפ טיורקדליש ףעזַאשזד -- רעגנוא השנמ

 ,1959 טסוגיוא 10 ,.י .נ ,"שזיָאמיגָאט ,, ,יוואומ
 1008 50001441גט6-- אזץ תגזתסת 2864 1", !אסש +ס:א, 1959.

 .215'214 .זז ,1960 ,ביבא לת ,"תונורכז, -- טרעכייוו לאכימ
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 דנאנידרעפ ,ביוטש
 ן1932 לירּפא .טשעג -- 1862 ץרעמ 23 .בעגְו

 ,שָאלקימ .טס ןיא 1862 ץרעמ 23 ןריובעג

 ,ײקַאװָאלסָאכעשט .טַאטימָאק רעגרובסעדּפ

 ,רעטָאּפ .רעקיזומ תורוד יירד ןופ רעמַאטשּפָא

 -יריד רָאי 28 ןעוועג זיא ,רענענָאזעגיירפ ַא

 -- רעטומ .רעטילימ ןשיכיירטסע ןיא טנעג

 -סנָאיגילער יד טקידנעעג .עמורפ רעייז ַא

 יד ןיהואוו ,ןיוו ןיא לּפמעט ןטלַא ןיא לוש

 בלַאה ַא ןגָארטעגרעביא ךיז טָאה עילימַאפ

 7 ןופ דניק סלַא .טרובעג ןייז ךָאנ רָאי

 רָאסעּפָארּפ ייב ןילָאיװ ןרידוטש ןעמונעג רָאי

 רעניוו ןיא טרידוטש רָאי 15 זיב 10 ןופ .ָאלעשט ךָאנרעד ,רעגינעוו

 עיציזָאּפמָאק ןוא ןירג ייב ןילָאװ טנרעל רע ואוו ,עירָאטַאװרעסנָאק

 .רעגרעבסימלעה ייב

 טסיוטש סָאװ ,עניב רעד וצ גנובערטש עקידלַאװג ַא קידנבָאה

 ןופ רע טפילטנַא ,ןרעטלע ענייז ןופ טפַאשרענגעק ַא ףיוא ןָא ךיז

 ןײרַא טרָאפ טערט רע .טכַארבעגקירוצ טרעוו רעבָא ,םייה רעד

 רעכייר ַא) רעטַאעט סיקסווָאקלוס טשריפ ןופ לוש-רעטַאעט רעד ןיא

 טרעוװ ןוא (סָאלש ןייז ןיִא רעטַאעט ַא סיוא טלַאה סָאװ ,קַאילָאּפ

 טנעיציּפסניא רענעזעוועג ,סָאלקינ .ריד ןופ טרישזַארוק סרעדנוזַאב

 | .רעטַאעט-גרוב ןופ

 ןיא ןָא טמוק רע ואוו ,ןָאדנָאל ןייק טרעדנַאװעגסיוא זירַאּפ ךרוד

 -ַאעט םענעזעוועג ןיא *רעבָאהביל, ןליּפש טפערט רע ואוו ,2

 ןופ ףליה רעד טימ שילגנע ןענרעל ףכית ךיז רע טמענ ,קירעג רעט

 -ַאלק סלַא טרישזַאגנַא טרעוו ןוא גנוצעזרעביא-ך"נת רעשילגנע ןַא

 -ביל; ךיוא טרישזנַארַא רע ואוו ,בולק ןשטייד ַא ןיא רעליּפש-ריוװ

 טנעגיריד-רָאכ רעד ךיוא זיא .ש .שטייד ןיא ןעגנולעטשרָאפ-*רעבָאה

 טסילעשט רע טרעוװ רעטעּפש .ןענײארַאפ-גנַאזעג עשטייד 6 ןופ

 ןרעלדַא ןופ טרישזַאגנַא רע טרעוו 1886 ןיא .*רעטַאעט דנערטס, ןיא

 טלָאמַאד ןופ .*רעטַאעט בולק סיסנערפ, ןיא רעליּפש-ריװַאלק סלַא

 ,רעטַאעט ןשידיי רענָאדנָאל ןופ טנעגיריד רעד .ש טביילב ןָא

 תרינמ; סרעזנוצ םוקילא וצ קיזומ יד טרינָאּפמָאק ךיוא טָאה .ש

 שודק; סעשטיוורוה וצ ,"סונרפלוה ןוא תידוהי, וצ ,"ףסוי תלודגו

 יַאּפש יד  סעשטיוורוה ,"לבבורז, סמולבנעיליל ,"סודרוה, ,"םשה

 -עג ,"ַאקלַאה; ןופ גנוצעזרעביא סווָאקַאר םוחנ ,"ןירענייגיצ עשינ

 עלעניגירָא יירד זיולב קידנזָאלרעביא) רענדַארג ַאטענַא ךרוד טליּפש

 .ןסעיּפ ערעדנַא ןוא "שדקמה תיב ןברוח, סטדרַאהנייטש ,(ןרעמונ

 ערעּפָא רעשימָאק רעד וצ קיזומ יד טסַאפרַאפ ךיוא טָאה .ש

 ,?ָאדַאקימ;

 -טימ ןעוועג ךיוא .ש זיא המחלמ-טלעו רעטשרע רעד תעב

 .ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט ןוא רעזייה-עטעירַאװ עשידיי ןופ רָאטקעריד

 ןרַאפ עיצַאמרָאפניא ליפ ןבעגעגרעביא ךעלדנימ ךיוא טָאה .ש

 -רָאפ ןוא ןרָאיטקַא עשידיי עטשרע יד ןגעוו ?ןָאקיסקעל רעטַאעט,

 .ןָאדנָאל ןיא ןעגנולעטש

 .ןָאדנָאל ןיא ןברָאטשעג .ש זיא 1932 לירּפַא ןיא

 -עג טרעװ *ךַאנַאמלַא-רעטַאעט, רענָאדנָאל ןיא גָאלָארקענ ןיא

 : טגָאז

 םייב ןענַאטשעג זיא ביוטש רָאסעּפָארּפ זַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ,

 דיירפ ַא ןעוועגנ זיא סע .ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ עלעגיוו

 רוגיפ עקנַאלש-דנרינַאּפמיא יד רעדנעטש-ןטנעגיריד םייב ןעז וצ

 .רעטַאעט ןָאיליװַאּפ ןיא ביוטש ,פָארּפ ןופ
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 ךָאנ טַאהעג רע טָאה ,ןשינטנעק עשילַאקיזומ עסיורג ענייז וצ

 -ַאעט ןשידיי םוצ עביל עקידלַאוװג ַא טנַאמרַאפ טָאה רע .הלעמ ַא

 -ַאב רעייז ןעוועגנ זיא רע .תוחוכ עֶלַא טימ טנידענ םיא ןוא רעט

 .ןעמעננָא ןרענ טינ רע טנעלפ זָאלּפַא ןטנידרַאפ ןייז ןוא ןדייש

 ןוא עקירעמַא ןופ ןרָאיטקַא עֶלַא טימ טעמכ טליּפשעג טָאה רע

 ןדָאזיּפע ןיא ךייר ןעוועג ןיא עיּפַארנָאיב ןייז .טנעניטנָאק םנופ

 ,רעטַאעט ןשיריי ןופ ןעננוריסַאּפ ןוא

 ,רעטַאעט ןשידיי ןופ וויכרַא ןסיורג ַא טאהעג טָאה ביוטש .ּפָארּפ

 סאנוש םעד ךרוד גנולמאז עלופטרעוו עקיזָאדיד זיא ןרעיודַאב םוצ

 -רעד וצ טרעוו ךָאנ זיא סע .ןרָאװעג טרעטשעצ עיצקַא |סיצַאנ|

 רעד ףיוא עסירעטקַא עטריטנַאלַאט א זיא רעטכָאט ןייז זַא ,ןענָאמ

 ןרעטנוא םוקילבוּפ ןשילגנע םעד טנַאקַאב זיא יז ןוא עניב רעשילגנע

 ."סרַאטס יטָארָאד ןעמָאנ

 : טביירש רעיימ סירָאמ

 ןעמ רָאט ,ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט שידיי ןופ טביירש ןעמ זַא,

 עליפ רַאפ ןעוועג זיא רע .ביוטש דנַאנידרעפ ןסענרַאפ טינ ךיוא

 ןיא רע רעבָא ,רעטַאעט ןָאיליװַאּפ ןיא טנעגיריד ןרָאי רעקילדנעצ

 סערעטניא ןסיורנ ַא ןעמונענ טָאה רע .טנעגיריד א יוװ רעמ ןעוועג

 רעטַאעט שידיי ןופ ץנעטסיזקע רעד ןיא ןוא ןעננולעטשרָאפ יד ןיא

 ."ללבב

 .ןָאזפרָאד .י .ש ןופ .ע .ש ןוא .9 .מ

 ,330 .ז ,1942 ,ןָאדנָאל ,"ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט שידיא, -- רעיימ סיררָאמ

 ,57758 .זז ,1943 ,ןַאדנַאל ,"ךאנאמלא רעטאעט,

 דוד ,ץלָאהנהעש
 ן1942 ינוי 17 .טשעג --- 1877 .נַאי 29 .בעגו

 ,ןלױּפ ,שזדָאל ןיא 1877 רַאונַאי 29 ןריובעג

 .רדח ַא ןיא טנרעלעג .רעבעוו -- ןרעטלע

 רעטלַא רעד ןיא ררושמ ַא ,רעדורב ןכרוד

 -עגוצ ,*טלַא; סלַא ,רע טרעוו ,לוש רעשטייד

 רעשטייד , רעיינ רעד ןיא ררושמ ַא יװ ןעמונ

 ,טיובעגפיוא טרעוו יז ןעוו *לוש

 -עג ןעמונעגפיורַא רָאי 10 ןֹופ רעטלע ןיא

 םהרבא ךרוד עניב רעשידיי רעד ףיוא ןרָאװ

 ,שזדָאל ןיא ןליּפש ןעמוק ןייז תעב ןדַאפדלָאג

 עסייה, טעלּפוק םעד ןיא .ש טריטויבעד ָאד

 ןיא ןלָאר-רעדניק ייר ַא ןיא סױרַא רע טערט ךָאנרעד ,*ךעלעקבָאב

 -רעפילש טימ ןלָאר-רעדניק טליּפש ןוא "ןטרָאג סנילעז, ןקיטרָא

 ,שזדָאל ןיא טמוק רע ןעוו ןייטש

 רע ואוו ,עקירעמַא ןיא ןרעטלע יד טימ ןעמוקעג 1900 ןיא

 -ביל; טימ ןליּפש ןָא טבייה ןוא סלוקס-טיינ ןוא קילבָאּפ טכוזַאב

 ןיא ךיז וצ ןיירַא דלַאב םיא טמענ שטיוװָאמיײח-ענייה .*רעבָאה

 ןוא רעזייה-ליװעדָאװ ענעדישרַאפ ןיא רע טליּפש ךָאנרעד .עּפורט

 ןיא ןַאמקילג ייב ןליּפש ןָא טבייה רע ואוו ,ָאגַאקיש ןייק ּפָא טרָאפ

 רעדנַא ןַא ןיא הפרש ַא סיוא טכערב ָאד .?רעטַאעט םואעסייל,

 ,סרעטַאעט עלַא ךיז ןכַאמרַאפ גנונדרָארַאפ ַא טיול ןוא ,רעטַאעט

 ,רעקימָאק-ףוב סלַא ,ןײרַא טערט ןוא קרָאי-וינ ןייק קירוצ .ש טרָאפ

 טרישזַאגנַא ןַאמקילג סַאילע .*רעטַאעט דנערג;, ןיא ןרעלדַא וצ

 18 טליּפש .ש ואוו ,ָאגַאקיש ןיא סרעטַאעט ענייז רַאפ רעדיוו םיא

 ןיא רָאטקעריד רָאי 2 ךָאנרעד ,רעליּפשיש-רעטקַארַאכ סלַא ,רָאי

 ןוא סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןעמוקעג 1926 ןיא ,רעטַאעט-"רייּפמע,

 בקעי ןופ עּפורט רעד טימ *רעטַאעט לָאטיּפעק , ןיא טליּפשעג

 טרעקעגקירוצ ךָאנרעד ךיז רעבָא ,רַאטסענ סירָאמ ןוא ןײטשדלָאג
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ןדנוברַאפ ןעוועג ןוא טליּפשעג רעדיוו טָאה רע ואוו ,ָאגַאקיש ןייק

 טזומעג ןוא ,רעטַאעט ןלַארעדעפ םעד ןיא רענטרעג ףלָאדַא טימ

 ןברָאטשעג זיא רע רעכלעוו ןופ ,טייהקנַארק בילוצ ןסייררעביא ףוסל

 ,1942 ינוי 17 םעד

 : טגָאזעג טרעוו (1926 ןיא) םיא ןגעוו לקיטרַא ןַא ןיא

 ,לָאר רעדעי ןיא טעמכ סיױרַא ךיז טזייוו גנורַאּפרע-עניב ןייז ,

 רעד ןופ שינדנעטשראפ עיונעג ַא ךיז טקרעמ סע .טליּפש רע סָאװ

 ןשביה ןייז רעביא לָארטנָאק רעטביאעגנייא-טוג ַא ןוא קינכעט-עניב

 ץלָאהנהעש זַא ,טניימענ רימ ןבָאה בייהנַא ןיא .טנעמַארעּפמעט

 ןוא ןברַאפ עטלוב וצ ןופ געו םעד ףיוא ןעמונרַאפ ךיז טָאה

 ךיז טָאה ןְלָאר עקידרעטעּפש ענייז ןיא רעבָא ,ןליּפש ןקידשער

 טרָאד דָארג ןוא ,טקַאט ןוא טייקנטלאהעגנייא רעמ טקרעמענ ןיוש

 יד ףיוא טכיוועגנ רעמ טגנייל רע ואוו ,ליטש זיא ץלָאהנהעש ואוו

 יד ןגעוו ךיז טכַארטרַאֿפ רע ואוו ,עלָאר ןייז ןופ ןכירטש עניד

 .ןטסעבמַא רע ןיא טרָאד ,רעטקַארַאכ םעד ןופ ןעלקניוו-ןטָאש

 טלעטש רע סָאװ ּפיט םעד ןצנַאגורעד וצ םיא טננילענ טלָאמַאד

 א .קורדנייא ןשביה ַא רעביא ךיוא טזָאל רע ןוא רָאפ ךיז טימ

 סניביל .ז ןיא טליּפשעג טָאה רע סָאװ ,עלָאר יד זיא ליּפשייב רעטונג

 א טליּפשעג רע טָאה רָאנ טינ .'שטנעמ רעקירביא רעד, עסעיּפ

 ןכירטש ענענייא ךס ַא ןבענעגוצ ךיוא טָאה רע .'הנוי םייח, ןטונ

 קורדנייא רעטצנַאנראפ ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה סע .רעטקַארַאכ םעד

 -סיוא קרַאטש טָאה ץלאהנהעש ... לדיי-חלצוי-אל ןשימייה ַא ןופ

 םענעגיובעגנייא םעד טימ ,גנוטלַאה רעלעניגירַא ןייז טימ ןעמונעג

 ...ןגייווש ןלופסקורדנייא רעייז םעד טימ סרעדנוזַאב ןוא םענייז גנַאג

 סנירבָאק ןָאעל ןיא עלָאר ןייז זיא ליּפשייב רעטונ רעטייווצ ַא

 רענייפ ַא ןיא טליּפשעג רע טָאה ָאד ךיוא ; !קלָאפ ןייז וצ קירוצ;

 ."טייקנטלַאהעגסיױא

 י} ,מ

 לָאטיּפעק ןופ רעליּפשיש רעטקַארַאכ ץלָאהנהעש דוד -- טרעּפמעל השמ

 ,1926 .צעד 11 ,סעלעשודנַא סָאל ,"עמיטש עשידיא עינרָאפילַאק , ,רעטַאעט

 ינעשוד ,רעזייק

 ן1940 .רבעפ 22 .טשעג -- 1872 .בעגו

 ןגעוו .דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןיא 1872 ןריובעג

 ןייק ָאטינ ןענייז טנגוי ןוא םַאטשּפָא ריא

 -כישעג רעד ,ןירָאג .ב .סעיצַאמרָאפניא םוש

 ןָא טיג ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעביירש-עט

 ןביוהעגנָא יז טָאה רָאי 14 ןופ רעטלע ןיא זַא

 -רעטעּפש יד טימ ןעמַאזוצ) עקטסירָאכ סלַא

 ןײטשּפעזַאידַאװ ינעפ ,דלעה ַאננַא עטמירַאב

 רענָאדנָאל ןיא ןןַאמנייפ} ןיטעטש ענייד ןוא

 .רעטַאעט ןשידיי

 -רעד עריא ןיא טלייצרעד רעלדַא עליצ

 עּפורט רענעי ןופ ךעלעקטסירָאכ עגנוי 4, יד טָא זַא ןעגנורעניא

 רעשידיי רעד ףיוא ןטייקכעלנעזרעּפ עטמירַאב ןרָאװעג עלַא ןענייז

 -עגַאב וצ יז; ןעמוקעגסיוא זיא ריא זַא ןוא ,"עניב רעכעלטלעוו ןוא

 -כערּפ עריא .ןעענרוט עשיאעּפָאריײא עניימ ןופ םענייא ףיוא ןענעג

 .*טרעביוצַאב שממ ךימ ןבָאה ןגיוא ענייש-קיט

 ןעגנַאגעגרעביא עקטסירָאכ ןופ .ק זיא טייצ עצרוק ַא ןופ ךשמ ןיא

 רָאד זיא יז זיב ,רעטַאעט ןשידיי רענָאדנָאל ןיא ןלָאר ןליּפש וצ

 ןענַאטשעג ןרָאי ערערעמ זיא ןוא ןירעליּפשיוש טּפיױה יד ןרָאװעג

 קידנענכייצסיוא ,דנַאלגנע ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ ץיּפש רעד ןיא

 .עניב רעד ףיוא ץנַאגעלע ןוא טייקנייש ריא טימ ךיז
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 רעטַאעט ןשידיי

 רענעי ןגעוו תונורכז ענייז ןיא טביירש גנָאי זעוב רעליּפשיוש רעד

 : רעטַאעט ןשידיי רענַאדנָאל ןיא עכָאּפע

 -ענ טלָאמַאד ןענייז רעטַאעט-בולק טירטס-סעצנירּפ, םעד ןיא;

 יּפע טליּפשעג ךיוא ןבָאה עכלעוו ,סעקטסירָאכ-ראטס ייווצ ןעוו

 -עדניס, ַא ןרָאװעג זיא ... ינעפ .ינעשזד ןוא ינעפ : ןלָאר-ןדָאז

 .טבילרַאפ ריא ןיא ךיז טָאה ץנירּפ רעשידניא ןַא -- 'ַאלער

 -םַאלפ ייווצ טימ ,עקנַאלש ַא ,עקטענורב ַא ןעוועג זיא ינעשזד ...

 ךיוא .'ךימ טמענ ,טמוק, : ןגירשעג ןבָאה סָאװ ,ןניוא עקידרעייפ

 'נינעק רעד ןרָאװעג ךָאנרעד זיא סָאװ ,ץנירּפ, ַא ןנָארקעג טָאה יז

 וצ ןיירַא רעטַאעט ןיא ןעמוק טנעלפ יז ; עניב רעשידיי רעד ןופ

 רעטנַאקַאב רעטעּפש רעד -- רָאי 8 ןופ עלעגנוי ַא טימ עבָארּפ

 ינעשזד ןוא רעלדַא .9 בָאקיישזד ןופ ןוז רעד ,רעלדַא ילרַאשט

 ,"רעזייק
 "טייצ יד; גנוטייצ רעשידיי רענָאדנַאל רעד ןופ גָאלָארקענ ןיא

 :טגָאזעג טרעוו

 .עלוש-רעטַאעט יוװ טנַאלַאט רעמ טָאהעג טָאה רעזייק ינעשזד ,

 יו רעדָא ,טרעטייוורעד ןעוועג יז זיא רָאי עכעלטע עטצעל יד רַאפ

 ,ןנָאז וצ טניימעג) ןברָאטשענ ןוא ,'עניב רעד ןופ ּפָארַא טנַאז'מ

 -רעביא עריא ןופ עקינייא זיולב .,טייקנגיוצענקירוצ ןיא (טבעלעג

 ןבָאה ייז ןוא קנַארק זיא יז זַא ,טסואווענ ןבָאה טניירפ ענעבענענ

 .היול רעמַאזנייא ריא ןיא ןעמונעגנ ?ייטנָא

 רַאורבעּפ 22 םעד גָאטשרענָאד ןברָאטשעג זיא רעזייק ינעשזד

 עטנַאקַאב יד ,ענעסענרַאפ א ,טייהקנַארק ערעגנעל א ךָאנ ,0

 -ַאעט שידיי טליּפשענ גנַאל-ןרָאי טָאה עכלעוו ,עסירעטקַא עשידיי

 ,ןַאמנייפ ,רעלדַא ןרָאיטקַא עטמירַאב יד טימ ןָאדנָאל ןיא רעט

 טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רעזייק ינעשזד .ערעדנַא ןוא שטיווװָאקשַאמ

 יז זיא רקיעב ,סעמַארדָאלעמ ןוא סעידעמָאק ,סעמארד ןליּפש ןיא

 בקעי ןופ 'תרפא עלערימ, סלַא עלָאר רעד ןיא טונ רעייז ןעוועג

 , ,"ןידרָאג

 .עניב רעשילגנע רעד ףיוא טליּפשעג ךיוא טָאה .ק

 ילרַאשט רָאטקורטסניא-ץנַאט םעד ,ןוז ַא טזָאלעגרעביא טָאה .ק

 רעטכָאט ַא ןוא ,רעלדַא .ּפ בקעי ןעוועג זיא רעטָאּפ סנעמעוו ,רעלדַא

 .ןַאמרעש ףעזָאי רעליּפשיוש ןופי

 .ףרָאדנעראה .י .ש ןופ .ע .ש ןוא רעטומ ריא ןופ .ע .מ

 .152 .ז ,וװ ,".טאעט שידיא .שעג , -- ןירָאג .ב

 ,1940 ראורבעפ 27 ,ןָאדנַאל ,"טייצ יד , ןיא גָאלָארקענ
 ,5354 .וז ,1950 ,קרָאי וינ ,"רעטאעט ןיא ןבעל ןיימ, -- גנַאי זצוב

 .123 ,83 .זז ,| ,1959 ,קרָאי וינ ,"טלייצרעד רעלדא יליצ, -- רעלדַא יליצ

 ןושרג ,ןיבור
 ן1922 יאמ 28 .טשעג -- 1878 לירּפַא .בעגו

 ,ענּפורק ףרָאד ןיא 1878 לירּפַא ןריובעג

 ןרעטלע ייב ,דנַאלסור-סייוו ,.בוג רעװעליהָא

 ַא ןיא רדח ַא ןיא טנרעלעג .סעקינבושי --

 "ישי ןיא רָאי 15 זיב ןוא לטעטש קידתונכש

 ןיא טנרעלעג ךיוא רָאי יירד .תונטק תוב

 ןעגנוזעג לגניי סלַא ךָאנ .ץוח ידומל קסנימ

 .םינזח ייב םיארונ םימי ררושמ סלַא

 ,עקירעמַא ןיא ןיילַא ןעמוקעג -- 6

 -עג ,רעדיינש סלַא קרָאי-וינ ןיא טעברַאעג

 יו ןוא ,ןיטנע לאוי ייב רעייגנייא ןַא ןרָאװ

 + תונורכז ענייז ןיא טביירש ןירבָאק ןָאעל

 .בֹולק קיטַאמַארד סניטנע םענעי ןופ דימלת ַא ךיוא זיא ןיבור,
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 ,ןעוועג טינ רָאיטקַא ןייק ךָאנ זיא ,ןיבור ,רע יוװ ,ךיז ןָאמרעד ךיא

 רע ואוו ,םייה רעד ןיא ןעניטנע ייב ןפָארטעג םיא טּפָא ךיא בָאה

 ,םיױנ עטושּפ ,םיחלנ ןכַאמכָאנ ןייז טימ טריזומַא זדנוא טָאה

 ןעננוזעג טָאה רענעי ױזַא יוװ ,רעטעפ ןייז ןוא רמז ילכ עשיפרָאד

 ןיבור ,ןרָאװעג ןפָאלשטנַא תורימז יד ןטימניא ןיא ןוא תורימז

 ןעמונעג טָאה ןיטנע זַא ,טכַאמענבָאנ טנבכייצענסיוא ױזַא סע טָאה

 טָאה רע לייוו ,בולק ןייז ןיא ןטערטניירַא לָאז רע ,םיא וצ ןייטשוצ

 ."?טנלָאפעג םיא ףוס םוצ טָאה ןיבור ןוא .טנַאלַאט

 והילא דובכל לקיטרַא-ייליבוי ַא םענייז ןיא ןיילַא ןיטנע לאוי

 : טביירש ,ץלָאהנענעט

 ןעננולקעגרעדנַאנופ בולק רעד טָאה ןמכילע םולש ןוא ןצרּפ טימ ,

 -הרושב יד ןעוועג ןענייז ןשטנעמ עגנוי ייווצ .קָאלנ-הרושב ןייז

 קיטנָאק ןוא רערעטנעגילעטניא קיטנָאק ,רערעטלע רעד :רעגָאזנָא

 יו ,ןוא ,רערעגנוי ליפ רעד ןוא ,ןיבור ןושרג רערעלופטנַאלַאט

 ענונב ייס ןוא ץנענילעטניא ענונב ייס רענעסָאלשרַאפ ,שינעטער ַא

 ךיא ביוא ,ייז ןבָאה גנַאפנָא םעד .ץלָאהנענעט והילא ,טנַאלַאט
 עטסנרע-שיריטַאס סצרּפ ןיא טכַאמענ עדייב ,קיטכיר קנעדעג

 םולש ףיוא רעבירא עדייב ייז ןענייז ךָאנרעד ףכית .ןענַאטעילעפ

 טָאה ןיבור .טלייטעצ ןגנעוו ערעייז ךיז ןבָאה דלַאב רָאנ ,ןמכילע

 ןוא עזָארּפ ןיא ןוא עיזעֶָאּפ ןיא ןכַאז ךס א טימ ןעמונרַאפ ךיז

 ."נלָאפרעד ןסיורג טימ עקַאט

 סמכילע םולש ןיא ,1902 ןיא ,םיא טקרעמַאב רעלדַא .ּפ בקעי ןעוו

 רעלענַאיסעפָארּפ ַא ןרעוו וצ .ר רע טהצע ,?טײרּפשעצ ןוא טייזעצ;

 רעד ןיא דילגטימ ַא ןרעוו וצ ןעגנוגנידַאב עקיטלָאמַאד יד .רָאיטקַא

 וצרעד ןוא ,רעווש ױזַא ןעוועג רעבָא ןענייז שינוי ןרָאיטקַא רעשידיי

 ףיוא תעב| ךַארּפשסיױא עשיווטיל ס',ר טרעטשעג קרַאטש ךָאנ טָאה

 ,ןטקעלַאיד רענילָאװ רעד ןעמונעגנָא ןעוועג זיא עניב רעשידיי רעד

 ןסיורג ַא ןפורעגסױרַא טָאה *עבָארּפ ןכַאמ, וצ רוטַאדידנַאק ןייז זַא

 וצ ןטייהנגעלעג עכעלטע ןבעגעג וליּפַא םיא טָאה רעלדַא ,למוט

 ןייק רַאפ ןכַאמ טנָאקעג טינ םיא טָאה סָאד רעבָא ,םיא טימ ןליּפש

 יד ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידי 60 .רעליּפשיוש ןלענָאיסעּפָארּפ

 םיא רַאפ ןייא ךיז ןלעטש +ןטּפַאשקרעװעג עשידיי עטקינייארַאפ,

 ,ייברעד טלַאה'ס .עינוי-ןרָאיטקַא רעד ןיא *עבָארּפ; ַא ןרעדָאפ ןוא

 ,?ןטפַאשקרעװעג, יד ןופ סױרַא וליפַא !םיא בילוצ לָאז עינוי יד זַא

 ,רעביירש עשידיי עּפורג עצנַאג ַא ןופ ןעגנואימַאב יד קנַאד ַא ףוסל

 רעקידמערוטש ַא סנַאהַאק .בא ןוא יקסווָאנַאי .ש ,ןידרָאג בקעי יװ

 רעד ןיא ןערעוו ןעמונעגנירַא זומ ןיבור ןושרג, נ"א לקיטרַא

 רע ואוו ,עינוי רעד ןופ ןרעיוט יד םיא רַאפ ךיז ןענעפע ,"ןָאינוי

 ןיא ןליּפש רדסכ ןָא טבייה רע ןוא דילגטימ סלַא ןעמונעגנָא טרעוו

 ,רעטַאעט ןשידיי ןלענָאיסעּפָארּפ

 2 טליּפשעג טָאה רע ואוו ,ןרעלסעק וצ ןיײרַא .ר זיא 1908 ןיא

 ןיא לָאר ןייז ןיא טיײקמַאזקרעמפיוא עטשרע יד ןגיוצעג ןוא רָאי

 יי .*סעקינטיײרלַא , סרעמָאש

 : תונורכז ענייז ןיא גנָאי זעוב טלייצרעד םעד ןגעוו

 ןופ ענעצס רעד יב ... טכַאלעגנ קרַאטש ךיוא טָאה ןעמ ...,

 ַא ןופ לָאר יד טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,ןיבור ןושרג רָאיטקַא

 .--ימ ןפיוא עדער עשירעסערּפ ןייז ןטלַאהעג טָאה רע ןעוו .רעסערּפ
 .תולוק ןוא סרעטכעלענ יד ליּפש ןוא טרָאװ ןדעי ייב ןענייז ,גניט

 ןבָאה ,ןרָאיטקַא יד ,רימ וליפַא .רעיוהענמוא ןעוועג םוקילבוּפ ןופ

 םוקילּבוּפ ןטימ טכַאלענטימ ןבָאה ןוא ןשרעהַאב טנַאקעג טינ ךיז

 יי ."עדער סניבור ןופ
 .ןיקסװעשַאמָאט וצ ןליּפש רעבירַא .ר זיא רעטעּפש

 לָאר יד עקירעמַא ןיא טליּפשעג רעטשרע רעד .ר טָאה 1914 ןיא
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 רעייז ןוא ,"רערעדנַאװ רעקיבייא רעד; סווָאמיד ןיא "אלרומס;,

 .ןעמונעגסיוא

 רעד ןופ טסייג רעד, סווָאמיד ןיא טליּפשעג רע טָאה 1917 ןיא

 : רידַאנ השמ טביירש םעד ןגעוװ ןוא ,*טָאטש

 רעטעפ רעקידלזמ םילש רעד סלַא ןיבור ןעוועג זיא טונ רעייז

 -נָאמ עֶלַא ןוא לסיבַא ךיז רע טעקיאַאז ךָאוװטימ עלַא סָאו עיטָאמ

 ננונעכײײצ-רוטַאקירַאק עקיזָאדיד .שילננע טכעלש רע טדער גָאט

 ןופ םַאר ןטיירב ַאזַא טימ ןרָאװעג ןעמונעגמורַא ןעניבור ןופ זיא

 טָאה גיוא סָאד זַא ,קינַארט ןופ טעמכ ,שינעדנעטשרַאפ רעטסנרע

 ."םַאר רעד ףיוא רָאנ ,טקוקענ טינ דליב םעד ףיוא

 רעד *רעטַאעט רעשידיי רעיינ, ןיא טליּפשעג .ר טָאה 1921 ןיא

 סווָאמיד ּפיסָא ןיא ?ץלָאטשרעגנוה לקצַאכ; לָאר יד רעטשרע

 ."סערּפסקע סקנָארב;

 גניווריוא ,, ןיא ימע-ןב בקעי טימ טליּפשעג .ר טָאה 1925726 ןיא

 ,"ּפַאש , ןוא *םיקידצ טימ ףיש יד, ןסעיּפ יד ןיא ,?רעטַאעט סיילפ

 טביירש ,"םיקידצ טימ ףיש/ סווָאניאערוװעי ןיא ןליּפש ס'.ר ןגעוו

 | : ינודקומ ,רד

 רעבָא ,ךעלטלַאק ,רעגייטש ןשניבור טימ טליּפש ןיבור ןושרנ ,

 םעד ןיא חנ ןייז .דננייצרעביא רעייז רעבָא ,קיאור ,ןח סיורג טימ

 לָאמַא בָאה ךיא סָאװ ,קסעטָארג רעטסביל רעד זיא ליּפש-ןשיווצ

 .ןעזעג

 ןייז ןופ 'עזָארּפ, יד ךָאנ טָאה רע .רעסעב ךָאנ ןייז ןָאק ןיבור

 געט עיירפ יד ןיא זַא ,ןפָאה ריִמָאֹל .טנרעלעגסיוא טוג טינ עלָאר

 הדמתה טימ ,קיטכיט ,טוג ןוא טייצ ןעמענ רע טעוו בוט םוי ןופ

 טעוו ןליּפש ןייז ןופ ןגיננרַאפ רעד ןוא ,'עזָארּפ, ןייז ןענרעלסיוא

 ."רעסערג ךָאנ ןייז

 : ינודקומ .רד טביירש ,"ּפַאש, סקיווייל ןיא ןליּפש ס'.ר ןגעוו ןוא

 טָאה ,ּפַאש ןופ רמוש םעד ,רעזייל ןטשיאיונרַאפ ַא ?סיב ַא,

 קיטש ַא ריביס ןיא .ַאזַא ןייז ףרַאד רע .ןיבור ןושרנ טליּפשעג

 עשידיי ןוא תומימת עשיסור ָאד םיא ןיא זיא ; טכַארברַאפ ןבעל

 סָאװ סָאד ןואי :טגערפ רע ןעוו דנריר זיא --- ,טיײקשיפָאזָאליפ

 ,טינ םיא טרעה ּפאש רעד ןוא ,'? טשינרָאנ זיא קעווַא זיא ףלואוו

 ."זיא תיבה-לעב רעד ואוו קוליח רעד ּפַאש ןרַאפ זיא סָאװ

 : סיוא .ר ךיז טקירד עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןֹופ בצמ ןגעוו

 שירעלטסניק ךיז טָאה ... עקירעמַא ןיא רעטַאעט רעשידיי רעד,

 שילַארָאמ רע זיא ,טלקיוטנַא טכייליפ רָאי עכעלטע עטצעל יד רַאפ

 ,ןרָאטקעריד יד דצמ רעטַאעט םוצ ןעגנואיצַאב יד .ןקנוזעג רעבָא

 ןגָאי עקידנעטש סָאד ,רָאיטקַא ןכעלטינשכרוד םעד ןופ ענַאל יד

 םעד ןעמונענוצ ןוא טפול יד טמסרַאפ ןבָאה ,יטיסילבוּפ ךָאנ ךיז

 יו רעטַאעט ןפיוא ןקוק עכלעוו ,רעליּפשיוש עקינייוו יד ייב קשח

 ."עקירעמַא ןופ ןבעל ןשידיי םעד ןיא חוכ ןלערוטלוק ַא ףיוא

 טסילשַאב ,רעטַאעט ןשידיי רענַאקירעמַא ןופ טקיטומטנַא רעייז

 -וצנייא ךיז טפָאה רע ואוו ,לארשי ץרא ןייק 1925 ןיא ןרָאפוצּפָא ,ר

 ,רָאיטקַא רעשיאערבעה סלַא ןענדרָא

 רע זַא ,סיוא ךיז רע טקירד עסערּפ רעד ןיא ךערּפשעג ַא ןיא

 ןיא לייו ,רעטַאעטסקלָאפ ַא ןדנירג ךיז טעוו'ס זַא ,טפָאהעג טָאה

 יד ןיא ןוא ,ןרָאװעג טרישזַאגנַא טינ רע זיא *רעטַאעט טסנוק,

 -עג רע טָאה ,טרישזַאגנַא ָאי םיא טָאה'מ ואוו ,סרעטַאעט ערעדנַא

 ןיא ךיז ןצעזַאב וצ ןסָאלשַאב רע טָאה רעבירעד ,ןצנַאט טפרַאד

 טרָאד ןוא שיאערבעה ןענרעלוצסיוא ךיז טּפָאה רע ואוו ,לארשי ץרא

 םיא ןלָאז סָאװ ,רעטַאעט ןופ ןפוא םעד ןוא רַאוטרעּפער ןליּפש

 .ןצרַאה םוצ ןייז

 ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא רע .ןרָאװעג טינרָאג ןופרעד זיא'ס רעבָאו

2009 

 ןופ ןָאקיסקעל
 טי

 טָאה 1927-8 ןיא .,רעטַאעט ןשידיי ןיא ןיירַא קירוצ ןוא עקירעמַא

 ,?רעטַאעט וינעווע דנָאקעס, ןיא טליּפשעג .ר

 -עג זיא ןוא ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ר זיא 1922 יַאמ 28 םעד

 -ַאיצָאס ןשידיי ןופ םלוע-תיב ןפיוא ור רעקיביײיא ןייז וצ ןעמוק

 .יזריושזד-וינ ןיא דנַאברַאפ ןשיטסיל

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ דלעפסעטָאג אנח גרוטַאמַארד רעד

 טָאה רע עכלעוו ךרוד ןלָאר ןפַאשעג טָאה רענעברָאטשרַאפ רעד,

 ןופ רעבָאהביל יד ןופ רעצרעה יד ןיא טנעמונָאמ א טלעטשעג ךיז

 טייהנגעלעג ַא טָאהעג רע טָאה טפָא טינ רעבָא ,עמַארד ערעפעב

 וצ ןבענעג סנטסיימ םיא טָאה ןעמ ,ןלָאר עדנטיידַאב ןליּפש וצ

 ַא לָאמַא טַאהעג רעבָא רע טָאה .ןלָאר-ןדָאזיּפע זיולב ןליּפש

 ןַא טכאמעג רע טָאה ,עלָאר עקיטכיוו ַא ןליּפש וצ טייהנגעלעג

 טָאה רע ןעוו ןעוועג זיא לַאפ רעד יוװ ,קורדנייא ןכעלסענרַאפמוא

 ,,םערּפסקע סקנָארב, סווָאמיד ּפיסֶא ןיא !ץלָאטשרעגנוה, טליּפשעג

 םעד, ןוא 'רעדלעפ ענירג, סנייבשריח ץרּפ ןיא 'קינבושי, םעד

 עקיטכיוו ערעדנַא ןוא 'ןטלעוו ייווצ , סנידרָאנ בקעי ןיא 'רעטסוש

 ,טליּפשעג טָאה רע סָאװ ,ןלָאר ערענעלק יד ןיא ךיוא רעכָא .ןלָאר

 ייז רע טָאה ... ןלָאר עכעלשטנעמ ןעוועג רָאנ ןענייז ייז ביוא

 .ןח ןשניבור ןשיפיצעּפס ןייז טימ טניורקעג

 ,רעכלעזַא ןעוועג רעבָא זיא רעטַאעט ןשידיי ןופ דנַאטשוצ רעד

 ןלָאר ןליּפש וצ טייקכעלגעמ יד ןבענעג טפָא טינ םיא טָאה סָאװ

 זיא רע .ץנַאלג ןצנַאנ םעד ןזײװסױרַא ןענָאק לָאז רע עכלעוו ןיא

 ַא ןעװעג ןיא רע .רעטַאעט ַא ןופ רעמיטננייא ןייק ןעוועג טינ

 .טנעצקַא ןשיווטיל ןייז ןופ ןעיירּפַאב טנָאקעג טינ ךיז ןוא קַאוװטיל

 -עגסיוא טּפָא זיא םיא ןוא ,סרעטקַארַאכ ןעוועג זיא רנַאשז ןייז . . ,

 טינ ןצנַאגניא ןבָאה ןסעיּפ יד ואוו סרעטַאעט ןיא ןליּפש וצ ןעמוק

 רענעברָאטשרַאפ רעד זיא םעד ץוח ַא .ערעטקַארַאכ ןייק טָאהעג

 טנָאקעג טָאה רע .רעליּפשיוש סלַא הכאלמ לעב ןייק ןעוועג טינ

 עלָאר ַא ןבעגעג םיא ןעמ טָאה .טכעלש רָאג רעדָא טוג רָאג ןליּפש

 ,גנולדנַאה רעכעלריטַאנ-טינ ַא טימ רעדָא שידיי ןשיקרעט א טימ

 רע זַא ,טלייצרעד ןעמ .ןענרעלסיוא טנַאקעג טינ סָאד רע טָאה

 לָאז רע ןטעבעג ךיז עסעיּפ-דנוש ַא ןופ רעסַאפרַאפ ַא ייב טָאה

 "ירבע; ןייז ןָאק רע לייוו ,עסעיּפ רעד ןיא ןעמוטש ַא רַאפ ןכַאמ םיא

 -רעטקַארַאכ עטוג ַא ןגָארקעג רעבָא טָאה רע ןעוו .ןנָאזכָאנ טינ

 -קַארַאכ םעד םוא טכַאנ ןוא גָאט ריא ףיוא טעברַאעג רע טָאה ,עלָאר

 -ריטַאנ .רעכעלריטַאנ סָאװ ןוא רעסעב סָאװ ןעגנערבוצסיורַא רעט

 .עלָאר עטסקיטכיװ יד טליּפשעג םיא ייב טָאה טייקכעל

 ןוֿפ טעדווירקעג טליפענ ךיז טָאה רענעברָאטשרַאפ רעד . ..

 עצנַאג ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא טפָא ןיא םיא רעטַאעט ןשידיי

 טָאה רע סָאװ ,ןענַאזעס יד ץוח ַא ,ןעזוצסױרַא ךיז ןָא ןענַאזעס

 טייקכעלגעמ ַא טַאהעג ןטלעז טָאה רע ... .ןימע-ןב טימ טליּפשעג

 עסיורג ַא טַאהעג טָאה רע שטָאכ .טנַאלַאט ןתמא ןייז ןנייצ וצ

 טעמכ רע טָאה ,ןטלַאהעג קרַאטש םיא ןופ ןבָאה סָאװ ,םידיסח לָאצ

 ןייז רַאפ ףמַאק ןרעווש ַא ןריפנָא טפרַאדענ ןרָאי ענייז עלַא

 ."ץנעטסיזקע

 ,טליּפשעג םיא טימ ןעמַאזוצ טָאה רעכלעוו ,ץלָאהנענעט והילא

 : ױזַא םיא טרעדליש

 רעטוג ַא ,רָאטַאטיצער רעטריטנַאלַאט ַא ,רוחב רענעזעלַאב א,

 -טוג ןוא ןדיישַאב ,שטנעמ רעגנולק ַא ,ןלָאר-ןדָאזיּפע רַאפ רָאיטקַא

 רעבָא ,ןָאט ץעביק ַא ,ןגָאזניײרַא טַאהעג ביל טָאה רע ,תמא .,קיטומ

 טזומעג סע טָאה '!רעטצעביקעג, רעד זַא ,קיטראנגייא ןעוועג זיא רע

 טָאה לטלעװ-רעטַאעט רעזדנוא ןיא . .. ,לכיימש ַא טימ ןעמעננא

 סָאװ ,רעטשרע רעד .'עקניבור, ףיוא ןיבור ןופ ןגיױצרַאפ םיא ןעמ
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 רעטַאעט ןשידיי

 ה"ע רעלסעק דיוויעד רעזדנוא ןעוועג זיא ,טניורקעג ױזַא םיא טָאה

 בייהנֶא ןיא ,רעטַאעט ַאילַאט ןיא םיא טימ טליּפשעג טָאה רע ןעוו

 ןגעלָאק ןופ ןטילעג קרַאטש ןיבור טָאה ,יירעליּפשיוש ןייז ןופ

 םיא ןבָאה רעטעּפש רעבָא ,שידיי ןשיווטיל ןייז בילוצ ןרָאיטקַא

 ."טאהעג ביל עֶלַא
 .ץעביק ןוא ןטָאדקענַא ,ךעלציּפש ףיוא רעטסיימ ַא ןעוועג זיא ,ר

 :עכלעזַא עכעלטע ןגעוו טלייצרעד ץלָאהנענעט והילא

 ריא טעװ ןעוו ,עקניבור, : .ר וצ טגָאזעג לָאמַא טָאה רעלסעק דוד

 ,רָאיטקַא רעטוג ַא טנעז ריא !קַאװטיל ַא ןייז וצ ןרעהפיוא ןיוש

 םיא טָאה ףיורעד .*טעקעװַא ךייא טעגרה ןסָאל סידייי רעייא רעבָא

 -רַאפ טקנוּפ זיא ,רעלסעק רעטסימ ,ךייא ייב ,, : טרעפטנעעג דלַאב .ר

 טעגרה טפָא רעייז רעבָא ,רָאיטקַא רעסיורג ַא טנעז ריא .,טרעק

 ."ןושל עשידיי סָאד קעװַא ריא

 ןעמוקעגוצ .ר זיא לַאיָאר עפַאק רעשירָאיטקַא רעד ןיא לָאמנייא

 עטוג ןייק טינ םיא ןגעוו ןבירשעג טָאה רעכלעוו ,רעקיטירק ַא וצ

 -ירק רעד .טסירגַאב םערַאװ ןוא טנַאה יד טקירדעג םיא ,קיטירק

 רָאיטקַא ןַא ױזַא יו ןרעדנואווּפָא טנָאקעג טינרָאג ךיז טָאה רעקיט

 :.ר וצ ןפורעגנָא ךיז טָאה רע ןוא ןעמלעטנעשזד ַאזַא ןייז ןָאק

 סָאװ ,עיזנעצער ןיימ ןזעלעג סיוועג ךָאד טָאה ריא ,ןיבור רעטסימ,

 וגורב טינ טנעז ריא ,סע טמוק יװ ,ךייא ןגעוו ןבירשעג בָאה ךיא

 ךיא לָאז יאמל ? זעגיירב, :טרעפטנעעג .ר םיא טָאה ,? רימ ףיוא

 טביירש ריא זַא : ױזַא זיא השעמ יד רעבָא ? זעגיירב ךייא ףיוא ןייז

 ןייק טינ ריא טייטשרַאפ ,טייריִא .טינ ךימ טרַא ,טוג רימ ןגעוו

 ךָאד ןזעל ,טכעלשש רימ ןגעוו טביירש ריא זַא רעבָא ,רעטַאעט

 *...ןשטנעמ
 עכיירגלָאפרעד-טינ ַא טכַאמעג טָאה ץרַאװש סירָאמ יוװ םעדכַאנ

 רע זיא ,"אמעטאנא; שילגנע ןיא ייוודָארב ףיוא ןליּפש וצ עבָארּפ

 ,רעטַאעט טסנוק ןשידייי ןייז ןופ עּפורט רעד וצ ןעמוקעגקירוצ רעדיוו

 -ַאב וצ לסיבַא ידכ ןוא עטכעלש ַא ןעוועג זיא גנומיטש ןייז רעבָא

 רעטַאעט ןגעוו ןדייר ןעמונעג ץרַאװש טָאה ,גנומיטש יד ןשרעה

 ןוא ,ןליּפש ןופ "ןעמעטסיס; עשילגנע ןוא עשידיי יד ןגעוו ,ללכב

 טלעפ עס ?סָאװ ,ןיימ ךיא !יעװדָארב ,ונ ,ָאי ונ; :ןעמוקעגסױרַא

 ןבָאה סטרעבוש יד ןעוו ? קלָאפ ןשידיי םייב דובכ ,םולשו סח ,רימ

 ךיא ? רימ בילוצ ןיהַא ןעגנַאגעג ןעד ךיא ןיב ,ונ ,ןדַאלעגנייא ךימ

 ןיב ,קלָאפ ןשידיי םעד בילוצ ןעגנַאגעג ןיב דיא ? ןבָאה סע ףרַאד

 ןענייז יעװדָארב ףיוא ןלעטש ייז סָאװ ןּפיט עלַא יד ,ןעגנַאגעג ךיא

 ךיא .קלָאפ עשידיי סָאד קזוח וצ ךָאד ןכַאמ ייז ,ןרוטַאקירַאק ךָאד

 וצ ,קלָאפ שידיי רעזדנוא ןעניײשַאב וצ ןליּפש טרָאד ןעגנַאגעג ןיב

 ןלַאפעגנײרַא םיא .ר זיא ָאד ,?קלָאפ ןשידיי םעד דובכ ןפַאשרַאפ

 ריא זַא ,ןסייוו רימ ,ץרַאװש רעטסימ ,עי; :טגָאזעג ןוא דייר יד ןיא

 ןילַא ךָאד ךיא ןיב טָא ,עי .קלָאפ ןשידיי םעד דובכ טפַאשרַאפ

 ףיוא ָא-רעטציא ןליּפש רעייא טימ רעבָא .קלָאפ ןשידיי ןופ דניק ַא

 ,דובכ ליפױזַא טפַאשרַאפ קלָאפ ןשידיי םעד ריא טָאה ,יעװדָארב

 ."הּפרח רַאפ םינּפ'ס רימ טמַאלפ עס -- זַא

 ןסעזעג םיא טימ לשיט םייב ןענייז ,לַאיָאר עפַאק ןיא ,לָאמניײא

 ןענַאטשענּפָא טינ ןוא *טַאלבעגַאט סעשידיא, ןופ רעביירש עכעלטע

 ךיז טָאה רע .ץיוו ןטוג ַא ןלייצרעד שטָאכ ייז לָאז רע זַא ,םיא ןופ

 -רָאפ רעד וצ רעטַאעט ןיא ןייג וצ ךיז טלייא רע זַא ,טרעפטנערַאפ

 ץיו םעד ןבעגעגרעביא "קידנעייטש), ןיוש ייז טָאה ןוא גנולעטש

 ןַארָאטסער ַא ןיא ןסעגעג טָאה רע יו טלייצרעד סָאװ דיי םעד ןגעוו

 םיא ןעמ טָאה וצרעד ןוא תורּפכ ףיוא טגיוטעג טָאה סָאװ גָאטימ ַא

 טקידנערַאפ דיי רעד ןוא ,זיירּפ ןרעייט ַא רָאג רַאפרעד טנכערעג ךָאנ

 ענרעבליז ייווצ ןעמונעגוצ ךיא בָאה ? טָאג טוט סָאװא טימ השעמ יד
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 : רעביירש יד ןופ רענייא ןָא ךיז טפור ,ץיוו םעד טרעהרעד ."לפעל

 ןטלָאװ טינ ַא ,ביל ךייא ןבָאה רימ סָאװ ,לזמ רעייא זיא'ס ,עקניבור,

 טלייצרעד ריא ,טסייה סָאװ ..,לַאדנַאקס ַא טכַאמעג ָאד ךייא רימ

 םעד שַאט ןופ ןעמונעגסױרַא .ר טָאה *!? ץיוו ןטלַא ַאזַא זדנוא

 ריא טדער סָאװ; :טרעפטנעעג ןוא גָאט ןבלעז ןופ *טַאלבעגַאט;

 סָאװרָאנ סָאד ךיא בָאה טָא ?ץיו רעטלַא ןַא זיא סָאד טָא ,סָאװ

 ?טַאלבעגַאט ןקיטנייה ןיא ,ָאד ,טנעיילעג

 :דָאזיּפע ַאזַא ןופ טלייצרעד יקסנישמור ףסוי

 רעגרעבמעל ןופ עסעיּפ ַא סרעטכיר השמ טריפעגפיוא טָאה'מ תעב

 יו ױזַא .בר ןקיטרָא ןופ לָאר יד טליּפשעג טרָאד .ר טָאה ,ןבעלי
 ךיז ןבָאה ,עיצילַאג ,גרעבמעל ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנולדנַאה יד

 רָאנ ,שידיי רענילָאװ םעד טינ ןדייר וצ טימַאב ןרָאיטקַא עלַא

 ןכערב וצ ןטלעװ טגיילעגנייא טָאה .ר ךיוא .שידיי רענַאיצילַאג

 -ַאב ענייז עלַא ץָארט רעבָא ,שידיי רענַאיצילַאג ַא ףיוא גנוצ ןייז

 -רָאפ רעד ךָאנ .קַאװטיל ַא ןעמוקעגסױרַא טרָאפ זיא ,ןעגנואימ

 -עדרַאג עלַא יד רעביא ןעגנַאגעגמורַא רבחמ רעד זיא גנולעטש

 רעבָא ,ןליּפש רעייז רַאפ ןעקנַאד וצ ייז ןרָאיטקַא עלַא ןופ סעבָאר

 םיא ףיוא טגָארט רבחמ רעד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רעכלעוו ,.ר

 ףוס רָאנ ,ןטלַאהַאב םיא ןופ ךיז טָאה ,שיווטיל ןדייר רַאפ סעכ ַא

 ךָאנ רעבָא ךיז טָאה ןיבור .טכוזעגפיוא רעטכיר םיא טָאה ףוס לכ

 ריא; :ןרעפטנערַאפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה רע ןוא ןקָארשעג ץלַא

 בָאה ךיא ...קַאװטיל רענעטָארבעג ַא ךָאד ןיב ךיא ,טייטשרַאפ

 םיא טָאה רעטכיר *...רעבָא ,טימַאב ךיז בָאה ךיא ,טערַאטסעג ךיז

 ןוא טנַאה יד טקירדעג םערַאו רָאג םיא ןוא ןקידנע טזָאלעג טינ

 ,לָאר רעד ןיא טנכייצעגסיוא ןעוװעג טנעז ריא ,עקניבור; :טגָאזעג

 טוג דָארג זיא ,שיוטיל לסיב ַא טדערעג טָאה ריא סָאװ סָאד ןוא

 ."קַאווטיל ַא ןעוועג דָארג זיא בר רעגרעבמעל רעד לייוו ,ןעוועג
 .יקסנישמור ףסוי ןופ .ע .מ ןוא .ע .מ

 יי .ב ,"רעטייברא רעד, ,רעטאעט דנערג ןיא טיפענעב ס'ניבור --- סוקיטירק
 ,1907 לירּפא 6

 ,רעטַאעט לאנָאשענ ןיא לָאר-טסנוק א ןיא ןיבור ןושרג -- ןײטשּפע רעטלַא
 ,1924 .װָאנ 14 ,.י .נ ,,"גָאט רעד,

 ,1925 ,קרָאי וינ ,גרוטאמארד ןעשידיא א ןופ ןעגנורעניארע -- ןירבָאק ןָאעל
1. 52, 

 ןיק ןערהָאפעגקעװא זיא ןיבור רָאיטקא רעד סָאװרַאפ --- ןָאדרָאג ינדיס

 | ,1925 ילוי 17 ,.י .נ ,",װרָאפ , ,אניטסעלַאּפ

 ,236 ,228 .וז ,1927 ,קרָאי וינ ,"רעטאעט , --- ינודקומ .א .רד
 ,קרָאי וינ ,"טולב עגיזָאד סָאד ןעסַאגראפ ןעבָאה טנעה עניימ,, --- רידַאנ השמ
 , | ,121 .ז ,8

 ןושרג רָאיטקא רעשידיא רענעברָאטשרַאפטשרע רעד -- דלעפסעטָאג אנח
 ,1932 יַאמ 231 ,.י .נ ,".וװרָאפ , ,ןיבור

 ךוב ןיא} רָאיטקַא ןוא רעזעלרָאפ רעד --ץלָאהנענעט .א -- ןיטנע לאוי
 ן26:27 .וו ,1955 ,קרָאי וינ ,"ךוב לבוי ס'ץלָאהנענעט והילא,

 א רעטָאפ םעד טיג ןהוז רעד --- סטיורקדליש יײיװצ יד -- לָאטשירק ןָאעל
 ,1959 יַאֿמ 8 ,י .ג ,".װרָאפ, ,הנתמ א סלא רעטַאעט שידיא

 ,1961 לירּפַא 14 ,.י .ג ,".וורָאפ , ,ייעקניבור, --- ןיבור ןושרג -- ץלָאהנענעט והילא

 |?ן| לדַאנ ,שזַארוק
 ן....יטשעג -- ....בצג)

 -עג ןיא רע ױזַא יו ןוא ,טרובעג ןופ עטַאד ,םַאטשּפָא ןייז ןגעוו

 -ניא עיונעג םוש ןייק ָאטינ ןענייז ,רעטַאעט ןשידיי םוצ ןעמוק

 .סעיצַאמרָאפ

 טמַאטשעג טָאה .ק זַא ,רעביא טיג רעלדיפ ןַאמרעה רעקיזומ רעד

 -ַאמָאט סירָאב .סעדָא ןיא ןסקַאוװעגפיוא זיא רָאנ ,עיצילַאג ,דָארב ןופ

 - .רעװעשרַאװ ַא ןעוועג זיא .ק זַא רעכיז ןעוועג זיא יקסוועש
 ןָאדנָאל ןיא ןרעלדַא טימ ןליּפש םיא רימ ןפערט 1884 ןיא ןיוש

 ,"הלכ עמוטש; סנדַאפדלָאג ןיא *ילתפנ/ לָאר רעד ןיא

2000 



 ביל רעייז טָאה רע זַא רעביא טיג ןַאמנייפ ענייד ןירעליּפשיוש יד

 רעד ףיוא ןעמונעגפיורַא רַאפרעד יז טָאה רע ןוא שידיי ריא טַאהעג

 .ןָאדנַאל ןיא עניב רעשידיי

 ןופ ןעוועג טרָאד זיא ןוא עקירעמַא ןייק קעװַא רעטעּפש זיא .ק

 ,ןרָאיטקַא עשידיי עטשרע יד

 ןגעוו רעביא טיג ןירָאג .ב רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד

 ;1887 רָאי ןיא קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ עגַאל רעד

 -עג טינ ןבעל ןייק רעטַאעט ןופ ןבָאה ןרָאיטקַא ערענעלק יד

 רערענעלק ַא זַא ,ןגָאז וצ ןבירטרעביא ןייז טינ טעוו סע .טכַאמ

 טַאהעג רעטַאעט ןיא ןליּפש ןופ טייצ רענעי ןיא טָאה רָאיטקַא

 בוט םוי ַא ןופ ךָאוו א ןיא רָאנ ,ךָאוװו ַא רַאלָאד יירד ענייז רשפא

 ןליפַא ןוא ,רַאלָאד קילדנעצ רַאֹּפ ַא טּפַאכעג רָאיטקַא ַאזַא טָאה

 רעטונג ַא יו ?יפיוזַא טנידראפ טינ ןבָאה ןרָאיטקַא עסיורג יד

 ןבָאה ןרָאיטקַא יד ,רערעווש לסיב ַא וצ טעברַא רע ןעוו רעּפעטש

 רעד ןופ רעדנירג יד .ןָאינוי א ןדנירג וצ ןסָאלשַאב רעבירעד

 םעס ,שזַארוק ,ץראװש ,סעקמאכאנ ,דלָאנ ןעוועג ןענייז ןאינוי

 ."ערעדנַא ךָאנ ןוא רעלדַא

 ןיוש .ק זיא 1892793 ןיא זַא ,רעביא טיג גנָאי זעוב רָאיטקַא רעד

 ןוא טפעשעג-ןסעטַאקילעד ַא טַאהעג ,רָאיטקַא רענעזעוװעג ַא ןעוועג

 סלוּפ, ןיא עּפורט סרעלדַא טימ קרָאי-וינ ןיא טעטלַאװרַאפ טָאה

 ,*רעטַאעט

 רעירָאפ ַא ןעוועג .ק זיא ךַאפ ןופ זַא רעביא טיג ןַאמנייפ ענייד

 -ןרעטופ| רעירָאפ סיורג ַא קרָאי-וינ ןיא טַאהעג רעטעּפש טָאה ןוא

 .סַאג עטניינ טסעוװ ףיוא טפעשעג

 -רעדנואוו ַא ןעוועג זיא .ק זַא ,רעביא טיג יקסוועשַאמָאט סירָאב

 ,רעליּפשיוש-רעטקַארַאכ רערַאב

 טנַאקַאב טינ זיא סע רעבָא ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג ןייז לָאז .ק

 ,עטַאד יד

 ,רעלדיפ ןַאמרעה ,ןַאמנייפ ענייד ,יקסװעשַאמָאט סירָאב ןופ .ע .מ
 60 :נ וו ,י,טאצט ,ךיא ,שעג, = ןירָאג .ב

 ,78 .ז ,1950 ,קרָאי וינ ,"רעטאעט ןיא ןבעל ןיימ, -- גנָאי זעוב

 לשנַא ,ןרוש} רָאש !
 ן1942 יַאמ 21 .טשעג -- 1871 .טקָא 23 .בעג

 ,װעשטָאלז ןיא 1871 רעבָאטקָא 25 ןריובעג

 רעשידיסח:שיטַאנַאפ ַא ןיא ,עיצילַאג-חרזמ

 טגָארטרעביא רָאי 6 ןופ רעטלע ןיא .עילימַאפ

 ואוו ,גרעבמעל ןייק ןרעטלע ענייז טימ ךיז רע

 ןיא טנרעלעג .דמלמ ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז

 ןייז ייב תופסות טימ ארמג ךָאנרעד ,רדח

 טינ לָאמניק .הבישי ןיא רעטעּפש ןוא רעטָאפ

 םייהעג ןיא רָאנ ,לוש עכעלטלעוו ןייק טכוזַאב

 ךיז טנרעלעג שרדמה תיב ןיא ןוא הבישי ןיא

 .שיליוּפ ןוא שטייד

 ,ןענידרַאפ וצ ידכ טפעשעג-רעדעל ַא ןיא ןעמוקעגנָא הוצמ-רב ךָאנ

 ךלַאב טַאהעג םיא רַאפ טָאה סָאװ ,רעטַאעט ןכוזַאב ןענָאק עקַאט ןוא

 טעדנירגעג רעטעּפש לסיבַא ,חכ-סגנואיצוצ ןקידלַאװג ַא בײהנָא ןופ

 טסַאפרַאפ ןוא (חכ) "ַאליש , ןייארַאפ ןשיטסילַאיצָאס ןכעלטנגוי ַא

 ,"ןָאפ רעטיור רעד ייב העובש יד, עסעיּפ ַא רעדילגטימ יד רַאפ

 ,לָאר-טּפיוה יד ריא ןיא טליּפשעג ןוא טריסישזער טָאה רע עכלעוו

 ןיא רעטַאעט שידיי ןייז 1887-88 ןיא טנפע לעּפמיג .ב .י ןעוו

 רעטעּפש לסיבַא ןוא רעייגנייא רעטּפָא ןַא טרָאד .ש טרעוו ,גרעבמעל

2007 

 ןופ ןָאקיסקעל

 -רעביא יד רעבָא ,"זוע לדגמ, סָאטַאצול שידיי ןיא רעביא רע טצעז

 טינ לָאמנייק זיא גנוצעזרעביא יד .טריפעגפיוא טינ טרעוו גנוצעז

 ,ךָאנרעד .די:בתכ ןייק ָאטינ ריא ןופ זיא'ס ןוא ןרָאװעג טקורדעג

 עקיטסול יד; עסעיּפ יד טריפעגפיוא רעטַאעט םענעי ןיא טָאה'מ תעב

 דניקשיפ םהרבא רעקימָאק ןרַאפ ןבירשעגנָא .ש טָאה ,"ןרעילַאװַאק

 ןוא ,ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה סָאװ ,"לטיווק סָאד, טעלּפוק םעד

 טימ ךיז ןדניברַאפ ס',ש רַאפ ןייטשטנורג םעד טגיילעג טָאה סָאד

 ,רעטַאעט שיריי

 ןוא עירַאגלב רעביא ךיוא עּפורט ַא טימ םורַא טרעדנַאװ .ש

 יז ואוו ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא רע טמוק 18887-89 ןיא זיב עניוװָאקוב

 ןופ טכוזַאב ךיוא טרעוו סָאװ ,"לייחה רובג, עטערעּפָא יד ןליּפש

 טציז רעכלעוו ,לצרעה רָאדָאעט ,רד טסַאג ןקיטרָאד ןקיטלָאמַאד

 .טקַא ןטשרע םעד סיוא רָאנ רעבָא

 ,גגרעבמעל ןיא רעלדַא .ּפ בקעי ןופ ןליּפשטסַאג יד תעב ,0

 עקירעמַא ןייק ןעמונעגרעבירַא רעטַאעט ןקיטרָאד ןופ טָאה רע ןעוו
 רעד .ש טרעוו ,יקסנעליוו רעלפוס םעד ךיוא יו ןרָאיטקַא עקינייא

 רע טמענ ףיורעד דלַאב ןוא ,רעטַאעט רעגרעבמעל ןופ רעלפוס

 תמגע סיורג טפַאשרַאפ סָאד לייו רעבָא ,ןלָאר ןליּפש ךיוא טרָאד

 ןיירַא קירוצ טייג ןוא רעטַאעט סָאד רע טזָאלרַאפ ,ןרעטלע ענייז שפנ

 טינ טרָאד ךיז טלַאה רע רָאנ ,טפעשעג-רעדעל ַא ןיא ןטעברַא

 ַא ןיא ןײרַא טערט ןוא םייה רעד ןופ סױרַא ךיז טעבנג ,גנַאל

 ןוא עיצילַאג רעביא טליּפש רע רעכלעװ טימ עּפורט-רעדנַאוװ

 רענעעזעגנָא רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ףיוא טערט רע ואוו ,עינעמור

 טָאה רע עכלעוו ,לָאר ַא ,*ָאטסָאקַא לאירוא, ןיא *סָאטנַאס עד; לָאר

 .ןרעלדַא טימ טליּפשעג ךיוא עקירעמַא ןיא רעטעּפש

 עסעיּפ יד 1894 ןיא ןבירשעגנָא .ש טָאה ,ןַאשקָאפ ןיא קידנליּפש

 טעװעטַארעג טנעמַאמ םענעי ןיא טָאה סָאװ ,"סופיירד ןַאטיּפַאק;

 .עגַאל רעלעירעטַאמ רערעווש ריא ןופ עּפורט יד

 ךיוא זיא סע ןוא ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא עסעיּפ יד

 | ,די-בתכ ןייק ָאטינ ריא ןופ
 עקירעמַא ןייק ץיוורוה *,פָארּפ , ךרוד טכַארבשג .ש טרעוו 1900 ןיא

 רעסישזער-ףליהעג טשרעוצ .ש זיא ָאד ,*רעטַאעט-רָאזדניװ; ןרַאּפ

 ,"רודה ןב, סעטערעּפָא יד רַאפ (רעדיל) סקיריל יד טסַאפרַאפ ןוא

 ןוא עצרַאװש, ,"םירצמ תאיצי, ,"וׁשע ןוא בקעי, ,"םיאנת ייווצ,

 ,דנַא .א ?ןדיי עסייוו

 ; טביירש רעטומלרעּפ םולש

 עֶלַא ךיז טָאה סעכלעוו ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט עשידיי סָאד,

 ןיא טָאה ,ןשטנעמ עקיאעפ ןוא עטבַאנַאב ןיא טקיטיונעג לָאמ

 רעריפ סלַא ןטייקיאעפ עכעלנייווענרעסיוא ןעעזרעד ןרָאש לעשנַא

 יד ןעמוקַאב ראש לעשנַא טָאה עקירעמַא ןיא .רָאטַאזינַאגרַא ןוא

 סָאוו ,טנעמַארעּפמעט ןשיטסירוטנַאװַא םעד ןצונוצסיוא טייהנגעלעג

 ףיוא לַאזקיש ןייז ןכוז ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא ,טנָאמרַאפ טָאה רע

 ואוו ,טרָאד וליפַא טלעטשענּפָא טינ ךיז ןוא ,ןגעוו ענעדישרַאפ

 ןיא ןוא ,ןעמַאזוצ טשימענסיוא ןענייז קיטילָאּפ ןוא טייקכעלרע

 ןטכײלַאב וצ שאה דומע רעד ןרָאװעג רע זיא טייצ רעצרוק ַא

 ,עקידעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי םייכב געוװ ןכיירגלָאפרעד ןדעי

 -סיורַא דלַאב רע טָאה רעסישזער סלַא ןטייקיאעפ עטשרע ענייז

 -רעביא ,1906 רעבָאטקָא ןיא ,םיא טָאה רעלדַא .ּפ בקעי ןעוו ןזיוועג

 -ַאעט דנערג, ןיא 'אבש הכלמ, עטערעּפָא רעד ןופ ישזער יד ןבעגעג

 רעלדַא .,םשור ןקידלַאװג ַא טכַאמ גנוריפפיוא עטשרע ןייז .'דעט

 טביול ,גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד ייב םלוע ןרַאפ סױרַא םיא טריפ

 ערעירַאק עכיירגלָאפרעד סרָאש ןוא ,רעסישזער סְלַא ןטייקיאעפ ענייז

 ."ןָא ךיז טבייה

2008 



 רעטַאע ט ןשידיי

 : .ש ןגעוו גנוניימ עבלעז יד טָאה ץרַאװש סירָאמ ךיוא

 וצ .שטנעמ-רעטַאעט רעלופסעסקוס ַא ןעוועג זיא רָאש לעשנַא

 טָאה רע .,גלָאפרע ןא ןעוועג ןיא ,טרירעגוצ ךיז טָאה רע סָאװ

 .ןסעיּפ טריפעגפיוא ןוא רעדיל ,סעמַארדָאלעמ ,סעידעמָאק ןבירשעג

 ןיא רעטַאעט רָאזדניוװ ןיא יולה שטיוורוה שיא גרוטַאמַארד םייב

 .ןרעלדַא וצ רעבירַא רע זיא םעדכָאנ .ּפָאק רעצנַאג רעד ןעוועג ראש

 'אבש הכלמ, יד לעביז |אדירפ| רעד טימ טריפעגפיוא טָאה רע

 עֶלַא ךיז ןבָאה ,יקסוועשַאמָאט ץוח ַא .גלָאפרע ןקידלַאװנ ַא טימ

 ַא ןעוועג ןיא ראש לעשנַא .םיא רעביא ןסירעג סרעשזרענעמ

 טלָאװעג ןבָאה ןרָאיטקַא .רעטַאעט ַא רַאפ יסילַאּפ גנורעכיזרַאפ

 רָאש לעשנַא ואוו טרָאד זַא ,טסואוועג טָאה'מ לייוו ,םיא טימ ןייז

 רעטנוזעג ןוא רעגנַאל ַא סע טניימ ,רעטלַאװרַאפ-עניב רעד ןיא

 עצנַאג יד ןוא |ןתוריכש}| סעשזדייוו ןבָאה טעוו'מ ואוו ,ןָאזעס

 | ,"סעשזרייוו

 ךיוא טלדנַאהַאב טייקיטעט רעלַארטַאעט ס'.ש ןיא דָאירעּפ םענעי

 : תונורכז ענייז ןיא יקסנישמור ףסוי

 ,ןעמָאנ ןטמיטשַאב ןייק םעד רַאפ טינ ךָאנ טָאה רעטַאעט סָאד ,

 שידיי ןיא ,'ןעמ ידנעה, םענייא ַאזַא טפור רענַאקירעמַא רעד רָאנ

 -ידנעה , רעד ,'שטנעמ רעטקישעג רעד, טצעזעגרעביא סע ךיא טלָאװ

 לקעוושט ַא ןּפַאלקנָא ןופ ; ךַאז ןייק רַאפ ּפָא טינ ךיז טלעטש 'ןעמ

 טימ ָאד לָאמעלַא רע ןיא ,הצע ןַא סרָאטקָאד ַא וליפַא טּפָא זיב

 -ַאעט סָאד .ץינוצ טוג רענייא ַאזַא טמוס יאדוא .טייקטקישעג ןייז

 -ידנעה , ערעייז ייז ןבָאה עֶלַא --- רעטסעקרָא רעד ,ערעּפָא יד ,רעט

 -ידנעה , ןייז טַאהעג טלָאמַאד טָאה רעטַאעט עשידיי סָאד ... .'ןעמ

 -עמַא ןייק ןעמוקעג זיא רע ... ,רָאש לשנַא ןעוועג זיא סָאד .'ןעמ

 רעד ןעמעװ ,ןשטנעמ 21 ןופ עינַאּפמָאק ַא טימ ןעמַאזוצ עקיר

 -רעטנורַא טָאה ץיוורוה רָאסעּפָארּפ רעביירש-ןסעיּפ ןוא רָאטקעריד

 רעד ןרָאוװעג ראש לשנַא זיא רעטעּפש טייצ עצרוק ַא .טכַארבענ

 ךיילנ ןגָארקעג ןוא ןָאינוי ןרָאיטקַא רעשידיי רעד ןופ רַאטערקעס

 עטמיטשַאב ןייק .'רעטַאעט ןשידיי ןופ קרַאמסיב רעד, לטיט םעד

 ןכלעוו ןיא רעבָא ,טאהעג טינ רע טָאה רעטַאעט ןיא עיציזָאּפ

 רילגטימ רעטסקיטכיוו רעד ןרָאװעג רע זיא ,ןעוועג זיא רע רעטַאעט

 רעכלעוו ; טדערענּפָא זיא סעלָאר ןליּפש ןופ .עינַאּפמָאק רעד ןופ

 ןליּפש וצ ןעוועג טיירג רָאש לשנַא זיא ,ןרָאװעג קנַארק זיא רָאיטקַא

 עסעיּפ עדעי טנעקעג רע טָאה ,ןורכז ןטוג ַא קידנבָאה .עלָאר ןייז

 יד טליפענ ןעמ טָאה סעבָארּפ יד ייב ןיוש .קינייוװסיוא ףיוא

 .ןעוועג זיא רע ואוו רעטַאעט םעד ןיא ןרָאש לשנַא ןופ טייקיטכיוו

 ןפורעג ןעמ טָאה ,ןנערפ סעּפע טפרַאדַאב רעטעברַא-עניב יד ןבָאה

 טייז רעכלעוו ןופ ןסיוו טפרַאדַאב רָאיטקַא ןַא טָאה .ןרָאש לשנַא

 טָאה .ןרָאש לשנַא טגערפעגנ רע טָאה ,טיינ רעדָא טמוק רע עניב

 ןיא ,ןָא ןעוט ןרָאיטקַא יד סָאװ ןסיוו טפרַאדַאב רעדיינש רעד

 דרעב עכלעוו ןסיוו טלָאװעג טָאה רעכַאמקורַאּפ רעד .רָאש לשנַא

 ןיא .רָאש לשנַא לָאמַא רעדיוו זיא ,ןנָאדט ןפרַאד ןרָאיטקַא יד

 ףרַאד ןעמ רעדָא סרעשזדענעמ יד ןשיווצ טנעמונרַא ןַא סיפָא ןיא

 ןַא טָאה .ןרָאש ?שנַא ןעמ טפור ,סעקיטכיוו סעּפע ןסילשַאב ױזַא

 לשנַא ךיוא ןעמ טפור ,רעטַאעט דמערפ ַא ןיא ךוסכס ַא רָאיטקַא

 ."ןכיילגסיוא ךוסכס םעד לָאז רע ןרָאש

 -ַאב --- רעטומלרעּפ םולש טביירש --- רעטעּפש רָאי ןייא טיס ,

 טריפ רע ואוו ,!רעטַאעט רָאזדניוװ, ןיא רָאש לשנַא רימ ןענגעג

 השמ, סרעטכיר השמ ןופ טעברַאַאב) 'הנמלא יד; טשרעוצ ףיוא

 ןיא יז .1917 ןיא טיינַאב רעדיו .ש טָאה עסעיּפ יד) ('טייח

 'גנוטעברַאַאב, סלַא די-בתכ ַא .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק

 סאו ,עסעיּפ ַא ךָאנרעד ןוא ,ןא"וויי ןופ ויכרַא ןיא ךיז טניפעג
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 ןעמ לָאז שטנעמ א; רוש השמ טימ ןעמַאזוצ ןבירשעגנָא טָאה רע

 ַא ןעוועג זיא עכלעוו ,{להָאוו ןוא רעטומלרעּפ ןופ קיזומ} 'ןייז

 םוטעמוא רָאנ ,עקירעמַא ןיא רָאנ טינ גלָאפרעד רעסיורג רעייז

 .?רעטַאעט שידיי טליּפשענ טָאה'מ ואוו

 עטערעּפָא עטשרע יד ןעוועג זיא , סָאד זַא ,טביירש ןעזייר ןמלז

 -שטייד ןייק טינ שידיי טדערעג טָאה'מ רעכלעוו ןיא עקירעמַא ןיא

 רעד רעביא רעגָאלש ַא ןרָאװעג דלַאב זיא עטערעּפָא יד .שירעמ

 ."טלעוו רעצנַאג

 : ינודקומ .א .רד טביירש ,עשרַאװ ןיא גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 שטנעמ ַא, רָאש לשנַא ןופ עטערעּפָא יד ןעמוקעגנָא זיא ...,

 -עטיל  סיקסנימַאק .ה .ד ,'עּפורט עטקיניײארַאּפ, יד .'ןייז ןעמ לָאז

 רצוא םעד עטשרע יד טָאה ,יקסנימאק םַאדַאמ ןָא ,עּפורט 'עשירַאר

 -עּפֶא יד 'םואעזילע, רעטַאעט רעד טָאה ריא ךָאנ דלַאב ,טּפַאכעג

 -עשרַאוו רעטירד רעד --- רעטעּפש לסיכב ַא ןוא ,טריפעגפיוא עטער

 עכעלטע טָאה עטערעּפָא יד ... .ץעיענַאּפמָאק ןופ רעטַאעט רעוו

 -יטסָאק-דָאב ןיא ןעיורפ) סענעצס עטנַאזימַא ,ןטעלּפוק עכעליירפ
 טרעלקרעד עטערעּפָא רעד ןופ גלָאפרע רעד .קיזומ עטכייל ןוא (ןעמ

 עטערעּפָא עטשרע יד ,ןנָאז וצ ױזַא ,ןעוועג זיא יז סָאװ ,םעדכרוד ךיז

 יד ,עשירָאטסיה ןייק טינ ,.ח ,ד ,ָאקירט ןוא ןעלטיה ענעריּפַאּפ ןָא

 ,?לָאמ 180 זיב ןעגנַאנעג זיא עטערעּפָא

 |,2653-54 .זז דנַאב םעד עז םעד ןגעוו ךעלריפסיוא רעמ ןואָו

 ןיא ןרָאװעג טקורדעג ,םירבחמ יד ןופ ןסיוװ ןָא ,זיא עסעיּפ יד

 ,א"וויי ןופ ויכרַא ןיא ךיז טניפעג די-בתכ ַא .1911 ןיא עשרַאוװ

 טריפעגפיוא רעלסעק דוד ךרוד טרעוװ 1909 רעבמעטּפעס 29 םעד

 עטשרע ריא, עטערעּפָא סרָאש השמ ןוא .ש ,"רעטַאעטיַאילַאט, ןיא

 ךיז טלַאה עסעיּפ יד ,(ידיורב ןוא ָאקסעלוגָאמ ןופ קיזומ) *עביל

 די:בתכ ַא .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא יז .גנַאל טינ רעבָא

 ,.א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג

 קיזומ) "יורפ ַא ןופ ןבעל סָאד, עסעיּפ יד .ש טעברַאַאב 1910 ןיא

 עסעיּפ יד .טריפעגפיוא דלַאב טרעוו עכלעוו ,(רעזלעב עלעדיי --

 יהט װָא הטנערטס יהד, עסעיּפ רעשילגנע רעד ןופ טצעזרעביא|

 ןיא ךיז טניפעג דייבתכ ַא .ןרָאװעג טקורדעג טינ זיא {"קיוו
 .א"וויי ןופ וויכרַא

 רעד ןופ לדיימ סָאד, עטערעּפָא יד .ש טסַאּפרַאפ 1910 ןָאזעס ןיא

 -עמַא יד , עּפָאריײא ןיא ןפורעג ,(יקסנישמור ףסוי ןופ קיזומ) "טסעוו

 -ַאילַאט, ןיא טליּפשעג טשרעוצ טרעוװ עטערעּפָא יד .?ןירענַאקיר

 ,לָאר-לטיט רעד ןיא ןַאמסייוו ַארָאד ןיטערבוס רעד ךרוד *רעטַאעט

 ערעגנעל ַא טביילב ןוא ,גנָאי ַארַאלק ךרוד עּפָארײא רעביא ךָאנרעד

 .טלעו רעד רעביא סרעטַאעט עשידיי יד ןופ רַאוטרעּפער ןיא טייצ

 זַא וצרעד ןעמוקעג זיא סע ױזַא יו טלייצרעד יקסנישמור ףסוי

 :"טסעוו רעד ןופ לדיימ סָאד , עטערעּפָא יד ןביירשנָא לָאז .ש

 -עננָא ךיז רע טָאה ,רעטַאעט טָאהעג ביל טָאה רע לייוו . .. ,

 קידנעייז ןוא ,ךעלעסעיּפ ןוא סעסעיּפ עשטייד ךס ַא טימ טנעייפ

 עסעיּפ ַא ןביירש טינ עקַאט סָאװרַאֿפ ,רעטַאעט ןיא 'ןעמידנעה ַא,

 ,עיזעָאּפ סענייה ךירנייה טימ טנעיילעגנָא ךיז קידנבָאה ןוא ? ךיוא

 ? רעטַאעט ןשידיי ןופ קיזומ רעד וצ סקיריל יד ןביירש טינ סָאװרַאפ

 לשנַא ואוו ,רעטַאעט םעד ןיא זַא ,ךעלדנעטשרַאפ רעבירעד זיא

 פופ ןעוװעג ערעפסָאמטַא יד ןזיא ,טרישזַאננַא ןעוועגנ זיא רָאש

 ננוריפםיוא רעיינ רעד ןיא ןפלָאהענטימ ?יפ טָאה רע ןוא ,םיא טימ

 טַאהעג בָאה ךיא שטָאכ רעבָא .'היובא ןב עשילא, ןופ 91

 רעיינ רעד ןופ סעסקוס םעד ןיא ,קיזומ ןיימ טימ ,קלח ןסיורג ַא

 ןעוועג אנקמ ךָאד ךיא בָאה ,,היובא ןב עשילא, ןופ גנוריפפיוא

 טָאה ןעמ ואוו סרעטַאעט ענעי ןיא ןרָאטיזָאּפמָאק ןנעלָאק עניימ
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 לשנַא טימ ןהנעטנייא ןעמונעג בָאה ךיא ןוא ,סעטערעּפָא טליּפשעג

 רימָאל ,ריא טכַאמ סקיריל ןוא ריא טביירש סעסעיּפ, : ױזַא ןרָאש
 סָאװ ףיורעד טקוקעג טינ ,ךַאז עשילַאקיזומ ַא ןביירשנָא ןעמַאזוצ

 ףיוא טקריוװועג ןבָאה דייר עניימ ,'ןרעלדַא טימ טציא ןענייז רימ

 ,לשנא, ; ןבענענוצ ךָאנ בָאה ךיא ןעוו ןוא ,עבמָאב ַא יוװ ןרָאש לשנַא

 ַארָאד טימ עקַאט ,ןַאמסיי ַארָאד רַאפ סעּפע !ביירשנָא רימָאל

 טליּפשענ רָאנ ךיא בָאה טימרעד .'עלָארטּפיוה רעד ןיא ןַאמסייוו

 ןייז ייב דלאב ןבָאה ךיז לָאז .ש| .ענורטס רעכַאווש ןייז ףיוא

 טָאה סע ןוא ןַאמסייו ארָאד ןיא טבילרַאֿפ עקירעמַא ןיא ןעמוקנָא

 רימ ... |טַאהענ הנותח ריא טימ טָאה רע זיב רָאי 25 ןעמונעג

 ןיא רָאש לשנַא : טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעגניירַא עדייב ךיז ןבָאה
 יד ןעמוקענסיורא זיא סע ןוא ,קיזומ רעד ןיא ךיא ,עסעיּפ רעד

 ,עניב רעשידיי רעד ףיוא עידעמָאק עשילַאקיזומ ענרעדָאמ עטשרע

 ןוא קרָאידוינ ןדנוצעגנָא טָאה סָאװ ,'טסעוו רעד ןופ לדיימ סָאד;

 ,ןעמוקעג זיא רעמוז רעד ןעוו ... .ץניװָארּפ יד ךיוא רעטעּפש

 : סעסעיּפ עדייב טימ ץניווָארּפ רעד היוא ןרָאפעגסױרַא רימ ןענייז

 ""'טסעוו רעד ןופ ל?דיימ סָאד, ןֹוא 'חיובא ןב עשילא;

 "װיכרַא, ןיא ינודקומ .א .רד עז עשרַאװ ןיא גנוריפפיוא רעד ןגעוו)

 ן.390 .ז

 ןיא 1912 ןיא ןענישרעד ,רבחמ ןופ ןסיוו ןָא זיא עסעיּפ יד

 .א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג די-בתכ ַא ,עשרַאװ

 ןייז רַאפ ןסעיּפ ןביירש סָאד טכַאמעג .ש טָאה טלָאמַאד טניז

 וצ טייצ ןופ רעבָא ,ןליּפש ןופ קידנעײגקעװַא ,עיסעּפָארּפ-טּפיױה

 -רַאפ וליפַא ןוא ,ןליּפש וצ ןטלַאהעגקירוצ טינ ךיז רע טָאה טייצ

 .ןלָאר ערעסערג ערעייז ןיא ןרָאיטקַא עטמירַאב ,ענעעזעגנָא ןטערט

 טָאה ,רָאמיטלַאב ןיא ,לָאמַא זַא ,יקסנישמור ףסוי טלייצרעד יױזַא

 ןופ טפַאשקנעב יד ןבורּפסיוא קידנלעוו .ןויכב רעלדַא .ּפ בקעי

 גנולעטשרָאפ רעד וצ ןעמוק וצ טקיטעּפשרַאפ ,םיא וצ םוקילבוּפ

 ךיז טָאה עּפורט יד יוװ ױזַא ןוא ,*ףָארטש סטָאג , עסעיּפ סניביל ןופ

 ,לָאר סרעלדַא ןליּפש ףיױרַא .ש זיא ,ןטרַאװרעד טנַאקעג טינ םיא ףיוא

 טריפעגפיוא "רעטַאעטדַאילַאט , ןיא טרשוו 1911 רעבָאטקָא 6 םעד

 -נָא ןיא} "?םירישה ריש; עטערעּפָא ס'.ש שטיוװָאקשָאמ סירָאמ ךרוד

 ,רבחמ ןופ ישזער) {*רָאש לעשנַא ןוא ווָאקַאר .נ ןופ טריסנָאנַא בייה

 זיא עסעיּפ רעד ןופ טעשזוס רעד .(יקסנישמור ףסוי ןופ קיזומ

 ."עקירָאינצעביז יד, סרעיירד סקַאמ ןופ ןעמונעג

 -מור ףסוי טלייצרעד עטערעּפָא רעד ןופ ןײטשטנַא םעד ןגעוו

 ; יקסניש

 -ַאמ עטשרע יד ןעמוקענסױרַא זיא עביל סנדייב רעזדנוא ןופ,

 -ןַאמָאר רעד טימ ייס .'םירישח ריש, עטערעּפָא עשיטנַאמָאר ענרעד

 ךיז טָאה ןרעמונ-קיזומ עשיטנַאמָאר יד טימ ייס עסעיּפ רעשיט

 רעד .,עּפָאריײא ץנאג ךיוא רעטעּפש ןוא ,טּפַאכעגמורַא קרָאידוינ

 טרָאװ עיינ סָאד ךיוא ןוא ָאּפמעט רעיינ רעד ,ןָאט רענרעדָאמ רעיינ

 ןיא 'םירישה ריש,... .עסערּפ עשידיי עצנַאנ יד טּפַאכרַאפ ןבָאה

 -לעוו ןיא |ןעניב רעשידיי רעד ףיוא| עטערעּפָא עטשרע יד ןעוועג

 ייס ןוא רעטרעוו יד ייס ,עביל ןעוועג זיא וויטָאמ-טייל רעד רעכ

 ,"קיזומ יד

 םוצ זיב לגיוו ןופ , דיל ןטמירַאב ןופ גנואײטשטנַא רעד ןגעוו ןוא

 זיא רע יוװ ,יקסנישמור ףסוי טלייצרעד ,עטערעּפָא רעד ןיא "רבק

 טָאה ןוא ןַאמָאר ַא בילוצ טמיטשעג קירעיורט רעייז ןעוועג טלָאמַאד

 :טלעװ רעד ףיוא ןבעל וצ יאדכ טינ זיא סע זַא ,ןטלַאהעג

 ןרָאש ל?שנַא ןפָארטעג ךיא בָאה גנומיטש רעטקירדעג רענעי ןיא,

 םזימיסעּפ ןיימ טקירדעגסיוא ןוא טלייצרעד ץלַא סָאד םיא בָאה ןוא

 ןיא ,טרעהענסיוא ךימ טָאה ראש ?לשנַא .טיוט ןופ טדערענ ןוא

2011 

 ןופ ןָאטיסקעל

 ןזיב ?ניוו ןופ, דיל סָאד ןבירשעגנָא טָאה -- ןוא ,רימ ןופ קעװַא

 לבה ןיא סעלַא ןוא בוטש ערעטסניפ ַא ןיא טלעוו עצנַאנ יד ,רבק

 ".''םילבה

 :עסעיּפ רעד ןגעוו טביירש ןיטנע לאוי

 ןַא ןָא טריר סע רעבָא ,שידיי טינ ןיטולחל זיא 'םירישה ריש, ,

 סנוז ןייז וצ ןַאמ ןטלַא ןַא ןופ עביל יד ; טעשזוס ןטנַאסערעטניא

 ןוא עשירפ ,עכעלטננוי סָאד רַאפ רעלטסייק ַא ןופ עביל יד ,הלכ

 ,טסנוק רעדנריפמוירט רעד רַאפ טננוי רעשירפ רעד ןופ ןוא ,עטרַאצ

 טרעוו ךעלריטַאנ ,המשנ ןוא ףונ ןשיווצ ךיז טלגנַאר סָאװ ,עביל ַא

 ןופ טּפוטשרַאפ טרעוו רע .טרירעגנָא יו רעמ םיוק טעשזוס רעד
 סָאװ ,ץנעט עטפַאהלפייוצ רעֶדָא עקיליב ןופ ,ןטקעפע ײלרעלַא

 ץלֲא טינ רָאנ ,דנַאװ םוצ סעברַא ןַא יו ןינע םוצ ךיז ןבעלק

 ןופ טליפעגסיוא לייט םוצ טרעוו רָאמוה רעד .ןימ םעד ןופ זיא

 רעטכעלש ןייק טינ זיא סָאד סָאװ ,רעדירב עקניטלַא רָאג רֶאּפ ַא

 עקניטלַא ייווצ יד ןופ ןעננוזעג טרעוו סָאװ ,ָאירט ַא .לַאפנייא

 ."דנריר ץנַאנג טגנילק ,?קינייא ןַא סמענייא טימ ןעמַאזוצ

 רעצנַאג רעד רעביא ןרָאװעג טליּפשעג טרָאפ רעבָא זיא עסעיּפ יד

 ןטלַאהעג גנַאל-ןרָאי ךיז טָאה יז ואוו ,טלעוװ-רעטַאעט רעשידיי

 ,רַאוטרעּפער ןיא

 ,קרָאי-װינ ןיא ?רעטַאעטיַאמקַא, ןיא ,זיא 1935 רעבָאטקָא ןיא
 טסקעט ,םליפ רעשידיי סלַא *םירישה ריש; ס'.ש ןרָאװעג ןזיוועג |

 עקידנגלָאפ טימ ,יקסנישמור ףסוי --- קיזומ ,ןיל ירנעה ןופ ישזער ןוא

 -- "ַאננַא ,גרובנעדלָאג לעוימעס -- ?םיײהנעּפָא ןָאעל, : ןלָאר יד ןיא

 לדיי -- "*עלערהַא;, ,ףָארדנעװ ןבואר -- ?עלהשמ/,, ,ןַאמסייוו ַארָאד

 ,קַאבַאט ַאננַא -- "ַאזָאר, ,רעבורג עלערימ -- ?יליל, ,יקסניבוד

 ,רעטעלק סקַאמ -- "וויעד , ןוא טייצטכער רָאמיס --- ?ימייה

 רעשידיי רעד רעביא ןזיוועג טּפָא טלָאמַאד טניז טרעוו םליפ רעד

 | | ,טלעוו

 ןופ ןסיוו ןָא ,עשרַאװ ןיא ןענישרעד 1913 ןיא זיא עסעיּפ יד

 ,רבחמ

 -שָאמ סירָאמ טימ) טריפעגפיוא טרעוװ 1911 רעבמעצעד 29 םעד

 יד ,(יקסנישמור ףסוי ןופ קיזומ) "רעבייוו, עסעיּפ ס'.ש (שטיוװָאק

 -רהעוועג; סטענַא שזרָאשז ןופ טריטּפָאדַא זיא עכלעוו ,עסעיּפ

 ןוא "ןעק יורפ ַא סָאװ, נ"א ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא זיא ,"?רעטסיימ

 טניפעג די-בתכ ַא ,ןרָאװעג טקורדעג טינ זיא יז ,"לבייוו עגנוי סָאד;

 ,א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז

 רעד ןרָאװעג 1912 ןיא .ש זיא ,טביירש רעטומלרעּפ םולש יו

 -ַאמַא רעד ,דיגא המלש סָאװ ,?רעטַאעט ידעמָאק , ןופ רעשזדענעמ

 ,טירטס ןָאטנילק ןיא זיוה-ליװעדָאװ שידיי ַא ןופ רעשזדענעמ רעקיל

 ,טירטס דנערג ןוא םורב ןשיווצ ,טירטס קלָאּפָאס ןיא טיובעגפיוא טָאה

 גרָאב , עידעמָאק עיינ ןייז ,1912 ץרעמ 29 םעד ,ףיוא .ש טריפ טרָאד

 ,ןיקסנישמור ףסוי ןופ קיזומו *בייוו ןייד רימ

 זיא יקסנישמור-רָאש עיצַאניבמָאק יד, זַא ,טלייצרעד יקסנישמור

 ריש, ןוא 'טסעװ רעד ןופ לדיימ סָאד, ךָאנ .ענעגנולעג ַא ןעוועג

 ןייד רימ גרָאב, עידעמָאק-סרַאּפ יד ןרָאװעג ןריובעג זיא 'םירישה

 ןריסנָאנַא סע טגעלפ ןעמ יװ .עקַאט ןעוועג זיא עכלעוו ,'בייוו

 וצ זיב גנַאפנָא ןופ טכַאלעג טָאה ןעמ .'טונימ ַא ןיא ךַאל טנזיוט;

 ,רעטכיל טימ טעוװעקיּפעגנָא ןעוװעג ךיוא זיא סרַאפ רעד .עדנע
 | ,?קיזומ רעקידוװעליּפש

 ןשיאעּפָאריײא ןיא ןרָאװעג טליּפשעג רעטעּפש ךיוא זיא סרַאפ רעד

 טקורדעג זיא עסעיּפ יד .רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא רעטַאעט ןשידיי

 די:בתכ א .רבחמ ןופ ןסיוװ ןָא ,עשרַאװ ןיא 1926 ןיא ןרָאװעג

 .א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג
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 רעצטַאצט ןשידיי
 ,,,,,י,,,,,, שעשה, ,,.,,.,,,,.,תי,ת.,ת,,תם.,תת עת,

 ןכָאװ עכעלטע ןיא -- רעטומלרעּפ םולש טביירש --- רעבָא

 רעביא טמענ ראש ?לשנַא ןוא ,טזיילענפיוא עּפורט יד טרעוו םורַא

 םעד טימ ןעמַאזוצ ,קרַאונ ןיא 'רעטַאעט ןאטילָאּפָארטעמ , םעד

 יו רעמ רע ןָאק טרָאד ךיוא ,זָאר םעס רעשזדענעמ ןקילָאמַא

 קיימ ןופ טרישזַאגנַא טרעוו רע ןוא ,ןריטסיזקע טינ םישדח יירד

 ַאיבמָאלַאק, םעד ןיא ,עיפלעדַאליפ ןיא ןליּפש וצ יקסוװעשַאמָאט

 רעטעּפש .טירטס ןירג ףיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,'רעטַאעט

 ,,רעטַאעט ןילקנערפ, םעד ןיקסוװעשַאמָאט קיימ טימ רעביא רע טמענ

 ןבילברַאפ זיא רע ואוו ,!רעטַאעט טירטס שטרַא, םעד ךאנרעד ןוא

 .רָאי ףלעווצ עצנַאג
 רעייז טריפעגפיוא ראש לשנַא טָאה !רעטאעט טירטס שטרַא  ןיא

 ךיז רע טָאה ייז ןופ ליפ טימ רעבָא ,ןעמָאנ ןייז ףיוא ןסעיּפ ךס ַא

 רע טָאה ,רָאיטקַא רעסיורנ ןייק יו יױזַא .טרעהעגנָא קינייוו רעייז

 טימ ןסָאלשַאב רע טָאה ,ןרעוו טינ לָאמנייק רע ןָאק ,טסואוועג

 טנַאקעג טינ טָאה רע ביוא זיא .,גרוטַאמַארד ַא ןרעוו וצ דלַאווג

 שטָאכ רע ןיא ,עסעיּפ א ףיוא ןעמָאנ ןייז ןלעטשפיורַא ןצנַאנניא

 ןעמעוו וצ ןעגנַאגעגנָא טינ זיא םיא .ריא וצ 'ףתוש, ַא ןרָאוװעג

 .ל .י וצ זיא ,ווָאקַאר םוחנ וצ טינ זיא -- ףתוש ַא טרעוו רע

 רע .וועשַאביצרַא זיא ,יקסווערַאטָאלַאז קחצי וצ טינ זיא .ץרַּפ

 ךיז טָאה םיא גנַאל ױזַא ,טלעטשענּפָא טינ ךַאז ןייק רַאפ ךיז טָאה

 רעייז .ןעניוועג סעּפע טנעמָאמ םעד ןיא ןָאק רע זַא ,ןזיוועגסיוא

 רימת ךיז זיא רע רעבָא ,םעד רַאפ טלָאצַאב ךס ַא רע טָאה טפָא

 ,"לבש םענענייא ןייז טימ טלדנַאהעג ןוא געוו ןייז ןעגנַאגעג

 עריא ןיא רעלדַא עליצ טלייצרעד ,ןעוועג זיא .ש זעיציבמַא יו

 ןרירוקנָאק וצ ןסָאלשַאב טָאה יקסװעשַאמָאט קיימ ןעוו זַא ,תונורכז

 ןרָאװעג טריפעגנָא טלָאמַאד זיא סָאװ ,"רעטַאעט טירטס שטרַא; ןגעק

 ןוא ,ש ןוא רעבול עלהשמ ,רעבורג עשוהי :םיפתוש 2 יד ךרוד

 טרָאד טיירגעג ךיז ןוא *רעטַאעט ןעקירעמַא; עסיורג סָאד ןעגנודעג

 םיא זיא ,רעלדַא ַארעס ןוא רעלדַא .ּפ בקעי סרַאטס סלַא ןעגנערב וצ
 :געוו םעד ןפָאלרַאפ .ש

 זיירּפ ןייק זַא ,ןסָאלשַאב ןבָאה םיפתוש ענייז ןוא רָאש לשנַא,

 ףליה רעד טימ ייז ןבָאה ,טנערוקנָאק ַא ןשיוװצּפָא ךיוח וצ טינ זיא

 ייב טלעוּפעג ןיקלער ןיוודע רעמענרעטנוא-רעטַאעט ןטמירַאב ןופ

 ןופ גַאלשרָאפ םעד ןעמעננָא לָאז רע זַא ,רעלדַא בייא ,רעדורב ןיימ

 ןפלָאהעג טָאה ,ךיז טייטשרַאפ ,םעד ןיא .רעטַאעט טירטס שטרַא

 טנָאקעג טינ טָאה קיימ סָאװ ,טגנַאלרַאפ ןבָאה ייז סָאװ זיירּפ רעד

 רַאפ זיולב ,ךָאװ ַא רַאלָאד 480 : ןעוועג זיא זיירּפ רעד .ןעמוקכָאנ

 ַארטסקע -- סטיפענעב עקיכָאװנטימ רַאפ ,תבש ןוא קיטיירפ ןליּפש

 ַא ןײלַא סָאד ןיוש זיא .גנולעטשרָאפ רעדעי רַאפ רַאלָאד 0

 .עפורט עלופ ַא ןיוש טָאה סָאװ ,דעטַאעט ַא רַאפ עמוס עשביה

 ַא ןוא ,בייא רעדורב ןיימ רַאפ טלַאהעג א םעד וצ ֹוצ ךָאנ טמוק

 ןענייז סָאד .ןריר טנָאקעג טינ ךיז טָאה רעלדַא עכלעוו ןָא ,רָאּפ

 ןוא טכַאש וואטסונ רעליּפשיוש-רעטקארַאכ עקיטכערּפ ייווצ יד

 םעד טימ ןרָאוװעג קיטרַאפ ןזיא רָאש לשנַא ןעוו .רישעק רָאדיזיא

 ַא טַאהעג טשרע רע טָאה ,סרעלדַא יד טימ ,טפעשענ ןטוג רעייז

 -דַא ,ןַאמנייפ ענייד| ןעמַאמ ןיימ ןדיירנייא טעברַא ערעווש ץנַאג

 רָאה ַא ףיוא ,הלילח ,ןלעוו רימ זַא ,ךימ ןוא |יורפ ענעזעוועג סרעל

 ,"ןלָאר עקיסַאּפ ענונב טינ ,ןסנָאנַא יד עגונב טינ ןדייל טינ

 ס'.ש ןרָאװעג טריפעגפיוא "רעטַאעט יטלעוװָאנ, ןיא זיא 1912 ןיא
 .(יקסנישמור ףסוי -- קיזומ) "לדיימ עסיז סָאד , עידעמָאק

 ןיא ןענישרעד זיא ,רבחמ ןופ ןעמָאנ ןָא ןוא ןסיוו ןָא ,עסעיּפ יד

 ןָאיסנעּפ סָאד ,רעדָא ,לעדיימ עסיז סָאד; נ"א ,עשרַאוו ןיא 6
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 ,"מ .ר ןופ טײברַאעב ,ןעטקַא 3 ןיא עטערעּפָא עשימָאק ,לעדיימ

 ,א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג די-בתכ ַא

 יד, ס'.ש ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא ןענייז טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ןוא ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא עכלעוו ,"עקשטייד ענירג

 -ּפָאדַא) *ינרױטַא טקירטסיד רעד, ,די-בתכ ןייק ָאטינ ןופרעד זיא'ס

 ךיוא זיא סָאװ ,(*"רערעדנַא רעד, עמַארד סיודניל לואּפ ןופ טריט

 ,ָאטינ ךיוא זיא די-בתכ ןייק ןוא ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק

 ןופ טריטּפָאדַא) ןטקַא 4 ןיא דליבסנבעל) "קילג ענערָאלרַאפ סָאד,

 די-בתכ ַא .טקורדעג טינ לָאמנייק ךיוא ,("עהע, עסעיּפ סיבָאקַאי

 ,א"וויי ןופ ויכרַא ןיא ךיז טניפעג

 דליב-טייצ ס'.ש ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא 1912 רעבָאטקָא ןיא

 ןרָאװעג טליּפשעג טייצ ערעגנעל ַא זיא עכלעוו ,"סילייב לדנעמ,

 זיא ,לַאטנעזָאר סקַאמ ןופ קיטייצכילג ןוא רעלדַא .ּפ בקעי ןופ

 זיא ריא ןופ די:בתכ ןייק ןוא ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק

 : | ,ָאטינ ךיוא
 -דייל ןוא עביל; עסעיּפ ס'.ש טריפעגפיוא ךיוא טרעוו 1914 ןיא

 ןייק ןוא ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמניק זיא עסעיּפ יד .*טפַאש

 ,ָאטינ ךיוא זיא ריא ןופ די-בתכ

 -מעג ַא ןופ ףוס רעד; ס'.ש ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא 1915 ןיא

 -עג טינ לָאמניײק זיא עסעיּפ יד .ןטקַא 4 ןיא עמַארדָאלעמ ,"רעלב

 טניפעג *ןטקַא 4 ןיא עטערעּפָא, סלַא די-בתכ ַא .ןרָאװעג טקורד

 ,א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז

 -ַאעט וינעווע דנָאקעס סרעלסעק, ןיא זיא 1915 רעבָאטקָא 8 םעד

 עמַארד-עידעמָאק ס'ש רעלסעק ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא "רעט

 טינ לָאמנייק זיא עסעיּפ יד ."ךעלעדיימ ,ךייא טיה, ןטקַא 5 ןיא

 .א"וויי ןופ ויכרַא ןיא ךיז טניפעג די-בתכ ַא .,ןרָאװעג טקורדעג

 סָאװ ,יואק עידעמָאק ס',ש ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא זיא 1916 ןיא

 ןוא ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא עסעיּפ יד ."ןענייז ךעלדיימ

 ,די-בתכ ןייק ריא ןופ ָאטינ ךיוא זיא'ס

 עיינ סָאד; עסעיּפ-טייצ ס'.ש ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא 1917 ןיא

 ,?דנַאלסור

 ןופ ךיוא זיא'ס ןוא ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא עסעיּפ יד

 ,די-בתכ ןייק ָאטינ ריא

 טריפעגפיוא ןיקסװעשַאמָאט ךרוד זיא 1918 רעבמעווָאנ 1 םעד

 "חלמ רעד ךָאנ, דליב-טייצ ס'.ש ?רעטַאעט-לַאנָאשענ, ןיא ןרָאװעג

 -עג קיטייצכיילג ךיוא זיא עסעיּפ יד .יקסנישמור ןופ קיזומ ,"המ

 לעזדירפ ןופ קיזומ) עיפלעדַאליפ ןיא ןרָאװעג טליּפש

 ריא ןופ זיא'ס ןוא ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא עסעיּפ יד

 ,די-בתכ ןייק ָאטינ

 -וינעווע דנָאקעס, רעקרָאי-וינ ןיא זיא 1920 רעבָאטקָא 5 םעד

 "רעפּפָא סרעטסעווש ַא; עסעיּפ ס'.ש ןרָאװעג טריפעגפיוא *רעטַאעט

 ןוא ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא סָאװ ,(ןַאמיירפ ןופ טעשזוס)

 ,די-בתכ ןייק ָאטינ ריא ןופ ךיוא זיא'ס

 ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא ךרעב

 עלעדיי ןופ קיזומ) "לכש טימ דיױמ ַא; עסעיּפ ס'.ש -עיפלעדַאליפ

 -בתכ ַא .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמניק זיא עידעמָאק יד .(רעזלעב

 ןיא זיא עידעמָאק יד) .א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ָאד זיא ריא ןופ די

 םעד ןרָאװעג טריפעגפיוא ךילַאק בקעי ןופ גנוטעברַאַאב רעיינ ַא

 ,?רעטַאעט-וינעווע דנָאקעס; ןיא ,קרָאי-וינ ןיא 1925 רעבָאטקָא 3
 ןופ קיזומ) *ילאד ילאמ, נ"א ,לָאר-לטיט רעד ןיא ןָאקיּפ ילַאמ טימ

 ךס ַא רעביא ןרָאװעג טליּפשעג ךָאנרעד זיא ןוא (יקסנישמור ףסוי

 (.עקירעמַא ןיא סרעטַאעט עשידיי
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 :עטערעּפָא רעד ןגעוו טביירש רעקידעבעל רעד

 ןיא םרַאפ ַא טימ ,עטערעּפָא רעקרָאי וינ ַא ןיא 'ולאד ילאמ ,,

 עשידנעלסיוא ןיא ןָאטעגנָא טינ ןיא יז .'שזדעליוו שטיוונירג;

 טָאה 'ילאד ילאמ,..., .,טדיילקענ ןייש יז זיא ךָאד ןֹוא רעדיילק

 וטפיוא ןַא זיא 'ילאד ילאמ , : ץרוק ... .ןח ןשידיי וליפַא ךיז ןיא

 יז .עניה ַא זיא יז .ןיז טָאה יז .עטערעּפָא רעשידיי רעד רַאפ

 ןַא ?לכב ןיא יז ,'עקווַארּפָאּפ, ףיוא דנַאלסיוא ןייק טינ טרָאפ

 ,סָאמ טימ טצנַאט .ןיילַא ךיז רעביא טינ טגנירּפש סָאװ ,עטערעּפָא

 רעסיורג ַא יז זיא ךָאד ןוא --- עלעטס רעד זיב סיפ יד טינ טבייה

 ,"גלָאפרעד

 טליּפשעג טייצ רעבלעז רעד ןיא ךרעב ןרעוו עיפלעדַאליפ ןיא

 סָאװ ,(רעזלעב עלעדיי ןופ קיזומ) *טלעוו רענעי ןופ דיומ ַאע ס'.ש

 ןבילברַאפ טינ ךיוא זיא'ס ןוא ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא

 םולש ןופ קיזומ טימ עמַארד) *גיוא ןַא רַאפ גיוא ןַא;ק :די-בתכ ןייק

 -ַאעט-יטרעביל; .י .ג ןיא 1923 .טּפעס 11 טריפעגפיוא ,(ַאדנוקעס

 טקורדעג טינ ךיוא ,ָאטנָארָאט ןיא 1922-3 ןָאזעס ןיא ןוא ,"רעט

 .ג טימ ןעמַאזוצ) *הלכ עטמעשרַאפ יד, ;די-בתכ ןייק ָאטינ ןוא

 טקורדעג טינ ךיוא זיא עכלעוו ,(ַאדנוקעס םולש ןופ קיזומ ,ווָאקַאר

 -ַאזוצ) "רעטסעווש ייווצ ,, ; די-בתכ ןייק ָאטינ זיא'ס רעכלעוו ןופ ןוא

 טינ זיא עכלעוו ,(יקסנישמור ףסוי ןופ קיזומ ,ןַאמיירפ .ל טימ ןעמ

 ַא; :א"וויי ןופ ויכרַא ןיא ךיז טניפעג די-בתכ ַא רעבָא ,טקורדעג

 טקורדעג טינ לָאמנייק ךיוא זיא עכלעוו ,(עמַארד) "הכרב סעמַאמ

 ןוא ביַױו; ; א"וויי ןופ ויכרַא ןיא ךיז טניפעג די-בתכ ַא .ןרָאװעג

 ךיוא זיא עכלעוו ,(רעלדנַאס ץרּפ ןופ קיזומ ,עמַארדָאלעמ) *עטבילעג

 ;ָאטינ זיא ריא ןופ די-בתכ ןייק ןוא ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק

 קיזומ ,לעגיס םַאיליו טימ ןעמַאזוצ) "שטבילעג ןוא עמַאמ ,בייוו,

 -יטרעבילק ןיא 1927 רַאונַאי 21 טריפעגפיוא ,(להָאװ ןַאמרעה ןופ

 טימ ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא .ש ךרוד זיא עסעיּפ יד ."רעטַאעט

 : ןַאמסייוװ ַארָאד ןופ ןלָארטסַאג יד תעב ןלױּפ ןיא גלָאפרעד ןקיזיר ַא

 םַאיליוו טימ ןעמַאזוצ) "םייה רעד ןופ ןפיולטנַא ךעלדיימ סָאװרַאפ;

 רעד ןיא ןַאמסייו ַארָאד טימ (ַאדנוקעס םולש ןופ קיזומ ,לעגיס

 -יטרעביל , רעקרָאי-וינ ןיא 1927 .ווָאנ 25 טעד טליּפשעג ,לָארטּפיױה

 זיא'ס ןוא ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא עסעיּפ יד .*רעטַאעט

 ,די-בתכ ןייק ָאטינ ךיוא ריא ןופ

 -עגפיוא) װעשַאביצרַא טיול ?ןינַאס, טריזיטַאמַארד ךיוא טָאה .ש

 קָאלרעש, עידעמָאק יד טצעזרעביא ןוא (1918 רעבמעווָאנ טריפ

 ,טריפעגפיוא טָאה רע עכלעוו ,?סמלָאה

 "רעטַאעט ,רטס 166 סליבעג; ןיא זיא 1922 רעבָאטקָא 27 םעד

 -סניפ רעד ןיא עמיטש ַא, ליבעג סקַאמ ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ,"רךָאש לשנַא ןופ גָאלָארּפ ַא טימ ןטקַא 3 ןיא עמַארדָאלעמ ,רעט

 יד ,ןלָארטּפױה יד ןיא ליבעג סקַאמ ןוא ןײטשדלָאג ינעשזד טימ

 לָאמניײק זיא יז .טנָאמרעד טינ ץעגרע ןיא רעטעּפש טרעוו עסעיּפ

 ןדייס ,די-בתכ ןייק ָאטינ ריא ןופ זיא'ס ןֹוא ןרָאװעג טקורדעג טינ

 ןרעדנַא ןַא רעטנוא ןרָאװעג טליּפשעג רעטעּפש רעדָא רעירפ זיא יז

 .ןעמָאנ

 םעד ןיו ןופ רעטַאעט ןייז רַאפ טכַארבעג .ש טָאה 1923 ןיא

 -ָאס רעליּפשיוש יד -- 192576 ןיא ,ווָאטַארַאב לוַאּפ .רד רעליּפשיוש
 -יוש םעד עניטנעגרַא ןופ 1926 ןיא ןוא רעמַארטש ַארַאלק ןוא ןָאמָאל

 ַא ןבירשעגנָא טָאה רע ןעמעוו רַאפ ,יקסוװַאלסַאז ףלָאדור רעליּפש

 ."!עטַאט רעד זיא רעוו, עסעיּפ

 ןיא *?רעטַאעט-יטרעביל, סָאד ןעמונעגרעביא .ש טָאה 1925 ןיא

 ,קרָאי-וינ ,לװזנָארב

 -עגפיוא *רעטַאעט-יטרעבילק ןיא זיא 1927 רַאורבעפ 18 םעד
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 ןופ ןָאקיסקעל

 .(ַאדנוקעס םולש ןופ קיזומ) "?עסקיש עשידיא יד, ס'.ש ןרָאװעג טריפ

 שידיי ןייז, עטערעּפָא ןייז .ש ףיֹוא ָאד טריפ 1927 רעבָאטקָא ןיא

 עשידיי ךס ַא ןופ טליּפשעג רעטעּפש ,(ַאדנוקעס ןופ קיזומ) "לדיימ

 .טלעוו רעד רעביא סעּפורט
 2 טרילָארטסַאג יורפ ןייז טימ .ש טָאה 1928-30 ןופ ךשמ ןיא

 -פיוא ,עינעמור ןוא ןליוּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש 80 רעביא רָאי

 עשידיי סָאד; ןוא *עטבילעג ןוא בייוו; :ןסעיּפ 2 זיולב קידנריפ

 ,םשור ַא םוטעמוא טכַאמעג ןבָאה ןעגנוריפפיוא ענייז ."לדיימ

 טפַאשטנירפ עמיטניא ןַא ןטלַאהעגנָא ןבעל ץנַאג ןייז טָאה .ש

 ןפלעה וצ דימת טייקטיירג ַא ןזיװעגסױרַא ןוא רעביירש עשידיי טימ

 םעד ףיױא רֶע טָאה סרעדנוזַאב .ןשטנעמ-ןעּפ עשידיי לעירעטַאמ

 ןיא ךוזַאב ןייז תעב טײקמַאזקרעמפיוא עקרַאטש ןגיוצעג טיבעג

 ןזָאירוק ןוא ןדָאזיּפע ייר עצנַאג ַא וצ קידנריפרעד ,ןלױּפ

 טכַאמעגכרוד ,ןרָאװעג קנַארק טסנרע .ש זיא 1920 רַאורבעפ ןיא

 סמוירָאטינַאס ןיא ןכָאװ עכעלטע ןגילּפָא ןכָאנ ןוא עיצַארעּפָא ןַא

 .עקירעמַא ןיא קירוצ ןרָאװעג טכַארבעג רע זיא ,ןילרעב ןוא ןיוו ןיא

 ענייז ןיא רע טָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג לסיבַא זיא רע יוװ םעדכָאנ

 טקירדעגסיוא שיטסימיטּפָא רעייז ךיז טייל-סגנוטייצ טימ ןכערּפשעג

 ןוא ןלױּפ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ ןטכיזסיוא יד ןוא בצמ ןגעוו

 .עינעמור

 :רעטומלרעּפ םולש טלייצרעד דָאירעּפ םענעי ןגעוו

 ,ףיש םייב טנגענַאב 1930 ילֹוי שדוח ןיא םיא בָאה ךיא ןעוו,
 -ָארבעצ ַא ,רעקנַארק ַא ,עּפָארייא ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רע תעב

 ןיו ןוא ןילרעב ןופ סמוירָאטינַאס יד ןיא ןנילּפָא ןכָאנ ,רענעכ

 ךערּפשענג ַא ןיא רימ רע טָאה ,ןכָאוװ קיצנַאװצ ןוא ריפ עצנַאג

 טלָאװ רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ העושי עטסעב יד, זַא ,טרעלקרעד

 ןוא ןכַאז עקיליב טימ ןברַאדרַאפ טינ םלוע םעד לָאז ןעמ ןעוועג

 -ָאהסיוא טייצ רעצרוק ַא ןיא ךיז טעוװ סע ןוא ,ןליּפש ערַאנלואוו

 טעוו טלעוו עצנַאג יד ןכלעוו טימ םלוע-רעטַאעט רעשידיי ַא ןעוועד

 -עגנָא ןוא טרעכיורעג רדסכ רע טָאה ייברעד ,'ןשטנעב ןנעמ ךיז

 טערַאניצ ןייא טנעה עקידנרעטיצ עשיטעלעקס ענייז טימ ןדנוצ

 רע סָאװ וצ טנערפעג םיא טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,ןטייווצ ןכָאנ

 טינרָאג ןיֹוש ןָאק סע; :טרעפטנעעג רע טָאה ,ליפיוזַא טרעכיור

 ןיוש ןבָאה ןגיוא עגולק ענייז .'סנייא ץְלַא ןיוש זיא סע .ןדָאש

 ןיא רעטנוזעג רעקידנעטשלופ ןייק .לָאמַא יוװ ,טנערפעג טינ רעמ

 ןייז ףיוא ןטלַאהעג דימת ךיז טָאה רע .ןעוועג טינ לָאמנייק רע

 ןוא ,עיציבמַא רעשימרוטש ןייז ףיוא ,טנעמַארעּפמעט ןקידנזיורב

 סָאד טָאה ,ןרָאװעג ןשָאלענסיוא זיא רעייפ רעקיזָאד רעד ןעוו

 .?טַאהעג טינ טרעוו ןייק רעמ םיא רַאפ ןבעל

 -עגּפָא 1932 ןיא זיא ןוא ןעמונעגנעמַאזוצ רעדיוו ,ש ךיז טָאה ךָאד

 .עניטנעגרַא ןיא ןרילָארטסַאג ,יורפ ןייז טימ ,ןרָאפ

 עדַאּפעלַאּפ רָאיטקַא רעד רעביא טיג ןליּפשטסַאג עקיזָאדיד ןגעוו

 ןבָאה עכלעוו ,סעּפורט ענעדישרַאפ יד ןשיווצ זַא ,תונורכז ענייז ןיא

 טימ טריזינַאגרָא *עניטנעגרַא; רעטַאעט סָאד ךיז טָאה ,טרימרָאפ ךיז

 רעבָא ,ןַאמסייו ַארָאד ןוא רָאש לשנַא סרַאטס עדנרילָארטסַאג יד

 ,ַאעסילָאק, ,רעטַאעט ןרעסערג ןיא עּפורט עטירד ַא טײטשטנַא'ס ןעוו

 -טסנוק ןשידיי ןייז ןופ רעדילגטימ עכעלטע ןוא ןצרַאוװש סירָאמ טימ

 ךיז טָאה ,ןרָאיטקַא ךָאנ ןעגנַאלרַאפ ןָא טבייה ץרַאװש ןוא ,רעטַאעט

 ןענייז ןרָאיטקַא יד ןוא טזעלעגפיוא ןַאמסייוו-רָאש טימ עּפורט יד

 טרעק ץרַאװש יו םעדכָאנ טשרע .עּפורט סצרַאװש ןיא רעבירַא

 טלעטשעגפיונוצ ןײטשדלָאג יליוו טָאה ,קרָאי-וינ ןייק קירוצ ךיז

 ,ןַאמסיײַװ-רָאש טימ "ערטימ, רעטַאעט ןרַאפ עּפורט עוויטַארעּפָאָאק ַא

 : עדַאּפעלַאּפ טקרעמַאב ייברעד ןוא
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 ו

 רעצטַאצט ןשידיי

 -ענּפָא טָאה רע .קיטכיזרָאפ ןעוועג אקוד זיא ןייטשדלָאנ יליוו ,

 רָאנ רעבָא ,טנעצָארּפ ןשביה ַא ןלָאצ וצ רָאש לשנַא טימ טכַאמ

 ךיז ןעוועג טינ זיא סע ,טָאנ ןקנַאד רָאנ .ןטסנידרַאפ ָאטענ יד ןופ

 ."ןלייט וצ סָאװ טימ

 : תונורכז עריא ןיא לעּפַאר ַאניז טלייצרעד ןינע ןבלעז ןגעוו

 .רָאסערּפמע ןַא טעװַאיעג ךיז טָאה ןָאזעפ ברע טנָאנ טשרע,

 ,גרעבנענָארב גרוטַאמַארד רעשינַאּפש-שיריי רעד ןעוועג זיא סָאד

 -ַאעט עשידיי ַא ןריסנַאניפ וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה רעכלעוו

 טָאה גרעבנענַארב .!עניטנעגרַא; רעטַאעט ןיא ננומענרעטנוא-רעט

 ַא רַאפ רָאנ ,רָאטקעריד סלַא טינ רעבָא ,רעטַאעט סָאד ןעגנודעג

 טימ רימ ןבָאה ןָאזעס םעד טנפערעד ... .,וויטַארעּפָאאק-םירבח

 גרעבנענַארב טָאה עּפורט רעזדנוא רַאפ ןרַאטס סלַא ,ּפמָאּפ סיורג

 לשנַא רָאסישזער ןוא גרוטַאמַארד םעד קרָאי וינ ןופ טרישזַאגנַא

 .ןַאמסייװו ַארָאד עסירעטקַא עטמירַאב יד ,יורפ ןייז ןוא רָאש

 רעסיורג רעד עקַאט זיא גנולעטשראפ-סגנונעפערעד רעד וצ ,..

 -רעד עסיורג יד ןוא טקַאּפעג לופ ןעוועג !עניטנעגרַא; רעטַאעט

 טָאה דלַאב רעבָא .טייצ עצרוק ַא ןטלַאהעגנָא ךָאנ ןבָאה ןגלָאפ

 ןסיורג םעד ןיא תואצוה יד ... זַא ,ןזײװסױרַא ןביוהעגנָא ךיז

 -עג זיא רעטייוו סָאו ןוא ,תוסנכה יד רעביא ןגייטש רעטַאעט

 סירָאמ ןופ גנַאלרַאפ רעד ןעמוקעגרעטנוא זיא ָאד| .רעגרע ןרָאװ

 זַא ,טכעלש ױזַא ןעוועג ןיוש ןענייז ןטפעשענ יד ... ןץרַאוװש

 וצ רעסעב זיא זדנוא רַאפ ןַא ,ןעזעננייא ןיילַא טָאה ראש ?שנַא

 ודנוא טָאה רע ןוא עשזַאג ןלָאצ זדנוא ל?יוװ ןעמ ואוו טרָאד ןייג

 טלעפעג ךָאנ טָאה סָאװ ,עיצַאוטקַא עקידרעטייוו יד ןעוועג ?חומ

 ."םיא טימ ךַאמּפָא רעזדנוא ןליפרעד םוצ זיב

 דנָאקעס , ןיא טריפעגפיוא ךילַאק בקעי טָאה 1924 רעבמעווָאנ ןיא

 ןיא עידעמָאק עשילַאקיזומ ,סטכער ַא ןוא סנייא; *רעטַאעט וינעווע

 טימ ,"ןייטשלע בייא ןופ קיזומ ,רוש לשנַא ןופ רעדליב 8 ןוא ןטקַא 2

 -עג טינ לָאמנייק זיא עסעיּפ יד .,לָאר-לטיט רעד ןיא ןָאקיּפ ילַאמ

 ,ךילַאק בקעי ייב ךיז טניפעג די-בתכ ַא ,ןרָאװעג טקורד

 טריפעגפיוא *רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה, ןיא זיא 1925 רעבָאטקָא ןיא

 סָאד,; עידעמָאק עשילַאקיזמ ס'.ש קינלוקס השנמ ךרוד ןרָאװעג

 זיא עסעיּפ יד .,לָאר-לטיט רעד ןיא קינלוקס טימ "עליבר עניילק

 .די-בתכ ןייק ריא ןופ ָאטינ זיא'ס ןוא טקורדעג טינ

 -ַאליפ ןיא ןטָארטעגּפיױא ןַאמסייו ַארָאד זיא 1926 רַאונַאי ןיא

 ךיוא טָאה עכלעוו ,"הנותח ענרעבליז ַא; עסעיּפ ס'.ש ןיא עיפלעד

 זיא עסעיּפ יד ."ןדע ןג ןיא גנַאלש ַא; ןעמָאנ םעד ןגָארטעג ןוִו

 ןייק ָאטינ ריא ןופ ךיוא זיא'ס ןוא ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק

 ,די-בתכ

 -ַאליפ ןיא ןטָארטעגפיוא ןַאמסייו ַארָאד זיא 1928 ץרעמ ןיא

 טרעװ עכלעוו ,"ןיציבר רעװָאקָארק יד, עסעיּפ ס'.ש ןיא עיפלעד

 טינ לָאמנייק זיא עסעיּפ יד .טנָאמרעד טינ ץעגרע ןיא רעטעּפש

 .די-בתכ ןייק ןַארַאפ טינ ריא ןופ ךיוא זיא'ס ןוא ןרָאװעג טקורדעג

 עסעיּפ ס'.ש ןרָאװעג טליּפשעג עניטנעגרַא ןיא זיא 1928 ילוי ןיא

 טליּפשעג 1929 רעבמעווָאנ ןיא טרעוו עכלעוו ,"לדיימ ַא טגנַאלרַאפ,

 ,"רעטַאעט ןָאסניקּפָאה; רענילקורב ןיא

 "רעטַאעט קילבָאּפ , רעקרָאי-וינ ןיא טרעוו 1928 רעבמעצעד ןיא

 ,יקסנישמור ףסוי ןופ קיזומ ,בוט לזמ, עטערעּפָא ס',ש טריפעגפיוא

 עניילק סָאד; ךעלנײשרַאוװ} *לָארטּפױה רעד ןיא קינלוקס השנמ טימ

 ,טעטש ערעדנַא ןיא רעטעּפש ןוא ,("עליבר

 ןופ ןטּפירקסונַאמ יד ךיוא ךיז ןעניפעג א"וויי ןופ וויכרַא ןיא

 4 ןיא עידעמָאק עשילַאקיזומ ,ןבָאה ןעמ לָאז בייוו ַא; ןסעיּפ ס'.ש

 טסיא רעד ןופ לדיימ ַא; ,(גנוטעברַאַאב ַא יו ןבעגעגנָא) ?ןטקַא
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 ףרַאד שובייפ , ,"רעדליב 11 ,ןטקַא 2 ןיא עטערעּפָא לַאניגירָא ,דייס

 ףיוא בייוו ַא, ,"ןעטקַא 2 ןיא קיזומ טימ ַאמַארד-ידעמָאק ,בייוו ַא

 ןוא רָאש לעשנַא ןופ רעדליב 6 ,ןעטקַא 2 ןיא עטערעּפָא ,ריּפַאּפ

 עקינייא זַא ,ךעלנײשרַאװ טסכעה זיא סע רעבָא ,"לעגיס םַאיליװ

 ןסעיּפ עטנָאמרעד:רעירפ יד טימ שיטנעדיא ןענייז ןסעיּפ יד ןופ

 .ןרָאװעג טרעדנעעג ןענייז ןלוטיט ערעייז רָאנ ןוא

 סעמַארדָאלעמ ןוא סעטערעּפָא בור סָאד, : טרימוס ןעזייר ןמלז

 עקינייא רעבָא ,טינש ןשינַאקירעמַא ןכעלנייועג ןופ ןענייז ס'.ש

 -רעטַאעט ןשידי םעד ןופ עטסרעלוּפָאּפ יד וצ ןרעהעג ייז ןופ

 -עמַא יד, ,'םירישה ריש; ,יןייז ןעמ לָאז שטנעמ ַא; יו ,רַאוטרעּפער

 ,"?ילאד ילאמ, ,'ןירענַאקיר

 רעטַאעט ןשידיי ןטימ טריפעגנָא טָאה .ש סָאװ ,ןרָאי עלַא יד ןיא

 עּפורט ןייז ןיא ןבָאה וצ טימַאב ךיז רע טָאה ,עיפלעדַאליפ ןיא

 -רעדניק ןליּפש ןביוהעגנָא טָאה םיא ייב .רעליּפשיוש עטסעב יד

 טָאה ץַאז גיוודול .ןָאקיּפ ילַאמ עטמירַאב-טלעוו רעטעּפש יד ןלָאר

 -ַאעט ןשידיי רענַאקירעמַא ןיא טירש שטשרע יד טלעטשעג םיא ייב

 עטשרע יד ןיא טָאה ,ןַאמסייוו ַארָאד ,יורפ ס'.ש סָאװ רעסיוא .רעט

 עטשרעש יד רעטעּפש ןוא ןלָאר ןיטערבוס-טּפיוה יד טליּפשעג ןרָאי

 ףיוא טכַארבעג רעטַאעט ןייז ןיא .ש טָאה ,ןלָאר עשיטַאמַארדָאלעמ

 -געזָאר סקַאמ ,רעלדַא ,ּפ בקעי יװ רעליּפשיוש עכלעזַא ןלָארטסַאג

 רע .דלָאגנהעש ףסוי ,גרובנעדלָאג לעוימעס ;קנַאלב ןָאעל ,לַאט

 רעטמירַאב רעטעּפש רעד טייהנגעלעג עטסעב יד ןבעגעג ךיוא טָאה

 .רעטַאעט ןייז ןיא ןעלקיװטנַא וצ שירעלטסניק ךיז רעלדַא עליצ

 -טנפערַאפ טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא .ש טגעלפ ןסעיּפ ענייז רעסיוא

 ןיא רע טָאה 1932-234 ןיא ,סעמעט-רעטַאעט ףיוא ןעלקיטרַא כןעל

 ןופ; נ"א עירעס ַא טקורדעג "טלעוו עשידיא , רעיפלעדַאליפ רעד

 -עג ןבעגעגנָא טָאה רע עכלעוו ןיא ,"עיפלעדַאליפ זיב גרעבמעל

 ןיא .רעטַאעט שידיי רָאי 25 ןופ ןדָאזיּפע ןוא ןטקַאפ עכעלטכיש

 ןבירשַאב "ןעגרָאמ רעד; גנוטייצ רעגרעבמעל רעד ןיא רע טָאה 5

 ןלױוּפ ןיא ןליּפשטסַאג ענייז

 .קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ש זיא 1942 יַאמ 21 םעד

 עליצ טלייצרעד ,רעליּפשיש וצ ןגױצַאב ךיז טָאה .ש ױזַא יו

 : דָאזיּפע ןקידנגלָאפ רעלדַא

 עיפלעדַאליפ ןופ ןרָאפעג עּפורט יד !זיא ,ךָאװ רערעווש ַא ךָאנ

 רעדעי ןופ טּפעשעגסיױא ןעוועג זיא רעלדַא עליצ .ןָאטגנישַאװ ןייק

 לָאר-לטיט רעד רַאפ טרימירג טומ ןָא ךיז טָאה יז .עיגרענע לסיב

 ,בָארעדרַאג רעד ןיא ,ריא ייב ןסעזעג זיא .ש .'המותי יד עיסַאכ; ןופ

 -עג טָאה יז רעדייא ןוא ,ןרעטנומפיוא טבורּפעג ןוא טקיטומעג יז

 ליטש ןוא ןפָאלעגוצ ריא וצ .ש זיא ,טירטפיוא ןטשרע ריא טכַאמ

 סָאד וטסליוו רשפא טכַארטעג בָאה ךיא; : טגָאזעג שינעלייא ןיא ןוא

 ךיא .רעטַאעט ןיא ןעמוקעגניירַא סָאװ-רָאנ זיא שילַאק יד -- ןסיוו

 זיא סָאד .'עלָאר ןיימ ןיא ןיליצ ןיימ ןעז ,טגָאזעג יז טָאה ,זומ

 טקַא ןדעי ךָאנ .לומיטס רעקידלַאװג ַא עסירעטקַא רעד רַאפ ןעוועג

 רעכלעוו ףיוא ןזיװעגנָא ריא ןוא ןעמוקעג רעכעלקילג ַא .ש זיא
 יז ןוא טצעזעגרעביא ךיז טָאה שילַאק םַאדַאמ עניב רעד ןופ טייז

 טָאה גנולעטשרָאפ רעד ןופ סולש ןכָאנ .טגיינרַאפ ןיהַא ךיז טָאה

 .שילַאק יד טציז טרָאד לייוו ,רעטנעצ םוצ ןגיינ ןסייהעג יז רע

 ריא ןוא ,טשוקעג ךעלטנפע גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ריא טָאה .ש

 רַאפ שילַאק רעד ןופ ןגָארקעג וטסלָאװ שוק םעד; : טגָאזעג ךָאנרעד

 יז רעבָא ,רעטַאעט ןיא ןעוועג טלָאװ יז ןעוו ,ןליּפש ןקיטנייה ןייד

 ןיא וליפַא ךָאנ זיא יז .יליצ ,ןעז טנָאקעג טינ טנייה ךיד טָאה

 -סױרַא ריד לַאפנייא ןַא רעניימ ןעוועג זיא סָאד ,ָאטינ ןָאטגנישַאוװ
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 טינ עלָאר יד טנייה וטסלָאוװ ,טינ ַא ,עיטַאּפַא ןייד ןופ ןּפעלשוצ

 ?,ןריפכרוד טנָאקעג

 טָאה רע רעבָא ,ןשקע רעסיורג ַא סלַא טנַאקַאב ןעוועג זיא ,.ש

 ױזַא .תועט ַא ןעזעגנייא טָאה רע ןעוו גנוניימ ןייז ןטיבעג לענש

 ןפיוקרַאפ וצ ןעמוקעגנָא זיא סע רעווש יו רעלדַא עליצ טלייצרעד

 ןעוועג ךָאנ טלָאמַאד זיא רעכלעוו ,ןצַאז ןרישזַאגנַא לָאז רע זַא .ש וצ

 ןרישזַאגנַא םיא לָאז רע זַא ,ןעגנולעג זיא ףוס לכ ףוס ,טנַאקַאבמוא

 ןוא "ןכַאמ ךיז טעװ סע סָאװ ןליּפש וצ, ךָאו ַא רַאלָאד 25 רַאפ

 רעבָא .ןליּפשטימ ךיוא ,יליל ,יורפ ןייז לָאז ,ןפרַאד טעוװ ןעמ ביוא

 זיא ,טנַאלַאט ןסיורג סצַאז ןעזעגנייא טָאה םלוע רעד יװ דלַאב

 ,דיסח רעסיורג ַא רענייז ןרָאװעג .ש

 -עג טָאה רע ןעוו זַא ,דָאזיּפע ןַא ןגעוו סייוו גייווצרעבליז ןמלז

 -יסקעל רעטַאעט , ןרַאפ סיפענעב ַא רַאפ רעטַאעט סָאד .ש ייב ןעגנוד

 רעקימָאק םעד טכַארבעג טרעצנָאק ןרַאפ *רַאטס, סלַא ןוא *ןָאק

 קרַאטש ןופרעד טכַאמעג .ש טָאה ,קרָאי-וינ ןופ קינלוקס השנמ

 ןעוועג זיא רעטַאעט סָאד ןעוו ,טנוװָא ןבלעז םעד דלַאב רעבָא ,קזוח

 -ניוועגרעסיוא ןעוועג זיא גלָאפרעד סקינלוקס ןוא טפיוקרַאפסיױא

 ןייז סלַא ןקינלוקס ןטעברַאפ וצ ןטלַאהעגּפָא טינ ךיז .ש טָאה ,ךעל

 ,סיפענעב םענעגייא ןייז וצ רַאטס

 ;ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ רעטומלרעּפ םולש

 רע .רעטסיימ ַא ןעוועג רע זיא קיטילָאּפ-רעטַאעט רעד ןיא,

 טנעמַארעּפמעט ןדנזיורב ןצנַאנ ןייז טגיילעגניירא םעד ןיא טָאה

 ןעמענ טנעלפ רע ןעוו .רובדה חכ ןכעלנייוועגרעסיוא ןייז ןוא

 רע טָאה ,עיסוקסיד-רעטַאעט ןיא טינ רעכלעוו ןיא טרָאוװ סָאד

 לָאמ עלא ןיא רע ,טנַאװ רעד ֹוצ טקירדענוצ רענגעק ןייז דימת

 רעד ןיא ןֹוא ,שיטסַאקרַאס ןוא קיסייב ןעוועג ןדייר ןייז ןיא

 ןייז טימ טצונַאב רימת ךיז ןוא טנכערענסיוא ךיוא טייצ רעבלעז

 טזָאלעג טינ לָאמנייק םיא טָאה רעכלעוו ,לכש ןשינָאל ןוא ןרָאלק

 רע זַא ,רעכיז ךיז ייב ןעווענ טינ זיא רע זיב ,ףמַאק ַא ןבייהנָא

 ןוא ,ןצימע וצ עיציזָאּפָא ןיא ןעוועג דימת זיא רע .ןעניוועג טעוװו

 -עט, ענעדישרַאפ ךרוד ןכערבוצכרוד ךיז ןזיוװַאב לָאמ עֶלַא טָאה

 ןעמ טָאה רַאפרעד .,רעניז רעד ןביילב דימת ןוא 'טנעוו עלַארטַא

 רעשידיי רעד ןופ קרַאמסיב רעד, ?לטיט ןטימ טניורקענ םיא

 ליפ ןנָארטעג טָאה ?עקניפ השמ סָאװ ,לטיט ַא ,,טלעװזרעטַאעט

 | .םיא רַאפ ןרָאי

 -ענפיוא ,ןזעוורענ ַא ןיא טנגעגַאב דימת ןעמ טָאה רָאש לעשנַא

 יד ןסיבענ לָאמ עלַא טָאה רע .דנַאטשוצ ןטעלורדעגנָא ןוא ןטער

 ,טרעטיצעג קידנעטש ןבָאה עכלעוו ,טנעה ערַאד ענייז ןופ רעגניפ

 םיא ןיא .,ןרילָאק עקידרעייפ טלקניפעג ןבָאה ןגיוא ענייז ןופ ןוא

 -יבמַא עלופטנעמַארעּפמעט קיטש א ןעעזעגנ לָאמ עֶלַא ןעמ טָאה

 .ור ןייק ןעניפעג טינ ןָאק ןוא םורַא טעשזדנַאלב עכלעוו ,עיצ

 -סיעכהל וצ ,קיצָארט ןעזעגסיוא דימת טָאה םינּפ גנַאל ,לָאמש ןייז

 רעד טימ ךוסכס ןקיבייא ןַא טַאהעג טלָאװ רע יוװ ךיילנ ,קיד

 .טלעוו רעצנַאנ

 יו ןעעזענסיוא רע טָאה םינּפ ןרַאד ,ןסַאלב-ןיורב ןייז טימ

 ןוא ,עסאר רעשיטָאזקע ,רעדמערפ ַא ןופ טמַאטשענ טלָאװ רע

 וצ ,סיפ ןוא טנעה עקידרענייב ענייז וצ טקוקענוצ ךיז ןעמ טָאה

 ,פיפענ סָאד טאהעג ןעמ טָאה ,טלַאטשעג רעטרעגָאמענסיוא ןייז

 ,שטנעמ רעצנַאנ רעד .'תמ רעקידעבעל, ַא םורַא טייג סע זַא

 רָאּפ ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא ,רָאש לעשנַא ןפורעגנ טָאה'מ ןכלעוו

 טבלעוועג ךיז טָאה סע עכלעוו רעביא ,ןגיוא עקידנענערב ,עפרַאש

 סָאװ ,ןעלקניוו עסיורג ייוצ טימ ןרעטש רעטיירב ,רעסיורג ַא

 רעבלעז רעד ןיא ןוא ,ארומ ןוא דחּפ ַא ןפרָאוװעג ןדעי ףיוא ןבָאה
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 ןופ ןָאטיסקעל
 טוט

 םעד בילוצ ןוא ץרא ךרד ןסיוועג ַא טימ ךיז וצ ןניוצענוצ טייצ

 -ענסיוא ןוא ךיז ןעוועטנורגרעד וצ טייקיריגיינ רעייא טקעוװעג

 פנלוגמ רע זיא ױזַא יווװ ? שטנעמ רעד זיא סָאװ ןוא רעוו : ןעניפ

 -ַאעט שידיי ןוא ןרָאיטקַא עשידיי ןופ הביבס רעד ןיא ןרָאװעג

 דמערפ רעייז ןעזסיוא ןוא םַאטשּפָא ןייז טיול זיא סָאװ ,רעט

 | ."? םיא ןופ טייוו ןוא
 -עג לָאמ עקינייא טָאה עכלעוו ,ןירעליּפשיוש יד ,רעלדַא עליצ

 טירטס שטרַאק ןייז ןיא .ש ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא טליּפש

 ; סיוא ךיז טקירד ,עיפלעדַאליפ ןיא *רעטַאעט

 רענייפ ץנַאנ ַא ,לַארטַאעט רענולק רעייז ַא ןעוועג זיא רע;

 סָאו ,םיטַאבעלַאב-רעטַאעט עטלייצעג יד ןופ ןוא ,רעביירש-ןסעיּפ

 ןוא ןילּפיצסיד רעננערטש ַא טימ רעטַאעט רעייז טריפעג ןבָאה

 ."...רעטַאעט ןייז ןיא תורקפה ןייק טזָאלרעד טינ

 : ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ שטיװָארעשָא .מ

 ױזַא ןעוועג טינ רעמ ןיוש ןזיא רע ןעוו ןרָאי יד ןיא וליִפַא

 ,טרעהעג טינ רעמ ןיוש טָאה ןעמ ןעו ןוא ,לָאמַא יו לעוטקַא
 -רעטנוא-רעטַאעט רעיינ ַא סעּפע טימ ןדניברַאפ ךיז לָאז רע זַא

 רע ... .שינעלייא סיורג ןיא ןעוועג קידנעטש רע זיא ,גנומענ

 ןוא לענש טדערעגנ ,לענש ןעגנַאנעג ץלַא ,טנָאיעג ץלַא ךיז טָאה

 רע טלייא לָאמַא יו טקנוּפ זַא ,קורדנייא םעד טאהעג טָאה ןעמ

 טימ םענעי רעדָא רעטַאעט םעד ןעװעטַאר וצ ךיוא טציא ךיז

 סעפע טימ רעדָא ,טכַארטרַאפ טָאה רע סָאוװ ,ןַאלּפ םעיינ ַא סעּפע

 . רָאנ טלָאװ רע ןעוו ןבירשעגנָא טלָאװ רע סָאװ ,עסעיּפ רעיינ ַא

 ..ףיורעד דלודעג ןוא טייצ טָאהעג

 -ענ טינ לָאמנייק םיא טימ ןעמ טָאה ןכערּפשענ עננַאל ןייק

 ;טנָאיעג ץעגרע קידנעטש ךָאד ךיז טָאה רע לייוו ,ןריפ טנָאק

 טָאה ,טניירפ עטוג עטסעב יד ןופ טפַאשלעזענ רעד ןיא וליפַא

 -עפַאק םעד ןיא ןֹוא ,ןציזנייא טנַאקעג טינ טרָא ןַא ףיוא גנַאל רע

 ןעמ טָאה ,ףיונוצ ךיז ןעמוק רעכיירש ןוא ןרָאיטקַא ואוו ,זיוה

 ,לשיט רעדנַא ןַא ייב לָאמ עֶלַא ןייטש ןעעזעג סלייטנטסרעמ םיא

 רע זיא ,טצעזענקעוַא ָאי לָאמַא ןיוש ךיז טָאה רע ןעוו ןוא

 טיירג ןעוועג קידנעטש ןוא טנַאה רעד ןיא ןקעטש ןטימ ןסעזעג

 זיא רע .., ,רעטייוו ןייג ןוא ףיוא:ביוח ַא ןבעג וצ ךיילנ דיז

 -נוארעטאעט ןסיורג ַא ןופ עלָאר רעד רַאפ ןריובענ יוװ ןעוועג

 לָאמ עֶלַא טניפעג סָאװ ןוא טונימ א טינ טור סָאוװ ,רעמענרעט

 ,'םלוע םעד ןעמענ לָאז, סָאװ ,סעיינ ַא סעּפע

 רע טָאה ראי קיצפופ ןוא עכעלטע יד ןופ ךשמ םעד ןיא ..}

 ןענייז סע עכלעוו ןיא ןסעיּפ קיסיירד ןוא עכעלטע ןבירשעגנָא

 ,סעסירעטקַא ןוא ןרָאיטקַא עשידיי עטסטמירַאב יד ןטָארטעגפיוא

 סיורג טאהעג עניב רעד ףיוא ןבָאה ןסעיּפ ענייז ןופ ךס ַא ןוא

 ,רעטַאעט ןייא טינ טעוװעטארעג ייז טימ טָאה ןעמ ןוא ,גלָאפרע

 ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ןכַאמרַאפ םייב ןטלַאהעג ןיוש ךיז טָאה סָאװ

 'סיטלַאיָאר, יד בילוצ ױזַא טינ ,טניילעגנָא קראטש רעייז םיא ייב

 טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ יוװ ,ןנָארקעג טָאה רע סָאװ ןרַארָאנָאהְו

 .רעטַאעט ַא טעװעטַארעג עסעיּפ ַא ענייז טימ

 רָאש לשנַא טָאה טיײקשירַארעטיל ףיוא סעיזנעטערּפ ןייק ..;

 ןעוועג זיא רע ,רעקיטש-רעטַאעט .ענייז ןביירש םייב טאהעג טינ

 ,ןביירש םייב ,ץלַא ןופ רעירפ טָאה רע ןוא ,לַארטַאעט ַא סיואכרוד

 שטָאכ זַא ,ןגָאז ךָאד ףרַאד ןעמ רעבָא ..עניב יד טָאהעג ןעניז ןיא

 סע ןעוו ןטייצ יד ןיא עניב רעשידיי רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא רע

 ןבירשעג רע טָאה , 'שירעמשטייד, עדָאמ רעד ןיא ןעוועג ךָאנ זיא

 ןעוועג םעד ןיא זיא רע ,שידיי ןכעלמיטסקלָאפ ַא ,שידיי םענייר ַא

 -- הלעמ עסיורג ַא ךיוא זיא ןיילַא סָאד ןוא .טיהעגּפָא רעייז
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןוא ןזיװעגסױרַא טָאה ראש ?שנַא סָאװ ,תולעמ יד ןופ ענייא

 יד ןיא קלח ןייז ןגָארטעניײב טָאה רע ןעוו ןרָאי יד ןיא טנָאמרַאפ

 ."עקירעמַא ןיא טאהעג טָאה עניב עשידיי יד סָאוװו ,ןטייצ ערעסעב

 ;לטסעמ בקעי ןַאמסדנַאל ןייז טיג גנוצַאשּפָא עכעלטנירג ַא

 קידייז ךיז רָאה (עדנָאלב-לָאמַא יד) ענייז ןבָאה יורג-ךעלסייוו,
 ןכיוה ןייז רעביא 'שוב, ןכעלננעל-ךעלרעטיש ַא ןיא טלזיירקעג

 -ןייפ רעד טימ םינּפ לָאמש ןייז .ןניוא ענולק יד טימ ןרעטש

 סָאװ ליומ ןלופ-קיטפאז ַא טימ טלכיימשענ ןבָאה זָאנ רעטקָאטעג

 יד -- םַאטשּפָא ןשידיננשינסחי ןייז ףיוא טנָאזעג תודע טָאה

 ץרעה ילתפנ ןופ טָאטש יד ,וועשטָאלז ןיא 'רעריגער, יד ,סרָאש

 -עצ ךיז טפָא ןוא טלכיימשענ .ןרעּפלַאה בייל השמ ןוא רעבמיא

 ַא רעדָא ץיוו-רעטאעט ןטונ א ןופ רעטכעלענ ןקיצרַאה ןיא טנייש

 ןופ רעצ טַאהעג רענעטלעז -- רעטַאעט ןיא וטפיוא םענעגנולעג

 לשנַא .'םיבר יכרצ, בילוצ טקיטייוװעג טַפָא ,לַאפכרוד ַא םענייז

 ףיוא) ענייפ סָאד -- ץְלַא רעביא רעטַאעט טַאהעג ביִל טָאה ראש

 ןכרוד טָאה ןוא -- ערַאגלואוו סָאד יו רעמ קידנעטש (ןפוא ןייז

 -ענרַאפ שיטעָאּפ רעטַאעט ןרעביא וליפַא רשפא ןוא רעטַאעט

 ַארָאד עטנַאקַאב-ליואו רעזדנוא ,!עלערָאד-עלעמַאמ , ןייז טרעט

 ןוא 'םירישה ריש; ןייז ןעננוזעג טָאה רע רעכלעוו וצ ,ןַאמסייװ

 סָאד, ,ןירענאקירעמא יד, ןיא טכַאמענ סיורג ןוא טזיײרּפעג יז

 טימ דיומ ַא, ,,?דיימ סיז ןיימ, ,,ןטסעו} טלעוו רעד ןופ ?דיימ

 -ָאלעמ ןוא עסעיּפ עשילַאקיזומ ערעדנַא רעקילדנעצ ןיא ןוא '?כש

 ַא טזיירענמורא ךיוא עדייב ןבָאה ייז עכלעוו טימ ,פעמַארד

 ,טלעוו

 -סיב רענַאיצילַאנ; רעד ,רָאש ?שנַא ,ןעוועג רע זיא ַאזַא טָא

 ןרענײטַאל ךאנ -- עיסעפָארּפ-רעטַאעט רעשידיי רעד ןופ 'קרַאמ

 ןופ רעסַאפרַאפ-סעסעיּפ רעטסרעלוּפָאּפ רעד ,ןיקסווערַאטָאלָאז ןוא

 -ישזער-ַאקסַאלעב 'רעשילַארטַאעט , רעד ... 'סקיריל, ןוא 'עזָארּפ;

 ןַאמלעטנעשזד ,רעשזדענעמ-רָאטקעריד רעד ,טינש-ליבעג ןֹופ רעס

 סעשזדייוו ןלָאצ, טימ טסיורנענ ךיז טָאה סָאוװ ,'טרָאּפס, ןוא

 ןעננערב  טימ יו רעקינייו טינ ,'טנווֶא קיטיירפ ןיוש ןתוריכשו

 -עניב ןוא רעלפוס רעד ... ,,עניב רעשידיי רעד וצ תוחכ עשירפ

 ריש -- ('טּפרַאדַאב טָאה ןעמ ביוא,) רָאיטקַא ןוא רעטלַאװרַאפ

 ,ןָאזרעּפ ןייא ןיא עיצוטיטסניא-רעטַאעט עצנַאנ ַא טינ

 דימת םגה ,ןכאזטסנוק ןיא 'רעקעמשנייפ, רעד קידנעטש ןוא

 טינ ךיֹוא סע טנעלפ רע .'סענזיבדוָאש, ןיא ןַאמסטפעשענ רעד

 ַא טימ ןוא רעטכעלעג ַא טימ ,טגעלפ רע יװ טקנוּפ ,ןענעקייל

 רע '?כיב ןכלעוו ןופ, ןזייוונא קיצרַאהנּפָא לניוא טערומשזרַאפ

 טָאה רע .עסעיּפ ַא סנייז רַאפ ענעצס ענעגנולעג ַא ןעמונעג טָאה

 ןרעסעב ןרַאפ ,ןשטנעמ 'ןרעסעב, ןרַאפ טַאהעג ץרא ךרד טושּפ

 ןטעברַאפ לָאמנייא טינ טָאה ןוא ,רעטַאעט רעסעב ןוא טרָאװ

 א .רעטַאעט ןייז ןיא ןרילָארטסַאג וצ ןעלבמַאסנַא עשירעלטסניק

 ,תויתוא ענבירד, ?סיב ַא טנעקענ ,ןעוועג רע זיא דיי רענעזעלַאב

 רע טלָאװ רעטַאעט רעזדנוא ןיא ןדנעטשמוא ערעדנַא ייב ןוא

 .ןפַאשַאב שרעדנַא סעּפע ךָאנ ךיוא ןעוועגנ רעכיז

 -ןאזימ א רימ טזייווַאב רע ,םיא טימ עבָארּפ ַא ךיז .ןָאמרעד ךיא

 א רע טלכיימש --- טעז ריא, -- ; תמאב רימ טלעפעג סָאװ ,ענעצס

 טָאה רע ,'ןסרוק-ישזער ןֶא ןוא ןלוש-רעטַאעט ןֶא -- רעכעלקילג

 -עלאב-עניב רעטשרע רעביל ,רעביל ןיימ --- טּפַאכעג טינ זיולב ךיז

 30 עצנַאנ ןעמונעג םיא טָאה סע זַא -- טניירפ רעטנָאנ ןֹוא סָאב

 טרעוו סָאוװ ,ענעצסנאזימ א ןעניפענוצסיוא גנורַאפרעד-עניב רָאי

 ."סרוק-ישזער ןופ רָאי ןטשרע ןפיוא ןיוש טביאעגנייא שיטקַארּפ
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 : ןסעיּפ עטקורדעג ס'.ש

 ןייז ןעמ לָאז שטנעמ ַא {וו|

 רעדליב 5 ,ןעטקַא 4 ןיא עטערעּפָא
 רוש .א ןוא .מ ןופ

 להָאװו ןוא רעטומלרעּפ ןופ קיזומ

 ן,זז 921 ,1911 ,עשרַאװ ,"םואעזילע; גַאלרעפ

 ןירענַאקירעמַא {21

 ןעטקַא 4 ןיא עטערעּפָא
 רוש לישנַא ןופ

 .רעטַאעט ןעשידוי ןיא גלָאפרע סיורג טימ טרהיפעגפיוא

 ןיזז 64) ,1913 אשרַאװ ,"רוטלוק, ףיוקרעפ-טּפיוה

 רוש לשנַא ןנו

 םירישה ריש

 ןעטקַא 4 ןיא עטערעּפָא סנעבעל ַא
 ן,זז 59} ,1912 אשרַאוװ

 בייוו ןייד רימ גרָאב {4|

 רעדָא

 גרובסטיּפ ןופ לעקנָא רעד

 . רוש .א ןופ ןעטקַא 4 ןיא עטערעּפָא-סרַאפ

 ן.זז 481 ,1926 ,אשרַאװ ,ברַאפדלָאג .מ גַאלרעּפ

 לעדיימ עסיז סָאד ןפ}

 רעדָא

 ןעטקַא 3 ןיא עטערעּפָא עשימָאק
 לעדיימ ןָאיסנעּפ סָאד

 ,מ .ר ןופ טייבראעב

 ן.זז 45| ,1926 עשרַאװ ,גרעבדלָאג .מ ,ןָאסבוקַאי .ת גַאלרַאפ

 .װָאקרוט סַאנָאי ןוא רָאש לשנא ןופ .ע .ש
 ,563767 .זז ,וצ ?.טיל .שידיי ןָאקיסקעל, -- ןעזייר ןמלז
 ,215 ,282 .וז ,װ ,"רעטאעט .דיא .שעג, -= ןירָאג .ב

 ,;י .נ ,"ץנהיב עשידיא איד, ,"יורפ א ןופ ןעבצל סָאד, --- רעקצהטָאּפַא .ד
 ,1910 רַאונַאי 8

 ,1911 רעבמעװָאנ ,.י .נ ,"טפנוקוצ יד, ,רעטאעהט סָאד -- ןיטנע לאוי
 ןוא רעטאעהט, ,רעטַאעהט רעלדַא ןיא סילייב לעדנעמ -- יקסנאדילאד ,ל .י

 ,1913 .טקָא 14 ,.י .נ ,"סרושטקיּפ גניווצומ
 ן'רַאפ אקירעמא ןיא רעטאעט ןעשידוי םינופ רַאוטרעּפער רעד -- ןירָאג .ב

 ,1913 ,ענליוו ,"סקנּפ רעד, ,ב"ערת ןָאזעס

 ,דנאלסור ןיא רעטאעט ןעשידוי ןופ רַאוטרעּפער רעד --- ינודקומ .א .,רד
 ,212"'265 .וז ,טרָאד

 ,י .1 ,"שזיָאמ , ,רעטאשט ןעשידיא ןיא רעקיטש עיינ ייוװצ --- ןירָאג .ב
 ,1918 .װָאנ 5

 ,1919 יַאמ 10 ,.י .נ ,"ש"ַאפ, ,רעטאעהט ןיא -- ןןיקמורפ} .פ .א
 ,1919 יַאמ 16 ,.י .נ ,".ורָאפ , ,רעטאעהט סלעּפיּפ ןיא "ןינַאס, -- ףָאגָאר ללה

 ,1924 ,17 'נ ,עשרַאװ ,"טלב"טילא ,רעטאעט ס'יקסנימאק ןופ -- ּפער .ל
 ,1925 ינוי 1 ,ןָאדנַאל ,"טייצ יד , ,טסעג רענַאקירעמַא ייווצ -- לעטסעמ בקעי

 ,.י .ג ,".,ורָאפ , ,רָאטס-עמַארדָאלעמ א סלא ןאמסייוו ארָאד --- ףָאגָאר ללה
 , ,1927 לירּפַא 9

 יטרעביל ןיא עטערעּפָא עײנ -- ,"לעדיימ שידיא ןייז, -- ןַאמלעגָאפ .ל
 ,1927 .טקַא 12 ,.י .נ ,".וורָאפ, ,רעטַאעט

 2 ,טרָאד ,רעטאעט קיריל ןיא ןוא רעטאעט יטרעביל ןיא -- ףָאגָאר ללה
 ,1927 .צצד

 ,"שז"ָאמ , ,הלוח רעראבלייהמוא ןַא זיא רעטאעט שידיא ,טגָאז -- ןיקמורפ .א
 ,1927 .צצד ,.י .נ

 ,רוש לשנא ןוא ןַאמסײװ ארָאד טימ סעומש ַא -- ןןַאמרעדיײנש} .ל .ש
 ,1928 ,38 'נ ,עשרַאװ ,"טלביטיל,

 ,14 'נ ,טרָאד ,עקירעמַא ןיא םוקילבוּפ-רעטַאעט עשידיי סָאד -- רוש לשנַא

8, 
 ,עשראו ,"ךָאװ עטרירטסוליא, ,םוקילבוּפ-רעטַאעט עשידיי סָאד --- רוש לשנַא

 ,1928 ,28 'נ
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 ןיא "טנירגעגסיוא, ךיז טָאה רָאש לעשנַא רענאקירעמא רעד יוזא יװ -- -}
 .1928 .װָאנ 16 ,.י .ג ,".וורָאפ, ,עשראוו

 שינערעקרעביא ןַא ןעכַאמ עקירעמַא ןופ רעליּפשיוש עשידיא -- ץאק עשיז
 .1928 .צעד 7 ,;טרָאד ,ןליוּפ ןיא רעטאעט ןעשידיא ןיא

 ,"טנעמָאמ,, ,עשרַאװ ןיא עזירּפרעטנא ןייז ןוא רָאש לעשנא -- רעלעקנוט רעד
 ,1928 .צעד 21 ,עשראוו

 -רעטאעט , ,רָאיטקַא ןייק ןרָאװעג טשינ ...ןיב ךיא ױזַא יװ -- רָאש לשנַא
 ,1928 ,6 'נ ,עשראו ,"גנוטייצ
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 ,1929 רַאונַאי 4 ,.י .1 ,".וורָאפ , ,ןיקסוג .ר ןופ ףירב א -- ןיקסוג .ר
 רַאורבעפ 8 ,עשראװ ,"טנייה, ,רָאש לשנא ןוא ןאמייו ארָאד --- סינּפיק .מ
9, | 

 יעגַאט רעזדָאל, ,"קרַאמסיב,'רעטאעט רעד ,רָאש לעשנַא -- ןאמפַארג .א
 ,1929 ץרעמ 3 ,שזדָאל ,ײטַאלב

 ,88790 .זז ,"ןבעל ןוא ליּפש, -- רעקידעבעל רעד
 12 ,גרעבמעל ,"ןגרָאמ רעד, ,ןלױּפ ןיא םישדח 12 עניימ -- רָאש לעשנא

 ,1929 טסוגיוא

 ןיא ךיוא ןוא ןעליוּפ ןיא טפנוקוצ א טָאה רעטַאעט שידיא -- רעדניל .ב .נ
 ,1930 טסוגױא 15 ,י .ג ,"גָאט רעד, ,עינעמור

 :רעטַאעט עשידיא ענעהעזעגנָא ײװצ טימ ךערּפשעג א -- ךיירנערהע .ח
 ,1930 .טקָא 3 ,.י .ג ,".,וװרָאפ, ,ןערָאטקעריד

 רעטאעט עשידיא לעטיּפַאק ַא-- ןאמסייוו ַארָאד ןוא רָאש לעשנַא -- ץטַאק .מ
 ,1931 ץרעמ 4 ,.אליפ ,"טלעװ עשידיא יד, ,.ַאליפ ןיא טסנוק

 ,"ַאגַאקיש, ,ןגָאלרַאפ ערעזנוא ןופ תורקפה לטעלב ַא -- גייווצרעבליז .ז
 ,1931 ילוי

 ,1935 ,טקָא 14 ,.י .נ ,"שז"ָאמ, ,סיוואומ יד ןיא -- ןאמטוג םייח
 18 ,י .נ ,"שז"ַאמפ ,סרעטַאעט רענילקורב יײװצ ןיא -- םיובנעשריק בקעי

 ,1935 .טקָא
 -1934 ,וָאנ 23 ,,י .נ ,"שזיָאמ, ,סטכער א ןוא סנייא --- ינודקומ .א .רד

 י .1 ,".װרָאפ , ,רעטַאעט ןָאסניקּפָאה ןיא עטערעּפָא עיינ --- ןןאמלעגָאפ} .פ .ל;
 ,1935 .טקָא 5

 ןַאסניקּפָאה םעד ןיא *ןָאשקָאדָארּפ, עטנַאומַא ץל'יבר עניילק -- רעדניל .ב :נ
 ,1935 ,טקָא 18 ,.י .ג ,"גָאט רעד, ,רעטַאעט

 ,1935 .װָאנ 1 ,.י .נ ,"שיַאפ , ,טינ ןעמ טביירש םעד ןגעװ -- ןײטשדלָאג .י .ב
 ,,י .ג ,"ם"מ, ,רעטַאעט ןָאסניקּפָאה ןיא "עלייבר עניילק סָאד, -- רעגירק .א

 ,1935 .וָאנ 1
 ר/016 1גט?תנגמ---5תגע 11292וזותג, ש2ע00ש , 24. צ. 62000 23, 1933.
 ץשידיא יד, ,"הנותח ענרעבליז א, ןיא ןַאמסייװ ַארָאד -- גרעבסנעגער .ס

 : ,1936 רַאונַאי 31 ,.אליפ ,"טלעוו
 ,1937 ,קרָאי ןינ ,"רעטַאעט ןעשידיא ןופ םָאבלַא, -- גיײװצרעבליז ןמלז

 ,112 ,91 ,67 ,34 ,24 .זז
 ,"טלצוװ עשידיא יד, ,"ןיציבר רעװעקָארק, יד -- ןַאמסיײװ ארָאד -- ךמלמ .מ

 ,1938 ץרעמ 18 ,.ַאליפ
 5 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא יד, ,סעיזנעצער-רעטַאעט -- יקסנַאשזָאר לומש

 ,1938 ילוי

 ,19238 .צעד 9 ,.י .נ ,"פ"מ, ,עטערעּפָא עשידיא-תמא ןַא -- גרעבנייפ .ל
 ,רעטַאעט קילבָאּפ ןיא עטערעּפָא עיינ ,"יבר בוט לזמ, -- ףָאגָאר ללה

 ,1938 ,צעד 19 ,.י .נ ,"שזיָאמ,
 ןיא עטערעּפָא עײג ,יבר בוט לומ -- ןםיובנעשריק בקֲעיו סוקיטירק .י

 ,1928 .צעד 19 ,.י .נ ,"שזיַאמ , ,רעטַאעט קילבָאּפ
 רעד, ,סרעטַאעט עשידיא יד רעביא ריצַאּפש רעקינָאזעס ןטימ -- ןיטנע לאוי

 ,1929 רַאונַאי 27 ,י .נ ,"רעפמעק רעשידיא
 ץשידיא יד, ,ןוגינ ןיז טימ יקסנישמור ,ןח ןיז טימ השנמ -- דמלמ .מ

 ,1939 לירּפא 19 ,.אליפ ,"טלעוו

 עידעמָאק עיינ ס'רָאש לעשנא -- "לעדיימ ַא טגנַאלרַאפ , -- ןיײטשמַאלפ .ל
 ,1939 .װָאנ 23 ,.י .ג ,"גָאט רעד , ,רעטַאעט ןַאסניקּפָאה םעד ןיא

 ,1941 ילוי 2 ,.ַא .ל ,".װרָאפ , ,טלייצרעד ץרַאװש סירָאמ -- ץרַאװש סירָאמ
 ,1942 ,6 'נ ,קרָאי וינ ,"רוטלוק עשידיי, ,רָאש לשנַא -- ןלטסעמ} .מ .י

 ,1942 ינוי 3 ,ָאגַאקיש ,".ורָאפ , ,רָאש לעשנַא -- שטיװָארעשַָא .מ
 .עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןגָאלָארקענ

 ןוא (ו "ןָאקיסקעל,) ןאמסייװ ַארָאד ןופ סעיפַארגָאיב יד ןיא עיפַארגָאילביב

 .(ווו "ןָאקיסקעל,) ןָאקיּפ ילַאמ

 /י
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 ןופ ןָאקיסטעל

 ,1942 ינוי 3 ,ָאגַאקיש ,",וורָאפ, ,רָאש לעשנַא --- שטיװָארעשָא .מ
 ,27 ,26 ,12 .וז ,1943 ,קרָאי וינ ,"רעטאעט רעזנואג -- לעטסעמ בקעי
2 53, 

 ,372-88 .זז ,1944 ,קרָאי וינ ,"ןעבעל ןיימ ןופ ןעגנַאלק, --- יקסנישמור ףסוי
8 

 ,זז ,1944 ,סערייא סָאנעוב ,"רעטַאעט שידיי תורוד ריפ, -- רעקוצ הימחנ
9, | 

 ,419223 .זז ,1946 ,סערייא סָאנעוב ,"תונורכז; -- ץדַאּפעלַאּפ ןויצנב
 ,"סרָאטיזָאּפמָאק רעטאעט ןוא ןגרוטַאמַארד עשידייא -- רעטומלרעּפ םולש

 .111715 .זז ,1952 ,קרָאי וינ
 ,166:69 ,5'64 .ןו ,1959 ,קרָאי ןינ ,"טלייצרעד רעלדַא יליצ , -- רעלדא יליצ
7, 347, 315*407, 421; 533, 542:56, 583, 025, 

 קחצי ,לעקנערפ
 ן1956 ילוי 15 .טשעג -- 1889 לירּפַא 15 .בעגְו

 ,יַאליאודָאּפ ןיא 1889 לירּפַא 15 ןריובעג

 רָאי 12 זיב .ןרעטלע עשידיסח ייב ,עינעמור

 ךָאנרעד .ןיבר ןקיטרָא ןופ זיולק ןיא טנרעלעג

 ואוו ,סַאי ןייק עילימַאפ רעד טימ רעבירַא

 סנמלז בר ןיא ןזח ןעוועג זיא רעטָאפ רעד

 טנעקַאב ןוא ררושמ ַא טרָאד טרעוו .פ ,זיולק

 -כיילג זיא סָאװ ,ררושמ ןרעדנַא ןַא טימ ךיז

 ואוו ,רעטַאעט ןשידיי ןיא טסירָאכ ַא קיטייצ

 -לָאג לקיציא ןוא רעליוװָאי ןמלק ןליּפש סע

 -רעטַאעט יד ןכוזַאב .פ טמענ דוסב .גרובנעד

 טרָאד טערט רע זַא ,"ןדנוצעגנָא, ױזַא טרעוו ןוא ןעגנולעטשרָאפ

 ןופרעד ךיז טסואורעד רעטָאפ רעד ןעוו .טסירָאכ ַא יװ ןיירַא

 ,בוטש ןֹופ סױרַא םיא רע טביירט

 ןטעברַא ןָא טבייה רע ואוו ,עקירעמַא ןייק .פ טרירגימע 1907 ןיא

 סירָאמ ןיא דילגטימ ַא דלַאב טרעוו ,רעדניבנייא סלַא קרָאי-וינ ןיא

 ,סבולק קיטַאמַארד ערעדנַא ןיא ןוא בולק קיטַאמַארד סנָאסירָאמ

 "ףניב-סקלָאפ עשידיי םירפס רכומ עלעדנעמ; רעד ןיא רעטעּפש

 ,עיפלעדַאליפ ןיא

 -רעד ,עיפלעדַאליפ ןיא רָאש לעשנַא ייב ןביוהעגנָא לענָאיסעּפָארּפ

 ,רעטַאעט דלָאג ןיא ליבעג סקַאמ : סעּפורט עטסנדישרַאפ יד ןיא ךָאנ

 עקינייא ,רעטַאעט טסנוק רעשידיי ןיא ,רעטַאעט סַאלַאּפ סנַאמקילג

 גניוולע ייב טסילָאר-ןדָאזיּפע ןוא רעטלַאװרַאפ-עניב סלַא ןענָאזעס

 טימ טריפעגפיוא טייצ רעבלעזרעד ןיא טָאה רע ואוו ,קרַאונ ןיא

 ענעדישרַאפ ןיא סרעטקַאניא עשירַארעטיל ייר ַא *רעבָאהביל;

 ןיא ןצַאז טימ ןוא ןָאסניקּפָאה ןיא ןײטשדלָאג ינעשזד טימ .ןבולק

 רעד ןופ דילגטימ ַא רָאי עכעלטע קידנעייז ,רעטַאעט יעװקרַאּפ

 טריפעגנָא ןוא ץיּפש רעד ןיא ןענַאטשעג ןרָאי ייר ַא .פ זיא ?גיל;

 ,ץניװָארּפ רעד רעביא סרעטַאעט ערעייז טימ

 ןיא טליּפשעגטימ ןיילַא ןוא סָאירַאנעצס יד ןבירשעג ךיוא טָאה .פ

 עטייוצ ריא; ,"רעבעג הצע רעסיורג רעד, ןעמליפ עשידיי יד

 ,"ילא ילא; ןוא ?עמַאמ

 ןעמוקעג ןוא קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .פ זיא 1956 ילוי 15 םעד

 ,לקנַאי ,ןוז ןייז .םלוע-תיב דוד תיב ןפיוא ור רעקיביײא ןייז וצ

 רעד ףיוא טליּפשעג ךיוא ,רוחב רעגנוי סלַא ןוא דניק סלַא טָאה
 .עניב רעשידיי

 1942 ןיא טנװָא-רע ןַא ס'יפ ןגעוו קידנדייר ,דלעפנהעש עטנ

 | ; טביירש ,דנַאלוװילק ןיא

 ןזיירק עשירארעטיל ןיא טרעקרַאפ לָאמ עלַא ךיוא טָאה רע,

 עשידיי ןשיווצ םירבח ןוא טניירפ לָאצ עסיורנ ַא ןפַאשענ ךיז ןוא

 רעייז ַא םיא ןגעוו ןבָאה עכלעוו ,ןטסילַאנרושז ןוא רעלעטשטפירש
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןעוועג לָאמ עֶלַא רע זיא רעטַאעט ץוח ַא . .. ,גנוניימ ענעביוהעג
 -"יטסניא סקלָאפ עשידיי ןופ טעברַא רעד ןיא טריסערעטניארַאּפ

 רדסכ ןוא ןפַאש ןפלָאהענ ייז ןופ עליפ טָאה רע עכלעוו ,סעיצוט

 ןשידיי ןופ רעדנירג עטשרע יד ןופ רענייא זיא רע ,טציטשעג

 ךילגטימ א ןיא רע ואוו ,קרָאי-ינ ןיא םימותי תיב ןלַאנָאיצַאנ

 ײמדַא רעד ןופ דילנטיס א ךיוא זיא רע .,עוויטוקעזקע רעד ןופ

 ןופ עוויטוקעזקע רעד ןופ ןוא 'טרָא,; ןופ עטימָאק רעוויטַארטסינ

 ןדיי עשינעמור ןופ דנַאברַאפ םעד טערטרַאפ רע ואוו ,/טניִאשזד;

 -זערּפ-עציוו ענייז ןופ רענייא זיא רע עכלעוו ןופ עקירעמַא ןיא

 סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ןופ דנַאברַאפ םוצ ךיוא טגנַאלַאב רע .ןטנעד

 ןוא סַאיַאה ןופ ,ליּפַא ןשידיי ןטקינייארַאפ ןופ דילנטימ ַא זיא ןוא

 - ,"םעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ןופ
 ,פ זַא ,טלַאה ,דניירפ רעמיטניא רָאג ַא ס'.פ ,גייווצרעבליז ןמלז

 זיא סע ."רעטַאעט ןשידיי ןופ סנייא רעמונ טָאירטַאּפ , ןעוועג זיא

 טיירג ןייז ןעוועג טינ לָאז .פ סָאװ ךַאז ערעווש וצ ןייק ןעוועג טינ

 ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע יצ ,רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ ןָאט וצ

 ןענרעל ,לָאר ַא ןטערטרַאפ ,לָאר ַא רעדָא עסעיּפ ַא ןביירשרעביא

 -סיוא ,טיזיווקער רעדָא רעדיילק ןפַאשרַאפ ,לָאר ַא רָאיטקַא ןַא טימ

 ַא רַאפ *יטיסילבוּפ, רעדָא עמַאלקער ןביירשנָא ,עניב ַא ןלעטש

 ץיטָאנ ַא רעדָא דליב ַא סעּפע ןכוזסיוא ,רָאיטקַא ןַא רעדָא רעטַאעט

 ןטעליב ןעמענּפָא ןוא ריט רעד ייב ןייטש .גנוטייצ רעטלַא ןַא ןיא

 ןשיפַא ןעגנעהסיוא רעדָא רעטַאעט ַא ןעגניד טָאטש ַא ןיא ןרָאפסיױרַא

 ביל רַאפ רע טָאה ץלַא ,רעטַאעט ןופ לקעּפ ַא ןגָארטּפָא וליפַא זיב

 רַאפ ןָאט וצ הבוט ַא .*רעטַאעט שידיי, גנילביל ןייז רַאפ ןעמונעג

 ,רעביירש ַא רעדָא לַארטַאעט ַא רַאפ טּפיוהרעביא ,ללכב שטנעמ ַא

 יו ,םעדכָאנ ןיוש טשינ ןליפַא ,העינמ םוש ןייק ןעוועג טינ זיא

 טריטוּפמַא םיא ןעמ טָאה טיײהקנַארק-רעקוצ רעפרַאש ןייז בילוצ

 ַא ףיוא ןּפַאכוצפױרַא ךיז חכב ןעוועג ךָאנ זיא רע ןמז לכ .סופ ַא

 ,רעטניוו ןוא רעמוז רע טָאה ,ייוובָאס רעד טימ ןרָאפ רעדָא סָאב

 ןענָאק וצ ךעלקילג שממ טליפעג ךיז ,הסנרּפ ןגעוו קידנטכַארט טינ

 עטוג ַא ןעעז וצ ןעוועג זיא רכש רעטסערג ןייז .ןענידַאב םענעי

 ,גנולעטשרָאפ-רעטַאעט עטכוזַאב טוג ַא ןוא עסעיּפ

 ,גייװצרעבליז ןמלז ןופ .ע .מ ןוא .ע .ש

 23 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא יד, ,רעדנואװ עגיגָאט-ןינ -- לעקנערפ קחצי

 ,1940 .טקָא

 יד, ,רעוט ללכ ןוא רָאיטקַא רעד --לעקנערפ קחצי -- דלעפנהעש עטנ

 .1942 ץרעמ 4 ,דנאלווילק ,"טלעו עשידיא

 ףעוָאי ,רעלסעק
 ן1933 .בעפ 22 .טשעג -- 1881 .בעג}|

 ןבענ לטעטש ןיילק ַא ןיא 1881 ןריובעג

 רָאי 10 ןופ רעטלע ןיא .,ןרָאגנוא ,טסעּפַאדוב

 ןייק עילימַאפ רעד טימ טרעדנַאװעגסיױא

 ןיא טיױנ רעסיורג רעד בילוצ .,עקירעמַא

 ןיא ןטעברַא ןביוהעגנָא ירפ רעייז ,םייה רעד

 ַא רַאלָאד 1450 רַאפ קירבַאפ-ןטערַאגיס ַא

 רע טגעלפ תוריכש עניילק יד טָא ןופ .ךָאװ

 -ַאג יד ןכוזַאב וצ ןרָאּפשּפָא ןגעווטסעדנופ

 ױזַא טרעוו ןוא רעטַאעט ןשידיי ןופ עערעל

 -עּפש לסיבַא זַא ,רעטַאעט ןיא "?טכָאקרַאפ

 ןוא ןבולק עשיטַאמַארד יד ןופ םענייא ןיא ןיירַא רע טערט רעט

 -ָארּפ ןפיוא טקוקעג טינ .רעטַאעט ןליּפש סָאד טייצ ךס ַא טעמדיוו
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 רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןרעוו וצ רע טסילשַאב ,ןרעטלע יד ןופ טסעט

 ,רָאיטקַא
 -ַאעט רָאזדניװע ןיא ןליּפש ןָא רע טבייה רָאי 17 ןופ רעטלע ןיא

 ןיא רָאי 14 טליּפש ןוא רָאיטקַא ןַא יו רעלוּפָאּפ טרעוו רע ."רעט

 בקעי טימ ןרָאי ךס ַא ןליּפש וצ טייהנגעלעג יד קידנבָאה ,קרָאידוינ

 טרעוו .ק .יבר ןלַארטַאעט ןייז סלַא טכַארטַאב רע ןכלעוו ,רעלדַא .ּפ

 טעטש ענעדישרַאפ ןיא רעמענרעטנוא-רעטַאעט ַא ןיילַא ךָאנרעד

 טיג ןיקמורפ .א יוװ .,ןָאדנָאל ןייק ןליּפש טרָאפ ןוא עקירעמַא רעביא

 ןאגערעּפ ,, ןיא ןָאדנָאל ןיא טליּפשעג 1912 רעמוז .ק טָאה ,רעביא

 ,ןעּפרעװטנַא ,ןילרעב רעביא טּפעלשעגמורַא ךיז ךָאנרעד ,"רעטַאעט

 ןיק טכַאמעג טינ ץעגרע ןיא רעבָא ,טעטש ערעדנַא ןוא זירַאּפ

 -וצ ,ןוא ןָאדנָאל ןיא ןעמוקעגקירוצ רעדיוו זיא רע זיב ,ןטפעשעג

 "רעטַאעט ןאגערעּפ , סָאד ןעמונעגרעביא ,ןַאמנייפ ענייד טימ ןעמַאז

 ןופ א"א עּפורט רעשידיי רערעדנַא רעד טימ ףמַאק ַא טריפעג ןוא

 טליּפשעג טָאה עכלעוו ,ןַאמסקַאו .ד .מ ןוא שטיװָאקשַאמ סירָאמ

 ,"רעטַאעט ןָאיליװַאּפ , ןיא

 -קעװַא זיא שטיװָאקשָאמ יו םעדכָאנ זַא ,טלייצרעד רעלדַא עליצ

 יד ןעמונעגרעביא .ק טָאה (1912:14) עקירעמַא-םורד ןייק ןרָאפעג

 -ןעיורפ ןייז סלַא טרישזַאגנַא ןוא *רעטַאעט ןָאיליװַאּפ , ןופ עיצקעריד

 -סעווש ריא עּפורט רעד ןיא ןוא ןַאמנייפ ענייד רעטומ ריא רַאטס

 ,ץַאז גיוודול ןַאמ ריא ןוא ןַאמנייפ יליל רעט

 : (רעיימ סירָאמ) "סוקיטירק, טביירש ןליּפש ןקיטלָאמַאד ס'.ק ןגעוו

 וצ טפַארק עשירעלטסניק עשיטסַאלע ענעי טינ טציזַאב רע,

 -כרוד קיטכיר ריא לָאז רע ןוא עֶלָאר ערַאפ סָאװ ןליּפש ןענָאק

 רע סָאװ ןעוועג עקַאט זיא תועט רעסיורג סרעלסעק 'ה .ןריפ

 םיא רַאפ טסַאּפעג טָאה יז יצ ,עלָאר עדעי ,סעלַא טליּפשעג טָאה

 רַאפרעד רָאנ עקַאט ןלאפענכרוד רע זיא עליפ ייב .טשינ רעדָא

 ,טסַאּפענ טינ םיא ןבָאה עכלעוו ,ןלָאר ןיא ןעזעג םיא טָאה'מ סָאװ

 -מַא ,םיא טסַאּפ עכלעוו ,עלָאר ַא ןיא רעלסעק 'ה רעבָא ןעמ טעז

 ןלעטש סָאװ ,ןלָאר ןיא ,ןלָאר-רעטקַארַאב עשיטַאמַארד ןיא ןטסיימ

 -ייו עסיורג ןופ טלּפירקעצ ןרעוו עכלעוו ,ןשטנעמ עקרַאטש רָאפ

 רעדנטיײידַאב ץנַאג ַא ןיא רע זַא ,ןעמ טקרעמַאב טלָאמַאד ,ןגָאט

 ןּפט עכלעזַא ןופ עיגָאלָאכיסּפ יד יוװ טייטשרַאפ ןוא טנַאלַאט

 ,קימימ ןיא ךיוא רָאנ ,ןעננוגעװַאב ןיא רָאנ טינ ,ןקירדוצסיוא

 ןסיײרוצסיױרַא ךיז גנובערטש ַא ,סרעפעב סעּפע וצ גנוגיינ ַא ...

 -רַאפ זיא רעטַאעט עשידיי סָאד ןכלעוו ןיא דנוש ןופ םוהת םנופ

 טייצ ןופ .טקרעמַאב ךָאד רעלסעק 'ה ייב רעבָא ךיז טָאה ,ןקנוז

 טָאה טּפיוהרעביא .טלעטשעג ןסעיּפ ערעסעב רע טָאה טייצ וצ

 .עמַארד רעשיסַאלק וצ גנוגיינ עקרַאטש ַא טנייצעג םיא ייב ךיז

 ןסעיּפ יד ןופ ןעננוריפפיוא יד ןייז ןעוועג ןלָאז ןטָארעג טינ יו

 ןרןעשילננע |רעד} יד ףיוא ןעננוריפפיוא יד טימ ךיילנרַאפ ןיא

 רעבָא זיא ,םלועה תומוא ערעדנַא ןופ סעניב יד ףיוא ןוא עניב

 טליּפשעג ||ןענייז'ס} זיא'ס סָאװ טקַאפ רעד קיטכיוו ןעוועג ךָאד

 -ידיי רעד סָאװ ןוא ,ןסעיּפ עכלעזַא רעטַאעט ןשידיי ןיא ןרָאװעג

 ןרעלסעק ףעזָאי 'ה .ןעעז ןסעיּפ עכלעזַא ןעננַאגעג זיא םלוע רעש

 ."ןעקנַאדרַאפ וצ ןעוועג סָאד זיא

 רעד ןופ בייהנָא ןיא ןוא עקירעמַא ןייק קירוצ ךיז טרעק .ק

 רעד ףיוא ןכָאװ 10 טליּפשעג רע טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע
 ןיא ,ןטָארטעגפיױא רע זיא 1915 ילוי ןיא ןוא ,עניב רעשילגנע

 ."שיילפ-ןטַאמרַאה;, רעטקַאניײא סווָאמיד ּפיסָא ןיא ,שילגנע

 ךיוא זיא רע ואוו ,ָאגַאקיש ןיא טליּפשעג .ק טָאה 1917 ןיא

 ,?טעלמַאה, סלַא ןטָארטעגפיוא

 שידיי ַא טימ טריפעגנָא ,ןהארק ירעה טימ ןעמַאזוצ ,1918 ןיא

5906 



 ןופ ןָאקיסטעל

 עמַארדָאלעמ סנהארק .ה ףיוא טריפ רע ואוו ,סיאול .טס ןיא רעטַאעט
 ,"גרעב-סעביל,

 טָאה רע ואוו ,דנַאלגנע ןייק ןרָאפעגקירוצ .ק זיא 1922 יַאמ ןיא

 ןוא ץניוָארּפ רעשילגנע רעד ףיוא ןעגנולעטשרָאפ עשידיי ןבעגעג

 ןָאיליװַאּפ, רענָאדנָאל ןיא ןליּפש ןביוהעגנָא 1922 ינוי 26 םעד טניז

 -מַאה,, יו ,ןסעיּפ ייר עצנַאג ַא טריפעגפיוא טָאה רע ואוו ,*רעטַאעט

 קידנליּפש ,"יבלירט; ,"ןביולג רעזנוא , ,"בנג עקטָאמ,, סשַא ,"טעל

 .ןלָאר-טּפיוה יד

 ןָאדנָאל ןיא טריפעגפיוא ,1922 ןיא ,רעטשרע רעד ךיוא טָאה .ק

 -פיוא ןייז ןגעוו ,("חלושמ , ןופ לָאר יד טליּפשעג) "קובד; סיקסנַא

 עשיטסילַאער ַא זיולב ןעוועג זיא'ס, זַא ,רעיימ סירָאמ טביירש גנוריפ

 -סיוא יז זיא ךָאד .גנוריפפיוא עכעלכַאלפרעביוא ןַא ךעלגלָאפ ןוא

 ,*?טנַאסערעטניא ןעמוקעג

 רעווש, סמכילע םולש טריפעגפיוא ָאד .ק טָאה 1923 ץרעמ ןיא

 עסעיּפ סנהָארק .ה ןוא ("וָאנַאװיא , לָאר יד טליּפשעג) "דיי ַא ןייז וצ

 ,?ףמַאק-ןסַאלק;,
 טָאה רע ואוו ,עקירפַא-םורד ןייק ןרָאפעגּפָא .ק זיא 1923 יַאמ ןיא

 ןעמוקעגקירוצ רעדיוו ןוא ,שידיי ףיוא ןעגנולעטשרָאפ ייר ַא ןבעגעג

 ,ןָאדנָאל ןיא

 : רעיימ סירָאמ טביירש דָאירעּפ םענעי ןגעוו

 'ה טָאה ןָאדנַאל ןיא רעטַאעט עשידיי סָאד ןטלַאהפיוא ןיא,

 ןיא ָאד טָאה רע .עלָאר עדנטײדַאב ַא טליּפשעג רעלסעק העזָאי

 רעכלעוו יו רעמ רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ תוחכ ןבעגעגקעװַא ןָאדנָאל

 ןייק .,, ,רָאטקעריד רעדָא רעליּפשיוש רעשידיי רערעדנַא זיא'ס

 רעבָא ,ןענופעג טינ ָאד רע טָאה רעטַאעט שידיי רַאפ דלעפ עטיירב

 ַא ןפאש וצ ןוא ןליּפש וצ ָאד טכוזענ תוחכ עֶלַא טימ טָאה רע

 .ןריטסיזקע קידנעטש ָאד לָאז רעטאעט שידיי ַא זַא ,טייקכעלגעמ

 ןופ גנולקיװטנַא רעד וצ נונענ ןנָארטענייב טינ וליפַא טָאה רע

 ןשידיי ַא ןופ ץנעטסיוקע רעד וצ רעבָא ,רעטַאעט ןשידיי ןגיה

 .ןגָארטעניײב ליפ רעיוהענמוא רעכיז רע טָאה ,ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט

 ןעו טנעמָאמ א ןיא טקנוּפ ןעמוקעגקירוצ רעהַא זיא רע ...

 -רעטנוא םייב ןטלַאהעג ךעלבעטשכוב טָאה רעטַאעט עשידיי סָאד

 רעטַאעט ןשידיי ןכָאנ שידק טגָאזעג רַאגָאז ןיוש טָאה ןעמ ןעוו ,ןייג

 ךיז טָאה רע .ןעוועג םיתמה היחמ ךַאפנייא סע טָאה רע ןוא
 טכַארבעג ,טעברַא רעד וצ עיגרענע ןוא טפַארק ליפ טימ ןעמונעג

 : רעדנואוו ַא ךַאפנייא ןזיווַאב טָאה ןוא רעליּפשיוש ןוא ןסעיּפ עיינ

 ןכַאמ סע ןוא סיפ יד ףיוא רעטַאעט עשידיי סָאד ןלעטשוצקירוצ

 ."עדָאירעּפ רעיינ ַא ראפ נלָאּפרע טימ ןייגנָא

 ןעגנולעטשרָאפ עשידיי ייר ַא ןבעגעג .ק טָאה 1924 רַאונַאי ןיא

 רע ואוו ,ןָאדנָאל ןייק טרעקעגקירוצ ךיז רעטעּפש ןוא ,זירַאּפ ןיא

 | ?רעטַאעט ןָאיליװַאּפ, ןטימ טריפעגנָא טָאה

 רעביא טמענ רע ואוו ,עקירעמַא ןייק קירוצ רעדיוו ךיז טרעק .ק

 ןָאזעס) סקנָארב ןיא *רעטַאעט רעווקס ילניקעמ/, סָאד קרָאי-וינ ןיא

 ןיא לַאטנעמולב ייב רעדיו רע טליּפש 1926 ינוי ןיא (6

 רעדיו רעטעּפש טמענ רע סָאװ ,?רעטַאעט ןָאיליװַאּפ  רענָאדנָאל

 יא יו ןסעיּפ עיינ ייר עצנַאג ַא ףיוא טרָאד טריפ ןוא ,רעביא
 ןצבק, עידעמָאק ןייז ןוא "דרע רעד ןופ רעדניק, סניביל .ז ,6
 עסעיּפ יד טָאה .ק זַא ,טביירש רעיימ סירָאמ .? וטסכירק ואוו

 ,גלָאפרעד ןקידנטײדַאב ַא טימ טריפעגפיוא

 : רעיימ סירָאמ טביירש דָאירעּפ םעד ןגעוו

 ןיוש זיא ןָאיליװַאּפ רעד זַא ,טקַאפ רעטסואווַאב טוג ַא זיא'ס,

 ןיא ,ןרעוו .טפיוקרַאפ םייב ןטלַאהעג טָאה ןוא ןסָאלשעג ןעוועג

 היחמ ןנימ רב םעד טָאה ןוא רעלסעק ףעזָאי 'ה ןעמוקעג רעבָא
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 -עג טָאה רעלסעק 'ה סָאװ ןוא רַאפרעד ןיוש .. . .ןעוועג םיתמ
 -עלַא רע טנידרַאפ ,גנַאנרעטנוא ןופ רעטַאעט עשידיי סָאד טעטער

 רָאנ טינ טימרעד ךָאד טָאה רע .גנוצעש ןוא גנונעקרענָא סנעמ
 ַא טָאה גנורעקלעפַאב עשידיי יד ואוו ,עיצוטיטסניא יד טעטערעג

 ןבעגעג ךיוא טָאה רע רָאנ ,שידיי ןיא ןריזומַא וצ ךיז טייקכעלגעמ

 ןבָאה וצ ןּפורג ןוא ןטלַאטשנַא עשידיי עליפ וצ טייקכעלנעמ ַא

 -סיזוקע רעייז קידעבעל ןטלאהוצפיוא טניימ סָאד ןוא ןטיפענעב

 ףרַאד סָאװ ,ךַאז עסיורג ַא רעייז זיא סָאד .טייקיטעט ןוא ץנעט

 רעלסעק ףעזָאי 'ה ןעוו זַא ,ןייז ןָאק סע ... .ןרעוו טנעקרענָא

 ןייר ןעוועג ךיז רע טלָאװ ,רעליּפשיוש ַא זיולב ןביילב ןעוועג לָאז

 ןטייקיאעפ עסיורג ךָאד טָאה רע .ןעלקיװטנַא קרַאטש שירעלטסניק

 זיולב ןרירטנעצנָאק ןעוועג ךיז לָאז רע ןעוו ןוא ,רעליּפשיוש סלַא

 ןרילעדָאמ קיטכיר ,ןטעברַאסיוא ,ןפיילשסיוא לָאז רע זַא ,םעד ףיוא

 ןרעסעב ןיא ךיוא רעלטסניק ַא ןרָאװענ רע טלָאװ ,ןטייקיאעפ ענייז

 -סעק 'ה רעבָא זיא .ןיז ןשירעלטסניק ןיא עקַאט ,טרָאװ ןופ ןיז

 ַא ןעוועג ךיוא זיא רע רָאנ ,רעליּפשיוש ַא זיולב ןעוועגנ טינ רעל

 זַא ,טניימ סָאד .ןסעיּפ ןופ רעריפפיוא ןַא ןוא רָאטקעריד-רעטַאעט

 רענענייא רעד טימ זיולב ןבענוצּפָא ךיז טרעהענפיוא טָאה רע

 ןבעגעגּפָא ןיוש ךיוא טָאה רע רָאנ ,גנולקיווטנַא רעכעלנעזרעּפ

 ןופ גנולקיוװטנַא רעד רַאפ ןוא ןליּפש סָאד רַאפ חכ ןוא טייצ

 ,ןילַא ךיז עזיײװרעכעלדײמרַאפמוא רע טָאה םעד ךרוד .ערעדנַא

 ."ןקיסעלכַאנרַאפ טזומעג ,ןטייקיאעפ ענענייא ענייז טסייה סָאד

 "רעביור, סרעליש רעטַאעט ןייז ןיא ףיוא .ק טריפ 1928 ןיא

 "גידענעוו ןופ ןַאמפיוק; סריּפסקעש ,("ראמ ץנַארפ , קידנליּפש)

 "קלָאפ ןייז וצ קירוצ , סנירבָאק ןָאעל ןוא (*קָאליײש , קידנליּפש)

 רע טרילָארטסַאג טייצ-רעמוז .("קעלב .רד, לָאר יד קידנליּפש)

 רע טריפ 1929-20 ןָאזעס םוצ ןוא ,זירַאּפ ןיא רַאוטרעּפער ןייז ןיא

 טריפ רע ואוו ,ןָאדנָאל ןיא *רעטַאעט ןָאיליוװַאּפ , ןטימ ןָא רעדיוו

 ."ןבעל ַא רַאפ ןבעל ַא; עסעיּפ סנהארק .ה ףיוא ךיוא

 זיא רע ואוו ,עקירעמַא ןייק טרעקעגקירוצ רעטעּפש ךיז טָאה .ק

 .קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג 1923 רַאורבעּפ 22 םעד

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ רעיימ סירָאמ

 רעשילננע רעד ףיוא ףױרַא זיא שטיווַאקסָאמ סָאװ םעד ךָאנ;

 רע .רעלסעק ףעזָאי טצעזַאב ןןָאדנָאל ןיא) ָאד ךיז טָאה ,עניב

 "עג טָאה ןוא 'רעטַאעט ןָאיליװַאּפ, ןיא רָאטקעריד ןעוועג ָאד זיא

 -עגייב ליפ קפס ַא ןָא טָאה רע .ןרָאי עליפ ןלָאר טּפיוה טליּפש

 רעדייל רעבָא ,רעטַאעט שידיי קידנעטש ַא ָאד ןטלַאהוצפיוא ןנַארט

 סנטסייממַא טָאה רע ,רעטַאעט ןרעסעב ןייק ןפַאשעג טינ רע טָאה

 וצ טייצ ןופ שטָאכ ,ןעמַארדָאלעמ עלענַאיצַאסנעס טריפענפיוא

 .ןסעיּפ עטונ רָאנ רַאנָאז ןוא ערעסעב טריפענפיוא רע טָאה טייצ

 ערעירַאק-רעטַאעט ןייז ןעגנַאפעננָא דָארנ טָאה רעלסעק ףעזָאי

 "יוש רעטשרע רעד ןעווענ טעמכ זיא רע .ןטוג וצ גנוניינ ַא טימ

 טָאה רעכלעוו ,|ןָאדנָאל ןיא|} עניב רעשידיי רעד ףיֹוא רעליּפש

 ַאעמָאר, ןוא !טעלמַאה, יוװ ןסעיּפ עשיסַאלק עכלעזַא טריפענפיוא

 טָאה רע .רעליש ןופ 'רעביור יד; ,ריּפכקעש ןופ 'טעילושז ןוא

 ןָא ,טַאהעג טָאה רע ןוא ןסעיּפ יד ןיא ןלָאר-טּפיוה יד טליּפשעג

 'ניהענ ןעוועג רעבָא זיא רע .ןטייקיאעפ עשירעליּפשיוש ,לפייווצ

 ןיא רעלטסניק סלא ךיירנלָאפרעד ןייז ֹוצ ןכַאז ייווצ ןופ טרעד

 רַאפ ץנענילעטניא עקיטיונ יד ןסעזַאב טינ טָאה רע .ןיז ןרעפעב

 סָאוװ ,ךַארּפשסױא עטיירב א טַָאהעג טָאה ןוא ,טסנוק רערעכעה
 .ןנָאלָאנָאמ עשירַארעטיל יד ןופ ןגָארטרַאפ סָאד טריפענרעביא טָאה

 -עטיל טונ נונעג ןעגנולקעג טינ טָאה ןדייר ןייז ןופ טרַא יד ןיוש

 יד טלעפענ םיא ןבָאה סע סָאװ ,ץוח ַא ,שירעלטסניק ןוא שירַאר
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 רעטַאעט ןשידיי

 רעסעב ליפ טליפעג רַאפרעד ךיז טָאה רע .סעיצַאלודנוא עקיטיונ

 ,לוק ןכיוה ןפיוא קידנעטש טדער'מ עכלעוו ןיא ,ןעמַארדָאלעמ ןיא

 לייוו ,סיוא טינ סע טכַאמ ,קרַאטש וצ ןוא בָארג טננילק'ס זַא ןוא

 ןיא טמוק סָאװו ץֵלַא טעמכ ןבירטעגרעביא ןוא בָארנ ךָאד זיא'ס

 סָאד ןליּפש שירעלטסניק ַא וצ ךיוא םיא טָאה טרעטשענ .רָאפ ייז

 עלָאר עדעי טינ ןוא ,רענעסקַאװעצ קרַאטש ַא ןעוועג זיא רע סָאװ

 .טסַאּפענ םיא רַאפ טָאה

 טליּפשעג טָאה רעלסעק ףעזָאי ןעוו זַא ,ןרעוו טגָאזעג רעבָא זומ'ס

 טסַאּפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןלָאר עכלעזַא ,ןדלעה עשיטַאמַארדָאלעמ

 םֶלַא טליּפשענ טָאה רע .טכעלש טינ ןעוועג רע זיא ,םיא רַאפ

 רע .ןעמָאנ ןבלעז םעד טימ עסעיּפ סר"מש ןיא 'קיזמ עלעקייא;

 םנירבָאק ןָאעל ןיא רעטקַארַאכ-טּפיוה רעד סלַא טוג טליּפשעג טָאה

 רעמרַאפ רעשירעבױלגרעבַא רעד סלַא ךיוא ,'קלָאפ ןייז וצ קירוצ;

 ,ןלָאר עכלעזַא ךָאנ ןוא ,'דרע רעד ןופ רעדניק, סניביל ןיא

 יקעוַא טָאה רע .טידערק רעלסעק ףעזָאי טמוק ךַאז א רַאפ ךָאנ

 זיא רע .ןבעל ןייז ןוא טנוזעג ןייז רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ ןבענעג

 ןוא רעקנַארק ַא ןליּפש ןרָאי עליפ ךָאנ ןָאדנָאל ןופ ןרָאפענקעװַא

 ףיוא טָאהעג טינ וליפַא ,רימ ךיז טכוד ,טָאה רע .רענעכָארבעצ ַא

 ןייק ןרָאפעג זיא רע .ןעייל טלענ טזומענ טָאה ןוא תואצוה-עזייר

 רעדנרייל ַא זיא רע ןוא טליּפשענ טינ רעמ טרָאד טָאה רע .עקירעמַא

 ,"ןברָאטשעג

 "סקַאב יד ןופ ןַאמ רעד, ּפ"א רעקיטירק רענָאדנַאל רערעדנַא ןַא

 םוצ גנַאגוצ ס'ק ןרעפטנערַאפ קיטסירעטקַארַאכ ןייז ןיא טבורּפ

 ;:רעטַאעט

 ?ביימש ןכעלביל ַא טימ .לַאנ ַא ןֵא שטנעמ ַא -- ןבעל ןיא,

 .ךייא רע טיײלנַאב טרָאװ-טסיירט ַא טימ ןוא ךייא רע טנגעגַאב

 ,גנערטש .ךוּפיה רעד טקנוּפ רע זיא ,ןבָארּפ ייב ,עניב רעד ףיוא

 .ןלזנ ַא שממ ,הרעשה טוחכ דיּפקמ זיא ןוא דנבעגכַאנ טינ ,ףרַאש

 יד רעטניה .,ןעלכיימש ןניוא יד ןוא ןקילב ענייז ןטעלנ ןבעל ןיא

 ןלַאפ עדייב ןיא וא .,ןזיּפש יו ףרַאש ןקילב ענייז ןכעטש ןסילוק

 ,טסנוק סלַא טסנוק-רעטַאעט יד ביל טָאה רע . ., .טסנרע רע זיא

 ױזַא רע זיא רַאפרעד ןוא ,טכוזננייא עכעלנעזרעּפ ןָא ,תוינּפ ןָא

 חלעמ יד . ... ,ןליּפש םוצ תוכייש ַא טָאה סָאװ ,ץלא וצ גנערטש

 ,עניב רעד ףיוא וליפַא סױרַא לָאמַא ךיז טנייצ טייקטסנרע ןופ

 םעד ךרוד טבעל רע ןעוו ,עניב רעד ףיוא .ןבָארּפ ייב זיולב טינ

 ענייז ןעניז ןיא ךיוא רעבָא רע טָאה ,טליּפש רע ןכלעוו רַאפ ,ּפיט

 רעיוא רעד טסייר רענניז ןסיורג םעד יוו ױזַא ןוא ,רעליּפשטימ

 עשלַאפ ַא ןצרַאה ןיא סיר ַא םיא טינ ױזַא ,ןָאט ןשלַאפ ַא ןופ

 רע ,ןליּפש ןיא עינַאװערָאה ליוו רע ,רָאיטקַא ןַא ןופ גנוגעווַאב

 זיא סע ןעוו םיא טריוורענעד סע ןוא ןנָארטרעד טינ שרעדנַא ןָאק

 ןעמ סָאװ ,ןורסח ַא רעבָא ,הלעמ ַא קפס ןָא זיא סָאד .שרעדנַא

 טסנוק יד ביל טָאה רעלסעק 'ה . . . .ןקרעמַאב ,לָאמטּפָא ,סָאד ןָאק

 לייו רָאנ .יז ןריטנעטַאּפ סָאו ,רעקעמשנייפ יד ןופ רעמ ןליפַא

 ךעלגנענוצ ןכַאמ יז ןָאק ןעמ זַא ,רע טלַאה ,טסנוק יד ביל טָאה רע

 -ענ ןייז זומ ןיצידעמ זַא ,טלַאה רע .ןכַאז ערעטכייל ךרוד רעירפ

 רע ןוא .ןעמענ טינ סע ךיז טליוו טינ ביוא ,ךעלרעקוצ טימ טשימ

 רַאפרעד ןוא רעדניק ענייז יו םוקילבוּפ ןשידיי םעד ביל טָאה

 ,עבעלדעש ןייק טינ רעבָא ,{גרַאװשַאנ| ידנעק טּפָא ריא רע טיג

 ."ערעקרַאטש סָאװטע וצ ןענהעווענוצנייא יז םוא עכעלטיטעּפַא רָאנ

 ,3 יז ,וו ,*,טאצס .דיא .שצג, ז- ןירָאג .ב

 יי יג ,".װרָאפ, ,ןָאדנָאל ןיא המחלמ-רעטַאעהט עשידיא ַא -- ןיקמורפ .א

 ,1912 .װָאנ 2

2008 

 ןערהע ןעגיטנייה ןיז וצ רעלסעק ףעזָאי 'ה -- ןרעיימ סירָאמ} סוקיטירק
 .1913 .װָאנ 10 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד, ,דנעבַא

 .צעד 2 ,טרָאד ,רעטאעהט ןָאיליװַאּפ סָאד ןוא "טייצ ידא -- רעיימ סיררָאמ

2, 

 ,* .ג ,",װרָאפ, ,ןַאדנָאל ןיא "סרַאטס; עשידיא רעקרַאונ --- לָאגניד .ס

 ,1914 יאמ 6

 ,טרָאד ,ןָאדנָאל ןיא ןָאזס רעטאעהט ןעשידיא ןופ סולש רעד --- לָאגניד .ס

 .1914 ינוי 3

 .1917 רעבָאטקָא 25 ,ָאגאקיש ,טלעװ יד , ,"טעלמַאה, -- דלָאגנייר סיאול

 'נָאל ,"טייצ יד, ,"טעלמַאה, ןיא רעלסעק ףעזָאי 'ה --- ןיקסװעשטַאכָאס} א"ןב

 ,1922 ינוי 28 ,ןָאד

 ,1922 .װָאנ 5 ,טרָאד ,"בנג עקטָאמ,, סישַא םולש -- ,מ .מ
 ,1922 .צעד 8 ,טרָאד ,ילאגנעוס סלַא רעלסעק ףעזָאי יה -- .מ .מ

 ,1923 יַאמ 10 ,טרָאד ,דנעבַא סדעישבא ס'רעלסעק ףעזָאי 'ה -- סוקיטירק

 .1923 .װָאנ 30 ,טרָאד ,םואעליבוי ס'רעלסעק ףעזָאי 'ה --- יקסניהַארב .א

 רַאונַאי 7 ,טרָאד ,זירַאּפ ןיא ןעגנולעטשרָאפ סרעלסעק ףעזָאי יה -- קנַארפ .נ

4, 

 .1924 רַאורבעפ 8 ,.י .ג ,"גָאט רעד, ,ךיוה ןעגייטש ליװ ןעמ ןעוו --- קנַארפ .נ

 ןעגעװ ןעכַאז עטנַאסערעטניא טלהעצרעד רעלסעק ףעזָאשזד --- שטיװָארעשַא .מ
 ,1924 .גיוא 21 ,.י .נ ,".ורָאפ, ,אקירפא ןיא רעטַאעהט ןעשידיא

 ,"טייצ יד, ,רעלסעק ףעזָאי 'ה ןופ עמהַאנפױא עטרעטסײגַאב -- סוקיטירק

 ,1925 ינוי 17 ,ןָאדנַאל

 .1925 ינוי 21 ,טרָאד ,"ןַאמשטַאװ, םעד ןיא רעלסעק ףעזָאי יה -- א"ןב
 .1927 ינוי 1 ,טרָאד ,רעטאעט שידיא ןעגעװ -- ןַאמניילק .מ

 'רעטַאעהט ןעשידיא םעיינ ס'רעלסעק ןופ גנולעטשרָאּפ עטשרע יד --- סוקיטירק

 .1927 ינוי 8 ,טרָאד ,ןַאזעס

 ,טרָאד ,ןָאדנָאל ןיא רעטַאעהט ןעשידיא ןופ ןָאזעס ןעדנעמוק םוצ -- סוקיטירק

 ,1925 ילוי 5

 יצגַאט רעזדָאל, ,ןעליוּפ ןיא ךוזַאב ןייז ןגעװ רעלסעק ףעזָאי --- םירפא יבא

 .1927 .טּפעס 18 ,שזדָאל ,"טאלב

 ,ןָאדנָאל ,"טסָאּפ עשידיא, ,ןערוטַאינימ רעטַאעהט --- סקַאב יד ןופ ןַאמ רעד

 .1927 .צעד 2

 ,"טייצ יד, ,רעטאעהט עשידיא סָאד ןוא רעלסעק ףעזָאי 'ה -- רעיימ סיררָאמ -

 .1928 רַאונַאי 18 ,ןָאדנָאל

 ץרעמ 19 ,טרָאד ,"גידענעװ ןופ ןַאמּפיוק, ס'רעיפסקעש -- רעיימ סיררָאמ

8, 

 ,קיטַאמַארד ילאפ ןיא טירטפיוא רעטשרע ס'רעלסעק ףעזָאי -- קנַארפ .נ

 ,1928 ינוי 20 ,זירַאּפ ,"טגייה רעזירַאּפ

 10 .ןָאדנָאל ,"טייצ יד, ,רעטַאעהט ןָאיליװַאּפ ןיא "סנ, רעד -- רעײגנײרַא

 ,1928 ינוי

 יוא ,רעלסעק ףעזָאי ןופ טריפעגפיוא רעליש ןופ "רעביור יד, -- ןאּפ .ש

 ,1928 רַאונַאי 20 ,ןָאדנָאל ,"טסָאּפ

 16 .ןָאדנָאל ,"טייצ יד, ,! רעטאעהט ןעשידיא םוצ עבעיל -- רעיימ סיררָאמ

 ,1929 רַאונַאי

 ..1929 רַאונַאי 18 ,טרָאד ,"רעכערברַאפ רעד, ןיא רעלסעק .י 'ה -- סוקיטירק

 ,"טסָאּפ יד, ,רעלסעק ףעזָאי ןופ טריפעגפיוא "עביל ןיא ןָאסעל א, -- ןאּפ .ש

 .1929 יאמ 22 ,ןָאדנָאל

 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד, ,רעטאעט ןָאיליװַאּפ ןופ גנונעפערע רעד --- סוקיטירק

 ,1929 .פעס 4

 ,ןָאדנָאל ןיא רעטַאעהט עשידיא סָאד ןוא רעלסעק ףעזָאי יה -- רעיימ סיררָאמ

 ,1929 .צעד 18 ,טרָאד

 .1929 .צעד 23 ,טרָאד ,גנולעטשרָאפ עטצעל ס'רעלסעק יה -- 1

 26 .ז ,1937 ,י .נ ,"רעטַאעט ןעשידיא ןופ םָאבלַא; --- גייווצרעבליז ןמלז

 ,115 ,111 ,100 .זז ,1942 ,"ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט שידיא, --- רעיימ סיררָאמ

6, 137, 148. 

 .587 ,403 ,342 .וז ,קרָאיײוינ ,"טלייצרעד רעלדַא יליצ, -- רעלדַא יליצ

2090 



 השמ ,ץטַאק
 {1941 ינוי 14 ,טשצעג -- 1864 ףוס .בעג)

 ןפיוא וועליהָאמ ןיא 1864 ףוס ןריובעג

 ,עילימַאפ רעשיתבה-לעב ַא ןיא ,רעטסעינד

 טָאה ,גנואיצרעד עכעלטלעוו-בלַאה ַא ןעמוקַאב

 טימ טריסערעטניארַאפ ךיז לגניי סלַא ךָאנ רע

 -רעטנורַא זיא ןוא ןעגנוגעווַאב עשידיי עיינ יד

 בייל השמ ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןלַאפעג

 -שטייד ןייק קעװַא רָאי 16 וצ .םולבנעיליל

 ןיא טייצ עצרוק ַא טכַארברַאפ ,ןרידוטש דנַאל

 -יטנַא ןקידארומ ןבילוצ רעבָא ,גרעבסגינעק

 ןוא םייה רעד וצ טפַאשקנעב סיוא ,םזיטימעס

 -סור ןייק ןרָאפעגקירוצ ,ןטייקירעװש עלעירעטַאמ בילוצ רקיע רעד
 ,דרע ןבָארג ייב רעטעברַא-ץרַאװש סלַא ענוװָאק ןיא טעברַאעג .דנַאל
 ,רערעל ַא ןרָאװעג טרָאד ףוסל ןוא ,לגיצ ןגָארט ,תואשמ ןּפעלש

 "רערעהוצ רעיירפ, ַא ןרעוו וצ ידכ עװקסָאמ ןייק קעװַא 1882 ןיא

 -עווַאב-סקלָאפ, רעד טימ טנעקַאב ךיז טרָאד .טעטיזרעווינוא ןיא

 קיטייצכיילג רעבָא ,רענָאיצולָאװער-טסילַאיצָאס ַא ןרָאװעג ןוא ?גנוג

 גנוגעװַאב רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ טקריװַאב ןעוועג ךיוא

 ַא טרָאד ןדנירג ,לארשי ץרא ןייק ןרָאפ וצ טנַאלּפעג וליפַא ןוא

 ןייק 1888 ןיא ןפָאלטנַא תופידר-יײצילָאּפ בילוצ .עינָאלָאק עיירפ
 רעד ןיא רעלדעּפ ַא ןעוועג טייצ לקיטש ַא זיא רע ואוו ,עקירעמַא

 ,קרָאי-וינ ןייק טרעקעגקירוצ ךיז 1889 ןיא ןוא טוָאס

 :רעביא טיג ןיטנע לאוי יו

 -נרעלענ ןייק ןעוועג טינ עקירעמַא ןיא ןעמוקנָא ןייז ייב רע זיא;
 -ַאנמיג ןייק טינ וליפַא ןוא רעטקידנעעג-טעטיזרעווינוא ןייק ,רעט
 סעמאמ-עטַאט רעוװעליהַאמ רעכעלנייוועג ַא ,רעטושּפ ַא רָאנ ,טפיז

 ןיא רעטזיירעגוצ עלייוו ַא ףיוא ןוא ,למעדייא רענוװָאק א ,דניק ַא

 רעקידתופסות-ארמנ רעשיתבחהדלעב רעוועליהָאמ ַא טימ ,עווקסָאמ

 ןָא רַאּפשנָא ןַא טימ ,ד"בח ןופ לצוצינ ַא תועמשמ טימ ,גנודליב

 -נזעלאב רעסיוועג ַא טימ ,רוטַארעטיל רעשיאערבעה-שיסַאלק רעד

 ַא טימ ,רוטארעטיל רעשיסור רעד ןיא ךיוא ןוא שיסור ןיא טייק

 א טימ ,רעקיסַאלק עשטייד עכעלטע ןיא ןוא שטייד ןיא העידי
 -ידָארַאנ רעשיסור-רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ גנונא עקידשטשוטמ
 עלעצירּפש א טימ ךיוא רעבָא ,ןגנונעװַאבסקלָאפ| ָאווטסעשט
 ."ןויצ-תביח

 רעשידיי רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא דלַאב .ק זיא עקירעמַא ןיא
 רענייא ןעוועג ןרָאי ךס ַא ןופ ךשמ ןיא זיא ,גנוגעװַאב-רעטעברַא
 טסיצילבוּפ ,רָאטקַאדער סלַא --- םזיכרַאנַא ןשידיי ןופ רעריפ יד ןופ
 -עיצקַאדער רעד ןופ דילגטימ ַא 1889 ןיא ןעוועג .רענדער ןוא
 איד, עקירעמַא ןיא ןַאגרָא ןשיטסיכרַאנַא ןטשרע ןופ עיגעלָאק
 ןקיטעט ַא ןעמונעג רעטעּפש ,(ַאפּפַאי ףסוי -- רָאטקַאדער) *טיײהרַאװ

 ןטסיכרַאנַא ןוא ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ןשיווצ ףמַאק ןיא לײטנָא

 -יפנָא-עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטסיכרַאנַא ןעוועג .ןַאגרָא-ײטרַאּפ ַא ןגעוו

 ןרָאטקַאדער עטשרע יד יװ םעדכָאנ) 1894 זיב ןוא ,ןָאטסָאב ןיא רער

 רעטיײברַא עיירפ , יד ןופ רָאטקַאדער ןעוועג (ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה

 . "גוטייצ-גָאט עשידיי ענעדישרַאפ ןופ רָאטקַאדער רעטעּפש ,"עמיטש

 רעבירַא םָארגָאּפ רעווענעשעק ןכָאנ ,ןבַאגסױא עשידָאירעּפ ןוא ןעג
 ןיא טצעזַאב ךיז 1912 ןיא ןוא ,םזינויצ םוצ רעטעּפש ,ר"ס יד וצ
 ידע גנוטייצ עכעלגעט יד טריטקַאדער טָאה רע ואוו ,עיפלעדַאליפ
 ,"טלעוו עשידיא

 דניירפ ןייז טלייצרעד ,עקירעמַא ןיא ןרָאי עטשרע ענייז ןגעוו

 : ףָאלעּפַאק .י
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 ןופ ןָאסיססעל

 עלַא ,ןשטנעמ ךיז וצ ןניוצעגוצ טעננַאמ ַא טימ יו טָאה ץטאק ,

 -נייֵרַא טָאה ןעמוקנָא ןייז .טעטכַאעג ןוא טַָאהעג ביל םיא ןבָאה

 .הביבס רענענייא רעזנוא ןיא ךיוא ערעפסָאמטַא עיינ ַא טכַארבעג

 ןרָאװעג זיא ןעמ ,ןרעדנַא םוצ רענייא טרעטנענרעד ךיז טָאה ןעמ

 ַא ןגָארטעגנירַא ךיוא טָאה רע רעבָא ,רעשירבח ןוא רעמערַאוװ

 ןוא ערמערפ ענונב דלודעג ןוא ץנַארעלַאט ןופ ןָאט םעיינ ץנַאג

 -רעביא טינ רע טָאה ,רוטַאנ רענעדיײשַאב ןייז וצ יירט ... .רעננעק

 רע ,טעברַא רעד ןיא טינ רעדָא םיא רַאפ טסַאּפ סע סָאװ ןבילקעג

 ףיוא ןייטש וליפַא ,טנָאקעג רָאנ טָאה רע סָאוװו ץֵלַא ןָאטעג טָאה

 ,ןלייט |ןעלטעצ-נולפ| סליב-דנעה ןוא {ןסַאנ קע| סרענרָאק יד

 ,טריטסערַא לָאמ רַאַּפ ַא םיא טָאה ןעמ ,אחרוא בנא ,סָאװרַאפ

 -סיכרַאנַא| רעקיזָאד רעד ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג זיא ץיטַאק . . ,

 ןייק ,גנולמַאזרַאפ ןייק ןעועג טינ זיא סע ,טייקיטעט {רעשיט

 זיא רע ,ןצטַאק ןקיש רעדָא ןּפעלש טינ לָאז ןעמ ןיהואוו גניטימ

 וצ גנולמַאזרַאפ-ןסָאמ א ןופ .ןרעדנַא םוצ טרָא ןייא ןופ ןפָאלעג

 וצ רעכַאמ-לדמעה יד ייב גניטימ ַא ןופ ,ןייארַאפ-סגנודליבטרַאפ ַא

 עטעּפש ןוא עטפָא ענענייא יד ץוח ַא ,,רעטעברַא-רענעמ , יד

 דחוימ הילש ַא ןקיש ךינ ףיוא טפראדעג ןעמ טָאה .,ןעגניטימ

 ץטַאק -- ןָאטסָאב ןייק ,ץטַאק ןעוועג סָאד זיא ,עיפלעדַאליפ ןייק

 ,"ץטַאק לָאמַא רעדיוו --- קרַאונ ןייק ןעווייה-וינ ןייק ןוא

 : םילוגלג עכעלטפַאשלעזעג ס',ק ןגעוו טביירש רעטומלרעּפ םולש

 ,1899 רָאי ןיא ,'סטרעוורָאפ, ןיא ןעמוקעגנָא זיא ץטַאק ןעוו ,

 רעד יו גנונעוַאב-רעטעברַא רעד ןיא טסואווַאב ןעוועג ןיוש רע זיא

 -ַאנרֶא יד .עקירעמַא ןיא סנָאינוי עשידיי עטסרעמ יד ןופ רעדנירג
 םעד ןענופעג םיא ןיא עקַאט ןבָאה רעטעברַא עשידיי עטריזינ

 ,טסיכרַאנַא ןַא םנה .דניירפ ןקיטכירפיוא ןוא ןטסעיירטעג ,ןטסעב

 קידנעטש רע זיא ,רענָאיצולָאװער א ,טסילַאיצַאס רעלַאקידַאר ַא

 ךַארּפש עשידיי יד טַאהעג ביל טָאה ןוא דיי רעדנליפ-ףיט א ןעוועג

 טָאה םזילַאנָאיצַאנ ןשידיי ןופ קנופ ַא ,רוטַארעטיל עשידיי ןוא

 טּפַאכרַאפ טכייל ךיוא זיא רע .,ץרַאה ןייז ןיא טעילטעג קידנעטש

 רעבָא .גנונעווַאב רעשיטסינויצ רעקידננייטשפיוא רעד ןופ ןרָאוװעג

 ,גנולמַאזרַאפ ַא ייב רע טָאה ווענעשעק ןיא ןעמָארנָאּפ יד ךָאנ טשרע

 ַא סלַא טרעלקרעד ךיז םלוע ןסיורג ַא רַאפ ,1904 רָאי ןיא ..,

 ןייז טעמדיוועג טלָאמַאד טייז טָאה ןוא ,טסילַאנָאיצַאנ רעשידיי

 -ַאיצַאס ,ןלַאנָאיצַאנשידיי םעד ןרידנַאנַאּפָארּפ וצ עינרענע עצנַאג

 ןוא טרָאוו ךרוד סולפנייא ןייז ואוו םוטעמוא קנַאדעג ןשיטסיל

 ,םעד ןיא קלח ןסיורג ַא טַאהעג טָאה רע ,טכיירגרעד טָאה טפירש

 -יטסינויצ רעד רעטנוא טריּפורנ ךיז ןבָאה רעטעברַא עשידיי סָאװ

 רוניפ עלַאנָאיצַאנ ַא ןבילברַאפ רע זיא טלָאמַאד טייז ןוא ,ןָאפ רעש

 -צטאק  שיטסירעטקַארַאכ ןענייז סָאװ ,ןטפאשננייא עשיפיצעּפס טימ

 ".'שיטסיא

 םולש טביירש ,עיגרוטַאמַארד ס'.ק ןופ בייהנָא םעד ןגעוו ןוא

 : רעטומלרעּפ

 השמ טָאה רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ ןעמַארד ןביירש ןביוהעגנַא ,

 ַא רעייז ןעוועג זיא ענַאל עשימָאנָאקע ןייז ןעוו טייצ ַא ןיא ץטַאק

 סָאװ ,,עכעלקילנ, יד ןופ ןעוועג טלָאמַאד זיא רע שטָאכ .עטכעלש

 רעכעלנעט ַא ןיא ייווצ רעדָא ?קיטרַא ןַא טַאהעג ךָאוו עדעי טָאה

 עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא רע ןוא ,גנוטייצ

 .הסנרּפ ןייק ןבָאה טנָאקעג טינ םעד ןופ רעבָא רע טָאה ,סרָאטקעל

 ןוא ,ןכַארּפש עדמערפ ןופ ןסעיּפ 'ןריטּפָאדַא, ןביוהעגנָא רע טָאה

 טימ טלגנירענמורַא ןעוועג טלָאמאד זיא רעטַאעט רעשידיי רעד םנה

 -רַאפ וצ ןעננולעג 1899 ןיא ךָאד םיא זיא ,רעיומ רעשיזעניכ ַא
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 רעטַאעט ןשידיי

 יד, ןפורעג טָאה רע עכלעוו ,עסעיּפ ַא ןרעלדַא .ּפ בקעי ןפיוק
 ?,'טכַאנ ערעטסניפ

 ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד טביירש גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 : ןירָאג .ב ,רעטַאעט

 בקעי טַאהעג טָאה ןָאזעס ףופ ןוא בייהנֶא םעד ףיוא הקזח יד,

 ןבילבעג זיא םיא סָאװ ןצנַאג ןיא ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ןידרָאנ

 ןבָאה טציא רָאנ .עניב רעד ףיוא טייקיטעט רעקידרעירפ ןייז ןופ

 -עסעב רעד ןופ דלעפ ןפיוא תושדח םינּפ ןזייוו וצ ןביוהעגנָא ךיז

 ןוא רענדער רעלַאקידַאר רענעעזעגנָא ןַא ,ץטַאק .מ .עמַארד רער
 זיא יז רָאנ ,ןרעלדַא רַאפ עסעיּפ א טריטּפָאדַא טָאה ,טסילַאנרושז

 ."ןלַאפעגכרוד ךיילג
 ךיוא זיא'ס ןוא ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא עסעיּפ יד

 .דייבתכ ןייק ריא ןופ ָאטינ

 ,עידעמָאק ַא ןעמַאזוצ ןביירש ןענירָאג גַאלשרָאפ ַא טכַאמעג טָאה .ק

 : ןירָאג טביירש םעד ןגעוו ןוא

 רע ,טרעדָאפענ ךיז טָאה םיא ןופ זַא ,ןנָאז וצ קירביא זיא סע,

 רימ זיא עכלעוו ,עניב רעד ןופ קינכעט יד ןבָאה ןעניז ןיא לָאז

 ןעקנעש לָאז ךיא טרעדָאפעג ךיז טָאה רימ .ןופ ןוא ,דמערפ ןעוועג

 סָאװ ,סרעטקַארַאכ יד ןופ גנולקיוטנַא רעד טייקמאזקרעמפיוא רעמ

 ןָאק ךיא טייוו יו רָאנ .ןטיבעג}| ןייל ןיימ ןיא רעמ ןעוועגנ זיא

 סרעטקַארַאכ יד טימ ןבעגעגּפָא רעמ עדייב ךיז רימ ןבָאה ,ןקנעדעג

 ןָאק ךיא טייוו יו . .. .גנולדנַאה רעד טימ יװ ,גָאלַאיד ןטימ ןוא
 ןשינכעט ןסיורג ַא ןעגנַאגַאב רימ ןענייז ,ןענָאמרעד טציא ךיז

 רימ ... .ןרעלעפ עשינכעט עסיורג ייווצ רעקיטכיר רעדָא ,רעלעפ

 רַאפ לָאר עסיורג יד . . . סרעטקַארַאכ עניילק עייר ַא ןפאשעג ןבָאה

 רעד .טלעפעג עידעמָאק רעזדנוא ןיא טָאה רָאיטקַא ןקיצנייא םעד

 וצ ןעמונעג ךיז ןבָאה רימ סָאװ ,ןעוועג ןיא רעלעפ רעטייווצ

 ןבירטרַאפ ןעוועג סרעקימָאק ןיוש ןענייז טייצ רענעי ןיא ,עידעמָאק

 ַא רַאפ טנכערעג טָאה רַאטס רעדעי ןוא עניב רעשידיי רעד ןופ

 ,רעטקַארַאכ ןשימָאק ַא ןליּפש וצ דובכה תתיחּפ

 קיטש עטייווצ יד .רעקיטש ייווצ ןבירשעגנָא ןעמַאזוצ ןבָאה רימ

 יד .ןרעלעפ עטנָאמרעד יד ןופ םענייא ןופ יירפ ןעווענ ןיוש זיא

 יז רעבָא ,רַאטס א רַאפ לָאר ַא טַאהעג ןיוש טָאה קיטש עטייווצ

 ןענייז ןסעיּפ עטנָאמרעד ייווצ יד .. . עידעמָאק ַא ןעווענ ךיוא זיא

 עיצַארָאבַאלָאק רעזדנוא ןוא ןרָאװעג טריפענפיוא טינ לָאמנייק

 ."טקידנעענ טלָאמַאד ךיז טָאה

 ןרָאװעג טריפעגפיוא *רעטַאעט ַאילַאט/,/ ןיא זיא 1900 בייהנָא ןיא

 -אטע טיול|} "טָאכיק ןָאד רעשידיי רעד, עסעיּפ ס'.ק ןרעלדַא ךרוד

 .ןײטָאכיק ןָאד רענרעדָאמ , סייראג

 : ןיקמורפ .א טלייצרעד גנוריפפיוא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו

 עכעלטע טבעלעגרעביא ץטַאק טָאה 1900 ןופ גנַאפנָא םורַא, |
 געט ענעי סָאוװו ,דייל ןוא דיירפ רעד טימ ןוא ,ןכָאװ עשימרוטש

 עטסמיטניא ענייז םיא טימ טלייטעג ךיז ןבָאה ,טפַאשרַאפ םיא ןבָאה

 רעד, עמַארד ןייז טכַאמעג קיטרַאפ רע טָאה טייצ רענעי וצ .טניירפ

 -בכיוו עטשרע יד ןעוועג ךעלטננייא זיא סָאװ ,!טָאכיק ןָאד רעשידיי

 רעירפ ןיוש טָאה רע .עניב רעשידיי רעד רַאפ ענייז ננופַאש עקיט

 ןענייז ייז רעבָא ,רעטַאעט ןרַאפ ןכוזרַאפ רֶאַּפ ַא טכַאמעג טאהעג

 ,עסעיּפ ַא טימ ןעמוקענטיורַא רע זיא ָאד .גננוטיידַאב ןָא ןבילבעג

 ןפורענסיורַא ןוא טרָאוו יינ ַא טגָאזעג טייצ רענעי ןיא טָאה סָאװ

 טנעקַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,יד ןופ םענייא ןדעי ייב גנורעטסיינַאב

 ,ַאקמאיר, טַאדלָאס רעקסוװװעיַאלַאקינ רעד .טלַאהניא ריא טימ

 -רַאה ליפ ױזַא טימ ,טייקיטכיוו ליפ ױזַא טימ ןלָאמעג זיא סָאװ

 ,ָאדנַאל לאקזחי 'ר ןויצ-בבוח םעד ןופ ּפיט רעד ; טפַאשביל רעקיצ
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 -יירט םעד ןופ ןכירטש עטסלדייא יד ךיז ןיא טרעּפרעקרַאפ רעכלעוו
 ןענַאזרעּפ ערעדנַא עלַא יד ןוא ,ןדיי ןדנעקנעד-רָאלק ןוא ןקיצרַאה
 ןכלעוו ןיא ליטס רעד ,ךַארּפש יד יו טוג ױזַא ,עמַארד רעד ןופ

 יד ןיא .רעביוצ א יו טקריוועג טָאה סעֶלַא סָאד ,ןבירשעגנ זיא יז

 םעד טימ טדערענ ןעמ טָאה ןזיירק עשיטַאמַארד ןוא עשירַארעטיל

 -לעזענ עיירפ, עּפורג יד ןוא ,קרעוו סצטַאק ןופ סערעטניא ןטספיט

 סלַא 'טָאביק ןָאד ןשידיי םעד ןלעטש וצ ןסָאלשַאב טָאה 'טפַאש

 .לַאנרושז ןשיטסיכרַאנַא םעד רַאפ סיפענעב

 'בעטַאעט ַאילַאט, ןקיטלָאמַאד םעד טימ טרישזנַארַא טָאה ןעמ

 דנַאנַאכָאנ ןטנווֶא יירד ןליּפש סע ןוא קיטש סָאד ןריפוצפיוא

 -יוש יד ןופ לבמַאסנַא םעד ןיא .,'יטפיפ-יטפיפ, -- תופתושב

 -שָאמ ,ָאקסעלונָאמ יו ןטפערק עכלעזא ןענופענ ךיז ןבָאה רעליּפש

 -ַאב ערעדנַא ןוא שטיװָאמַארבַא עניב ,ןַאמנייפ טנומניז ,שטיווָאק

 ןענייז ןעגנולעטשרָאפ יירד יד .סעסירעטקַא ןוא ןרָאיטקַא עדנטייד

 ןשילַארָאמ ןוא ןלעיסנַאניפ ןטסערג םעד טימ ןרָאװענ טניורקעג

 רעטַאעט סָאד .טכענ בוט-םוי יירד ןעוועג ןענייז סָאד .גלָאפרעד

 עכלעוו ,רעיושוצ עטרעטסיײינַאב טימ טקַאּפענרעביא ןעוועג ןיא

 -סורַא סולש םייב טנוװָא ןדעי ןוא רעליּפשיוש יד טרידָאלּפַא ןבָאה

 עטסמערַאוו יד טימ ןעמונעגפיוא םיא ןוא רעסַאפרַאפ םעד ןפורעג

 ןיא ןטלַאהעג ,טייצ ןכָאװ רַאּפ ַא רַאפ ,ןעמ טָאה ןַאד .סעיצַאװַא
 .בא ,'טָאכיק ןָאד ןשיריי; ןנעוו ןביירש ןייא ןיא ןוא ןדייר ןייא

 -ָאק, ןשילגנע םעד ןיא טעברַאעגנטימ ןַאד טָאה רעכלעוו ,ןַאהַאק

 ךיז טייצ וצ טייצ ןופ זיולב טנעלפ ןוא 'רעזייטרעװדַא ?שריומ

 סצטַאק ןופ טקיצטנַא ױזַא ןעוועג זיא ,לַאטרַאוװק ןשידיי ןיא ןזייוו

 ייר עצנַאג ַא ןבירשעג 'סטרעוורַאפ, ןיא ןַאד טָאה רע זַא ,עמארד

 טָאה גנומיטש עקידבוט-םוי ענעביוהעג יד .,ריא ןגנעוו ןעלקיטרַא

 חאנק ןֹופ םערָאװ רעד טָאה ןַאד .טייצ ןכָאוו רַאּפ ַא ןטלַאהעגנָא

 ןבָאה געט עכעליירפ יד ןוא ,רעצרעה עכנַאמ ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז

 ץטַאק ןביל רעזדנוא טָאה סָאוו ,!רעמַאינצַאק, ַא טימ טקידנעעג ךיז

 ."טנוזעגנ קיטש ַא טסָאקענג

 : עסעיּפ רעד ןגעוו טביירש ןיקוויר .ב

 זיא םעד ןיא ,גרוטַאמַארד רענעריובעג ַא ןעוועג זיא ץטַאק .מ זַא ,

 'טָאכיק ןָאד רעשידיי רעד, עמַארד ןייא ןוא ,ָאטינ קפס ןייק רָאג

 ןופ עעדיא יד .טקַאפ םעד ןלעטשוצטסעפ ןעוועג גונעג טלָאװ .. ,

 רעד טימ סיוטשנעמַאזוצ ןיא טרעטעמשעצ טרעוו סָאװ ,םולח לעב ַא

 יד רעבָא ,רוטַארעטיל-טלעװ רעד וצ עקַאט טרעהעג ,טייקכעלקריוו

 -טּפיוה רעד ,ָאדנַאל ?אקזחי ןיא עעדיא רעד ןופ גנוקיטלַאטשעגרַאפ

 ריא ןיא טָאה רע .סנגייא רעלופ ןייז זיא ,עמַארד רעד ןופ דלעה

 ענעגייא ענייז רעטָאפ ןייז ךרוד ןוא רעטָאפ ןייז טקיטלַאטשעגרַאפ

 ףיֹוא זייווַאב רערעסערג א ךָאנ רשפא ןוא ,ןעגנובעלרעביא-טננוי

 דלעה רעטייוצ רעד זיא טפַארק-סגנוקיטלַאטשעגנ רעשיטַאמַארד

 רעכלעוו ,טסינָאטנַאק רעטדמשענּפָא רעד ,ַאקמָאיד ,עמַארד רעד ןופ

 רערעכַאװש ַא .ךוליה ןטימ יוג ַא ןוא רענייב יד טימ דיי ַא זיא

 עטעשטעילַאקעצ ןופ טעוועקוטשעגפיונוצ םיא טלָאװ גרוטַאמַארד

 ןיא ,רעבָא אקמאיד .סךרבש ימ עשיסור ןוא םיקוסּפ עשיאערבעה

 ןדעי ןיא ןעמַאזוצ יוג ןוא דיי ,סוג ןייא ןופ זיא ,עמַארד רעד

 ױזַא םיא טלָאװ עמַאמ יד יװ ,ןלײטוצרעדנַאנַאפ טינ ,טנעמָאמ

 ןוא ןגָארטעגנסױא שירעפעש גרוטַאמטַארד ןופ רע זיא ,ןריובעג

 | .ןרָאװעג ןריובעג

 ,גרוטַאמַארד ַא ןבילבעג ןוא גרוטַאמַארד א ןעוועג זיא ץטַאק

 רעלעיצעּפס ןייז ןוא .ןבירשעג טינ עמַארד ןייק טָאה רע ןעוו וליפַא

 ןעוועג זיא עסעיּפ רעשידיי רעד ןופ גנולקיווטנַא רעד וצ גארטייב

 .?גָאלָאנָאמ רעשיגרוטַאמַארד ַא --- טקודָארּפ רעשיגרוטַאמארד ַא
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 טמא 6 עע 5, = =

 -ָאּפ יד ןרָאװעג זיא סע רעקידלקַאש סָאװ ,, : טביירש ןירָאג .ב

 רעטיירב ץלַא ,רעכַאמנעמַארד עטריטנעטַאּפ עקידרעירפ יד ןופ עיציז

 טלָאמַאד טָאה ץַאק .מ . .. .תוחכ עיינ רַאפ ריט יד טנפעעג ךיז טָאה

 רעד , ןעוועג זיא ייז ןופ עטסעב יד ןוא ,ןסעיּפ עכעלטע טריטּפָאדַא

 ,?טָאכיק ןָאד רעשידיי

 :טביירש ןיטנע לאוי ןוא

 םעד ןופ ןעמונעג ץטַאק טָאה 'טָאכיק ןָאד, ןופ עמעכס יד,

 עסעיּפ יד טָאה רע .'טָאכיק ןָאד רענרעדָאמ, סייראגאשע רעינַאּפש

 -קעװַא ,ןבעל שידיי טימ קידנליפנָא יז ,טשידיירַאפ קידנעטשלופ

 ,ןָאזרעּפ טּפיוה עטייווצ יד .ןעמעלבָארּפ עשידיי ףיוא יז קידנלעטש

 דלַאװגרעביא םנופ 'רוניפ רעריטרַאמ ענעניובעג, יד זיא ,עקמָאיד

 לאקזחי ןואנ רעד ,ןָאזרעּפ עטשרע יד .טסינָאטנַאק ןטדרמשענ

 רעד ןופ סקַאמילק רעד .םזינויצ ןופ רעפיולרָאפ ַא זיא ,ָאדנַאל

 ןָא ךיז טסיוטש ָאדנַאל .רעשינָאלָאכיסּפ טסכעה א ןיא עסעיּפ

 .ןופ טכַאל, רעצימיא .ןייטשרַאפ טינ ןָאק רע סָאוװ ,לדניווש ַא ףיוא

 "! ? טָאנ ? יא רעוו ,'םיא

 ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא זיא עסעיּפ רעד ןופ טקַא רעטשרע רעד

 ןיא 1925 ץרעמ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,*ךובלעמַאז ץטַאק .מ,

 .עיפלעדַאליפ

 עסעיּפ ס'.ק ןרָאװעג טריפעגפיוא 1900 ןיא זיא ןירָאג .ב טיול

 טדרַאהרעג ןופ ןרָאװעג טריטּפָאדַא זיא סָאװ ,"הלגע לעב הילדג,

 1906 רַאונַאי 16 םעד זיא עסעיּפ יד ,"?לשנעה ןַאמרופ/, סנַאמטּפוַאה

 ןיא "בולק קיטַאמַארד וויסערגָארּפ, ןכרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ,1907 ןיא ןרָאװעג טלָאהרעדיװ רעטעּפש זיא ןוא ,?רעטַאעט דנערג;

 ,קרָאי-וינ ןופ ןלייט ענעדישרַאפ ןיא 1910 ןוא 8

 ;טביירש ןיטנע לאוי

 -רַאֿפ ןֹוא גנוטעברַאאב עיירפ ַא זיא 'הלגע לעב רעד הילדנ ,,

 ןיא גנוטעברַאאב יד .'?שנעה ןַאמרופ, סנַאמטּפיוה ןופ גנושיריי

 רעד יו ,ךיוא זיא יז .שינָאלָאכיסּפ ףיט ןוא שיטַאמַארד קידלאונ

 .ךעלמיטסקלָאפ ץינַאנ ,לַאניגירַא

 ."עניב רעד ףיוא טבעלעג קידתמא ןבָאה ןסעיּפ עדייב

 ריא ןופ די:בתכ ןייק ןוא ןרָאװעג טקורדעג טינ זיא טסעיּפ יד

 ,ָאטיג זיא

 ס'.ק ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא 1900 ןיא זיא ןירָאג .ב טיול

 יד ,םלָאה .א ןופ *רובג רעד, ןופ גנוצעזרעביא רעדָא גנוריטּפָאדַא

 ןופ די:בתכ ןייק ןוא ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא עסעיּפ

 ,ָאטינ ךיוא זיא ריא

 "רעטַאעט ַאילַאט , ןיא זיא 1901 רעבָאטקָא רעדָא רעבמעטּפעס ןיא

 תרשע, רעדָא ,"ףלא ןַא טימ אל, עסעיּפ ס'.ק ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ,"תורבדה

 : עסעיּפ רעד ןגעוו טביירש ןיטנע לאוי

 ענייז טליּפש ןעמ .טײקמַאזדלוד ענעטלעז סצטַאק ךיוא עז ךיא,

 בלַאה ַא ףיוא טיובעג ןזיא סָאװ ,('ףלא ןַא טימ אֵל ,) עסעיּפ ַא

 ?סיבַא ךיוא ןיילַא עקאט זיא ןוא ,ןַאמָאר ןשטייד-שידיי ןשידנוש

 ,'רעטנורַא ךעלשּפיה יז סייר,; ,עסעיּפ יד עז ךיא .עטַאוװעדנוש

 טקורד ןוא טינ טרָאוװ ןייק טּפירקסונַאמ ןיא טרעדנע ץטַאק

 | ."ֹּפִא םיא

 .ק זַא ,עסעיּפ רעד ןגעוו טביירש רעטומלרעּפ םולש

 רעכלעוו ,ןַאמָאר א סנהָאק לַאס ןופ טריזיטַאמַארד יז טָאה;

 טָאה ץטַאק ,ןעמָאנ ןבלעז ןרעטנוא !סטרעוורָאפ, ןיא ןעגנַאגעג זיא

 ןסיורנ ןפיוא קורדנייא ןרעסערג ַא טכַאמעג עיצַאזיטַאמַארד ןייז טימ

 ןופ רענעייל יד ףיוא טכַאמענ טָאה ןאמָאר רעד יו םלוע-רעטַאעט ר

 ביוה א שביה טלָאמַאד טָאה ןַאמָאר רעד שטָאכ) 'םטרעוורָאפ
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 ןופ ןָאקיסטעל
= 
 יידיש

 טרעוו עסעיּפ רעד ןיא .,(גנוטייצ רעד ןופ עיצַאלוקריצ יד ןָאטעג

 {?| רורא,; טָאבעג םעד ןנעק רזממ ןופ טסעטָאדּפ רעד טקירדעגסיוא

 ןוא רזממ םעד ןשיוװצ סענעצס-עביל יד ,!'ד ?להקב אובי אֹל רזממ

 ןבעל ןשיװצ ךיז טלגנַאר עכלעוו ,עמולב רעכעלטרעצ רענייש רעד

 טזיילענפיוא טרעװו עמארד יד  קידנּפַאכרַאפ ןענייז ,טיוט ןוא

 רענַארּפ ןופ םירבק יד ןשיווצ סיוא טניפעגנ ןעמ סָאװ ,םעדכרוד

 ."ןעטַאט ןכעלצעזעג סרזממ ןופ ןעמָאנ םעד םלוע תיב

 1? טקורדעג ָאי יז זיא ןיטנע לאוי טיול| טקורדעג טינ זיא עסעיּפ יד

 עסעיּפ רעד ןופ רעדיל .ָאטינ זיא ריא ןופ די-בתכ ןייק .ןרָאװעג

 ,1901 ,1 'נ ,"לַאנרושז רעטַאעהט רעד , סנירָאג ןיא טקורדעג ןענייז

 "עג טריפעגפיוא *רעטַאעט סלּפיּפ, ןיא זיא 1902 ץרעמ 12 םעד

 ןעטקַא 5 ןיא ַאמַארד ,גידעבעל טיוט ןופ רעדָא ןָאשקערוססער; ןרָאװ

 ,יָאטסלָאט וועל ףַארג רעטכיד ןעשיסור ןלַאינעג ןוא ףָאזָאליפ םעד ןופ

 טינ ןבעגעגנָא רעטעּפש ,"םיתמה תיחת;} *ץטַאק 'ה ןופ טצעזרעביא

 ןיא ןַאמָאר רעד .עיצַאזיטַאמַארד ַא יװ רָאנ ,גנוצעזרעביא ןַא יו

 .ןקרָאי-וינ ןיא 1912 ןיא ןענישרעד זיא גנוצעזרעביא רעשידיי ס'.ק

 -עגפיוא *רעטַאעט שילַאק , ןיא זיא 1906 רעבמעווָאנ 16 םעד

 יד ,רעדָא ,םיטּפשמ סטָאג; ס'.ק ,רענכַאּפש .ל ןופ ןרָאװעג טריפ

 ?ןטקַא 4 ןיא עמַארד עלופטכַארּפ ,העובש עכעלקערש

 די:בתכ ןייק ןוא ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא עסעיּפ יד

 ,ָאטינ זיא ריא ןופ

 טריפעגפיוא "רעטַאעט ַאילַאט ,, ןיא טרעוו 1908 רַאורבעפ 16 םעד

 ןטקַא 4 ןיא דליבסנעבעל ,ןַאיבָארג עינימ רעדָא ,דלוש סנעמעוו;

 ,.(טרעגניפ ,מ .א ןופ טעשזוס| "ץַאק .מ ןופ

 טריפשגפיוא ןיצּפיל ינעק ןופ טרעוו 1910 רעבמעטּפעס 20 םעד

 -גטערַאגיס יד ַאקמיפ; גנוצעזרעביא ס'.ק "רעטַאעט ןיצּפיל; ןיא

 טקורדעג טינ זיא עסעיּפ יד .גרעבנעטכַארט .א .וו ןופ ?ןירעכַאמ

 ,ָאטינ זיא ריא ןופ די בתכ ןייק ןוא ןרָאװעג

 טריפעגפיוא *רעטַאעט ןיצּפיל, ןיא זיא 1910 רעבמעווָאנ 15 םעד

 -טּפיוה יד ןיא שטיװָאקשַאמ סירָאמ ןוא ןיצּפיל ינעק טימ ,ןרָאװעג

 ,"יאדמשא רעד, סוװעערדנַא ןופ גנוצעזרעביא ס',ק ,ןלָאר

 ,1909 ןיא קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא גנוצעזרעביא יד

 ץרַאװש סירָאמ ןופ ר"א זיא *ַאמעטַאנַא; נ"א גנוצעזרעביא ידו

 -בעפ 8 םעד *רעטַאעט טסנוק רעשידיי, ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ,{1923 רַאור

 ינעק טימ *רעטַאעט ןיצּפיל , ןיא זיא 1910 רעבמעצעד 22 םעד

 סיָאטסלָאט ןופ עיצַאזיטַאמַארד ס'.ק ןרָאװעג טריפעגפיוא ןיצּפיל

 ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא עסעיּפ יד .?ַאנינערַאק ַאננַא;

 -רעביא עשידיי ס'.ק| .ָאטינ ךיוא זיא ריא ןופ די-בתכ ןייק ןוא

 .ןקרָאי-וינ ןיא 1911 ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא ןַאמָאר ןופ גנוצעז

 גנוצעזרעביא ס'.ק ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא זיא 1910 ןיא

 זיא גנוצעזרעביא יד ."רעטסיימיוב רעד; עסעיּפ סנעסביא קירנעה

 ,(ןיװדלָאג .א ןופ גנוצעזרעביא עשידיי ַא זיא טקורדעג} טקורדעג טינ

 ,ָאטיג ךיוא זיא די-בתכ ןייק

 ןופ גנוצעזרעביא ס'.ק ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא זיא 1910 ןיא

 טקורדעג 1910 ןיא זיא סָאװ ,"ןבעל רעזנוא ןופ געט יד , סװעערדנַא

 ,לעזיימ גַאלרַאפ ןיא קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג

 ןגעוו ."תולג ןיא, עסעיּפ ןייז טקורדעגּפָא ךיוא .ק טָאה 1912 ןיא

 : רעטומלרעּפ םולש טביירש םעד

 -נָא רעדיוו ץטַאק השמ טָאה 'טָאכיק ןָאד רעשידיי רעד, ךָאנ,

 ַא ןופ ךורבנעמאזוצ םעד ןגעו עמַארד ַא (1908 ןיא) ןבירשעג

 טקורדענ ןעוועג זיא עסעיּפ יד ,'תולנ ןיא; -- !טילָאּפָאמסַאק;

 ,'קלָאפ עשידיא סָאד, טָאלבנכַאו ןשיטסינויצ ןיא 1912 רָאי ןיא
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 רעטַאעט ןשיריי

 רעיפלעדַאליפ םעד ןיא יז זיא (1913) רעטעּפש רָאי ןייא טימ ןוא

 נלָאפרעד סיורנ טימ ןרָאװעג טריפענפיוא '!רעטַאעט טידטס שטרַא,

 ",'עידענַארט עקיבייא יד, ןעמָאנ ןרעטנוא

 יטלעווָאנ, ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא 1912 טסוגיוא 20 םעד

 -ַאמַארד ס'.ק טיורקדליש ףלָאדור ןוא רעלדַא ַארעס טימ *רעטַאעט

 לָאמנייק זיא עסעיּפ יד .?ָאטַאנָאס רעציירק/ סיָאטסלָאט ןופ עיצַאזיט

 .ָאטינ ךיוא זיא די-בתכ ןייק ןוא ןרָאװעג טקורדעג טינ

 סצטַאק ןענייז טרעוו ןרעדנוזַאב ןופ , : טביירש רעטומלרעּפ םולש

 -ָאס רעציירק, ןוא 'םיתמה תיחת. סיָאטסלָאט יו עיצַאזיטַאמַארד

 בקעי וצ טנָאנ טלעטשעגקעוװַא טנענימָארּפ םיא ןבָאה עכלעוו ,ָאטַאנ

 ."ןידרָאג

 : ןליּפש סטיורקדליש ןגעוו קידנדייר ,טקרעמַאב ןיטנע לאוי

 טינ ןיטולחל ןוא ךאוש ןעוועג רע זיא סענעצס ערעדנַא ןיא,

 ענעי ןיא טייקכַאװש עקידננייצרעביא-טינ ןייז ... ,דנסיירניה

 ,אפונ סענעצס יד וצ ןרעוו ןבירשענגוצ קפס ןָא ףרַאד ,ענעצס

 יד םורָאװ ,זָאלברַאפ ךעלטננייא ,שיטַאמַארד-טינ ןענייז עכלעוו

 ."טכאמענ טנַאה רעננירג רעד טימ ,עכַאוװש ַא זיא גנוריזיטַאמארד

 ;: טביירש ןירָאג .ב

 ,טעדנעוװועגנָא טָאה ץַאק .מ סָאװ ,ןעלטימ יד ףיוא קידנקוק טינ,

 יו ,סָאד זיא ,סנייא ןייז ןלָאז עמַארד ןוא נָאליּפע ,גָאלָארּפ רעד זַא

 עמַארד יד זַא ,ןייז ןָאק סע .ןעננולעג טינ םיא ,סיוא טזייוו רימ

 נָאליּפע ןוא גָאלָארּפ רעד ןעוו טכיזניה רעד ןיא ןענואוועג טלָאװ

 ,טינ ללכו ללכ סע טרעדָאפ ןייֵלַא עמַארד יד .ןייז טשינרָאנ ןלָאז

 -רעד רעד ןופ גנַאנ םעד יירט ןביילב טלָאװעג טָאה ץַאק ,מ רָאנ

 עמַארד רעד ןיא זיא נָאליּפע ןוא גָאלַאדּפ םעד ןיא רָאנ ,. . .גנולייצ

 ןָאק'ס .ךוב ַא ןופ טכַאמענרעביא זיא סָאד זַא ,ןענעקרעד וצ רעווש
 ידכ גָאלָארּפ ןטנַאנענָאז םוצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה ץַאק .מ זַא ,ןייז

 ןָאט וצ ָאד ןבָאה רימ ןוא ,עקיטקַאיירד ןייק ןייז טינ לָאז עמארד יד

 טינ זיא עניב רעשידיי רעד ףיוא .ענַארפ עשינכעט ַא טימ רָאנ

 -ענ ןיא םלוע רעד .,ןטקַא יירד ןטלַאה לָאז עסעיּפ א זַא ,ןעמונעגנָא

 יירד טימ ןקידנע ךיז לָאז עסעיּפ א ןעוו ןוא ןטקַא ריפ וצ טנהעוו

 ,"רעטַאעט ןיא ןטרַאװ ןביילב רע טעװ ,ןטקַא

 : גנוריפפיוא רעקידרעטעּפש ַא ןגעוו טביירש ןַאהַאק .בא

 ןייז ןיא ןעלדנַאהַאב} ןָאט טבורּפעג טרָאפ סע טָאה ץטַאק .מ,

 "עג סע רע טָאה עשז יװ .|רלעה ןופ ןליפענ יד עיצַאזיטַאמַארד

 םיא ייב טדער ,ןַאמ רעקיטכיזרעפייא רעד ,וועשינדזַאּפ 4 טכַאמ

 ,ןצרַאה ןיא םיא ייב ,רָאפ טמוק םיא ןיא סָאװ סָאד רעטרעוו טימ

 .ךעלרעכעל ךַאפנייא זיא סע ןעוו ןאד סָאד רע טדער טּפָא ןוא

 -ָאק עקיליב סױרַא ןעמוק ןטנעמָאמ עשיגארט-ךיוה יד טָאטשנָא

 טימ ... .סעקנעצס-קסעלרוב ,ןכערּפשעג-ליװעדָאװ ,ךעלקיטש-עידעמ

 ןטעברַאפ סָאד } גנורעלקרע יד ןעמ טלָאװ ןכידטש-עניב עטַאקילעד
 רעבָא ,ןעגנערבסיורַא זיא סע יוװ טנָאקעג טכייליפ |רעקיזומ םעד

 טינ ןיא סע .ָאטינ גנוריזיטַאמַארד רעד ןיא ןענייז ןכירטש עזיד

 טיורקדליש .טייקיטיוה עלעה ןופ עקיליוװעדָאוװ ,עיור ַא יװ רעמ

 "רע ןרעוו ןליפענ ענייז יו ױזַא ... .ןפלעה טינרָאג ָאד ךיז ןָאק

 "סיורַא סָאד ליוו ץטַאק .מ יו יױזַא ןוא ,ננולייצרע רעד ןיא טרעלק

 טָאד לָאז וועשינדזַאּפ זַא ,רע טכַאמ ,עניב רעד ףיוא ןעננערב

 ןעמענ ךיז ןַאד ןוא ןרעלקרע .ל?ליומ ןטיס םלוע ןרַאפ ןרעלקרע
 -ָאנ ןייק ןדרָאמ ןענייז ןסעיּפ ערעדנַא ןיא .סענזיב-דרָאמ רעד וצ

 יד ... עזיד יו רעקידנוש טינ זיא ייז ןופ רענייק ןוא ,טינ עניוו

 -רַאפ ןוא טעטַאלראפ ,ןטינשעצ ןוא ןריושעצ זיא גנולייצרע עצנַאג

 טביילב קרעוו ערַאברעדנואוו סיָאטסלָאט ןופ זַא ,יוזַא ,טעוועקוטש

 .קינייוו רעייז
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 גנודיזיטַאמַארד ןייז ןיא ץטַאק .ס טָאה ןכַאז עקינייא ןיא . .,

 עטנַאסערעטניא ןוא טייקטינעג עשיטַאמַארד ןזיווענסיורא ךָאד

 לכה ךס ןיא ןוא ,טנעמילּפמָאק ַא טמוק םיא עכלעוו רַאפ עלעפנייא

 תנולייצרע רעד ןופ יײרעכַאמרעביא יד קידהרצ יו זַא ,ןגָאז ןעמ זומ

 רעקיטש עקינייא רעביא ךָאד ןביילכ ,ןייז טינ לָאז עסעיּפ ַא ףיוא

 -ענ ןייז טיורקדליש טָאה עזיד ןיא טָא .טסנוק סיָאטסלָאט ןופ

 .טייהננעל

 "ַאמארד יד סָאוו ןדָאש םעד ןגעוו ןרעױדַאכ טימ ָאד ןדייר רימ
 סע .יִאטסלָאט ןופ קרעוו םענעדלָאנ םעד ןָאטעג ָאד טָאה גנוריזיט

 טכַא רַאפ טכיורבעג קורדסיוא םעד ןבָאה רימ .םשה לולח ַא זיא

 ,ןיז ןרעקרַאטש א ךָאנ ןיא םיא רימ ןכיורבעג טנייה ןוא ,ןרָאי

 ,רעטאעט םעיינ םעד ןיא טלעטשעג טציא טרעוו עסעיּפ יד יו םורָאוװ

 רעטַאעט רענילקורב םעד ןיא ןעוועג זיא יז יו רענרע ךָאנ יז זיא

 ."קירוצ רָאי טכַא טימ

 ןופ ןעגנוצעזרעביא ס'.ק קורד ןיא ןענישרעד ךיוא ןענייז 1912 ןיא

 ."ךערל תבהאו; רעטקַאנײא רעד ןוא "?ַאסיפנַא; סוװעערדנַא

 לַאנָאשענ יקסװעשַאמָאט-רעלדַאק ןיא זיא 1913 רַאונַאי 24 םעד

 רעלדַא .ּפ בקעי ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא ןוא טרינעצס *רעטַאעט

 טעשזוס) ץטַאק .מ ררעה ןופ ןטקַא 4 ןיא עמַארד ,לארשי יבר;

 -נהעש ףסוי ןוא רעלדַא סיצנערפ ,קנַאלב ,רעלדַא טימ ,*(ןעמָאנטנע

 ,ןלָארטּפיױה יד ןיא דלָאג

 : םעד ןגעוו טביירש ןיקוויר .ב

 ךיז טדיינש ךעלקריוו -- טכַארטרַאפ טסנרע זיא טעשזוס רעד,

 קידנסַאּפוצ רעבָא -- עמַארד רעשידיי רעד ןיא ץנעדנעט עיינ ַא

 ןייז ץַאק טָאה ,עניב רעשידיי רעד ןופ ןעגנוננידַאב יד וצ םיא

 ץאק זא ,רָאה א ףיוא טינ ןעלפייווצ רימ ןוא טלקערבעצ טעשזוס

 ."ןטעברַאאב וצ טעשזוס םעד שירעלטסניק חכב זיא

 טריפעגפיוא *רעטַאעט רעלסעק, ןיא זיא 1914 רעבמעווָאנ 12 םעד

 ַאניװלַאמ ןוא "יחרזמ ןויצ ןב; סלַא רעלסעק דוד טימ ,ןרָאװעג

 יורפ ַא ףרַאד , ןטקַא 4 ןיא עמַארד ס'.ק ,"עלהרובד, סלַא לעבָאל

 ,*? ןגָאזסיױא

 -פיוא *רעטַאעט טסנוק רעשידיי , ןיא זיא 1923 טסוגיױא 21 םעד

 יתבש, סיקסוואלושז ישזרעי ץרַאװש סירָאמ ךרוד ןרָאװעג טריפעג

 טקורדעג זיא עסעיּפ יד| .ןיטנע לאוי ןוא ,ק ןופ טצעזרעביא ,"יבצ

 !רעגניז .י .י ןופ גנוצעזרעביא רעד ןיא

 : ביירש ןיטנע לאוי

 ןופ ףוס ןיא ןביירש ןביוהעגנָא ץטַאק טָאה רעטַאעט ןרָאפ . . . ,

 -נָא טָאה רע ןעוו טשרע טרעהענפיוא ןוא טרעדנוהרָאי ןטנצניינ

 ַא .קירֹוצ ןביז רָאי ַא טימ טניימ סָאד ,ןרעוו דנילב ןביוהעג

 טָאה 'יבצ יתבש; סיקסווַאלושז) עטצעזעגנרעניא ,ענייז ןסעיּפ ןצרעפ

 ,ענעגייא ןוא עטעברַאַאב ,(רימ טימ תופתושב טצעזעגרעביא רע

 ָאטַאנָאס רעציירק, סיָאטסלָאט ?שמל יו ,רָאּפ ַא ,טליּפשעג ןעמ טָאה

 םעּפע ךָאנ לעװ ךיא .גלָאפרעד סיורנ טימ 'םיתמה תייחת, ןוא

 ןוא 'טָאכיק ןָאד רעשידיי רעד, ןסעיּפ עטשרע ייווצ ענייז ןגעוו ןגָאז

 ."עטסעב יד סְלַא ןעק ךיא סָאװ ,'הלגע לעב רעד הילדג,

 "רַאפ רע ןוא .ק ןבָאה 1926 הסּפ ברע יװ טלייצרעד ןיקוויר .ב

 רעדייא .איבנה והילא םורַא עמַארד-לקַאטקעּפס ַא תופתושב טכַארט

 -חסּפ רעד ןיא טקורדעגּפָא .ק טָאה ,טקוקעגמורַא ךיז טָאה ןיקוויר

 ןענייז ייז .ןדָאזיּפע ייוצ עטשרע יד *טלעוו עשידיא יד , ןופ ךָאװ

 -סיה ןיא עיצַארָאקעד ןיא רעכייר --- טביירש ןיקוויר יוװ -- ןעוועג

 ,ןעמונעגנעמַאזוצ *קלָאפ ןשידיי ןופ ןענַאמָאר, עלַא יוװ ןיז ןשירָאט

 יז ןעוועג טיירג זיא ,"המיבה, רעד ןופ רָאטקעריד ,חמצ םוחנ ןוא
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 שיסט עט אעעסאטקטעטנענאטסט טו אנקער יט נאטא געיט טא,

 ,טלעג םעד ןופ לטסקיצנַאװצ ַא שטָאכ טָאה רע ןעוו ,ןריפוצפיוא

 .טסָאקעגּפָא טָאה *סנַאמָאר, ןייא סָאװ

 ןוא ןיקמורפ .א ןופ ר"א עיפלעדַאליפ ןיא זיא 1925 ץרעמ ןיא

 -לעזעג רָאי 35 ןוא גָאטנריױבעג ןט-60 ס'.ק דובכל ןַאמנייפ םייח

 ץטַאק .מ; סָאד ןענישרעד ,טייקיטעט עשירַארעטיל ןוא עכעלטפַאש

 -ַאב ןוא ןעגנוצַאשּפָא ,רעדיל ,ןעלקיטרַא טימ ן.זז 208| *ךובלעמַאז

 ,ןָאסירעמ .א .י .רד ,ףָאלעּפַאק .י ,שָאוהי ,דמלמ .מ ןופ ןעגנוסירג

 ןָאעל ,ןַאמרעקוצ .ב ,יקצולס .ה ,ףעיעסיָאמ ןָאעל ,סעדנָארַאב ףסוי

 ,ַאיַאקסווָאקשערב ַאנירעטַאק ,ןָאספלָאװ .ל .א .סדרַאשטיר .ג .ב ,עבלע

 .ש .א ,ץיוװָאנערּפ .ש .י ,ןידלעז .א ,גרעבסלע .ס .רד ,רעלימ .ע .ל

 בָאקיישזד ,ןיקויר .ב ,ןיקמורפ .א ,ןירָאג .ב ,ןירבָאק .ל ,סקַאז

 רעד ,ןַאמירפ סעזָאמ ןוא שריה םהרבא .ןַאמנייפ םייח ,גרובצניג

 םעד ןוא *טָאכיק ןָאד רעשידיי רעד, עמַארד ס'.ק ןופ טקַא רעטשרע

 .ןעגנופַאש עצרוק 4 סרַאליבוי

 -סיורַא עיפלעדַאליפיקרָאי וינ ןיא טעטימָאק ַא ךרוד זיא 1929 ןיא

 ,ןיזז 226| "ןענָאטעילעפ ןוא ןעייסע .ץטַאק .מ, ןרָאװעג ןבעגעג

 ןגעוו ןעלקיטרַא טימ ,ןיקמורפ .א ןוא ןיטנע .י ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ

 ערעסערג 10 ןוא ,ןיטנע לאוי ןוא יקסווָאלטישז םייח .רד ןופ רבחמ

 .רנחמ ןופ ןטעברא

 טָאה ,ןבַאגסיוא עשידָאירעּפ יד ןיא ןטעברַא עליפ ענייז רעסיוא

 רעסיוא ,עכלעוו ןופ ,ןעגנוצעזרעביא ליפ רעייז טכַאמעג ךיוא .ק

 ןיא 1912 ןיא ןרָאװעג טקורדעג ךיוא ןענייז ,עטנָאמרעד רעירפ יד

 "שטקידיײלַאב ןוא עטקירעדינרע, סיקסוועיָאטסָאד *טײהרַאװ יד,

 לעירבַאג (קורדרעביא) "טייצ, רענָאדנָאל רעד ןיא 1922 ןיא ןוא

 ַא טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה .ק ."העונצ יד, ןַאמָאר סַאיצנונַא'ד

 גנולדנַאהּפָא סוועינעגרוט טצעזרעביא ןוא ,ַאלָאז לימע ןופ עיפַארגָאיב

 .ריפניירַא ןַא טימ ?טָאכיק ןָאד ןוא טעלמַאה,

 -עגנָא גנַאל-ןרָאי רע טָאה "טלעוו עשידיא , רעיפלעדַאליפ רעד ןיא

 -קעל, גנולײטּפָא ןַא טימ ךיוא קיטירק-רעטַאעט טימ רעסיוא טריפ

 .*עמַארד ןוא רוטַארעטיל רעביא סעיצ

 רֶש ואוו ,עיפלעדאליפ ןיא 1941 ינוי 14 םעד ןברָאטשעג זיא .ק

 .ןרָאװעג טרימערק ,שטנואוו ןייז טיול ,זיא

 -רעטַאעט ןוא רוטַארעטיל סלַא .ק ןגעװ קידנביירש ,ןיטנע לאוי

 : טקרעמַאב ,רעקיטירק

 ץטַאק טנָאמרַאפ רעקיטירק-רעטאעט ןוא רוטַארעטיל סלַא . ..,

 םיא טלעפענ .טסַאיזוטנע רענעטלעז ַא זיא רע .ןתויכז ענייש רָאג

 ךיז רע טיירפ --- טינ םיא טלעפעג סע זַא ןטלעז ןוא -- ךַאז ַא

 ךיז טסיג ץראה ןייַז ןוא סניפעג ןטסרעייט ןטימ יו ריא טימ

 ןקיטירק ענייז ץטאק טביירש ,םנטייווצ .ריא וצ ביול טימ רעבירַא

 זיא ,סנטירד .טעטיוויטקעיבָא רעטסננערטש טימ לָאמ :עלַא שיטקַאפ

 ,םנטרעפ ,רעקיטילאנא רעטונ ץנַאנ ַא ,ןקיטירק ענייז ןיא ,ץטַאק

 קיטירק סצטאק ךיז טנעייל ,רענייש א ןיא טקעיבָא רעד ןעוו

 טשרעוצ טָאה ןעמ ןעוו ,1898 ןיא : ןליּפשייב ,ןייש רעייז ךיוא

 ןענוגרַאפ ךיז ץטַאק טָאה ,'תרפא עלערימ, סנידרָאג בקעי טליּפשעג

 ."געט ןביז עצנַאג 'סטרעוװרָאפ, ןיא ריא ןנעוו ןביירש

 ;קיטירק-רעטַאעט ס'.ק ןגעוו טכיירטשרעטנוא רעטומלרעּפ םולש

 קרַאטש טָאה רע עכלעוו ,ןּפיצנירּפ עטסעפ ענייז טַאהעג טאה רע,
 דניירפ ,טקידניזעג טינ לָאמנייק טָאה רע עכלעוו ןגעק ןוא טיהעגּפָא

 טימ ןעלדנַאהַאב וצ ןעמעלַא טימַאב ךיז טָאה רע --- אנוש רעדָא

 בקעי ןקיטירק ענייז ןיא טביולעג טָאה רע .טייקוויטקעיבָא רעכיילג

 ,רימש רעד ?קנעי; סיקסניּפ דֹוד ןוא 'תרפא עלערימ, סנידרָאנ

 ,טינ רעדנואוו ןייק זיא .'עליוב לקנעי, סנירבָאק ןָאעל יו טקנוּפ

 -עגנָא ןִא ןעוװעג ןרָאי ענייז עלַא ןופ ךשמ ןיא זיא ץיטַאק סָאװ
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 ןופ ןָאקיסקעל
 טאטע

 ןוא טצעשעג ,טַאהעג ביל ןבָאה עֶלַא עכלעוו ,טייקכעלנעזרעּפ ענעעז

 ."?טעטכאעג

 :ןידלעז .א טלייצרעד ,רעביירש וצ גנואיצַאב ס'.ק ןגעוו

 ,עכעלשטנעמ א ןעוועג זיא עננוי יד וצ גנואיצַאב סצטַאק ,מ,

 יד טימ טריסערעטניא ךיז טָאה רע .עלַאינעלַאק ַא ,עכעלטניירפ ַא

 טָאה 'טננוי, יד .טקיטומרע ןוא טנעיילעג ייז טָאה ,רעביירש עגנוי

 ךָאנ ןדנעוו םיא ֹוצ ךיז טנעלפ ןוא דניירפ ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא

 -נרירפוצ ןענָאק רע טנעלפ ןעמעלַא טינ .תובוט ךָאנ ןוא תוצע

 סע רע טָאה ,הבוט ַא ןָאט טנַאקעג טָאה רע ביוא רָאנ ,ןלעטש

 ןליפ טוג ןכַאמ רע טנעלפ ,טינ וליפַא ןעוו .ןרעג ץנַאג ןָאטעג

 רע... .לכיימש ַא טימ טיילגַאב ,לטרעווכיילג ַא ,ץיוו ַא טימ

 ,ןשטנעמ ןסיורג, םעד ןופ עלָאר יד טליּפשעג טינ לָאמנייק טָאה

 רע ןעו הבוט ַא ךייא טוט סָאװ ,'?ודנ; םענעזָאלבעננָא םעד ןופ

 גנואיצַאב ןייז ןיא זיא קיטייצכיילנ .רעטרעוו רָאּפ ַא ךייא וצ טדער

 ןופ רעדנכיוטשּפָא רשפא ךָאנ זיא סָאוװ ,תווינע עשלַאפ ענעי ָאטינ

 ,טרעוו םענענייא ןייז טסייו ... ץטַאק .תולדג רעקידנעיירש רעד

 ."ערעדנַא ןופ טרעוו םעד ןצַאשוצּפָא יוז ךיוא טיײטשרַאפ רע רעבָא

 :ץיװַאנערּפ .ש .י טביירש ןינעש ןבלעז ןגעוו

 ,רעביירש עשידיי עקינייוו רעייז יד ןופ רענייא זיא ץטַאק,

 זיולב רַאנָאז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ טעילוטעג לָאמ עלַא ןבָאה עכלעוו

 ,ןענופענסיוא טָאה רע ןעוו ,ץטַאק .טנַאלַאט סָאװטע טגייצעגסיורא

 עיזעָאּפ רעדָא עזָארּפ --- ןביירש וצ ןטייקיאעפ יד טציזאב רענייא ןַא

 -טנא ןצ טנַאלַאט ןייז ןטייהנגעלעג עלַא ןבעגעג םיא רע טָאה --

 ,ןטנווֶא עצנַאנ ןעננערברַאפ טנַאלַאט אזַא טימ טגעלפ רע .ןעלקיוו

 -סיוא ףרַאד ןעמ ואוו ןוא טוגנ זיא סע ואוו ןטיידנָא ,ןזייוו םיא

 רעמ עלעסיבַא םטיר םעד ןכאמ ,ןלייפוצ ,ןצוּפוצ עלעסיבַא ,ןרעסעב

 יו טליפעג ןצטַאק ןבענ ךיז טָאה טנַאלַאט רעננוי רעד .ןעגנילק

 םיא ,טומ ןבענעג םיא טָאה סָאד ןוא ,רעטָאפ ןקיטסייג ןטוג ַא ןבענ

 -יילפ ןטעברַא וצ ,טנַאלַאט ןייז ןעלקיווטנא וצ םזַאיזוטנע ןבעגעג

 ."ןגעוו עשירעלטסניק יד ףיוא ,ןדָאב ןשירַארעטיל ןפיוא רעקיס

 -עצַאק ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא רע יו טלייצרעד אקיימָאק .ב .ז

 תוניבמ ןייז ןרעה וצ ידכ קרָאי-וינ ןיא טפעשעג-םירפס סנגיובלענ

 םַאזגנַאל טָאה סָאװ ,הנוק ןייא ןפָארטעג טרָאד ןוא ןביירש ןייז ףיוא

 :רעכיב ענעמוקעגנָא-יינ יד טקוקַאב סערעטניא ןפיט טימ ןוא

 -עצַאק טָאה -- !טגערפעג טָאה ריא ןעמעוו ןנעוו רע זיא טָא, ,

 קידנדנעוו ךיז ,ןעמוקעגניירַא ןיב ךיא ןעוו ןפורענסיוא ןגיובלענ

 ,ליו ךיא, :טגָאזעג רע טָאה רימ וצ ןוא ,הנוק ןקיצנייא ןייז וצ

 רָאטקַאדער רענעזעוועג ,ץטַאק השמ טימ ןענעקַאב ךיז טלָאז ריא

 לע קיבייא ',"סטרעוורָאפ, םעד טימ טצוא ןוא "דלָארעה , ןופ

 טָאה רע ןעו ץטַאק השמ ןופ טנַאה עכעלטניירפ יד ןליפ ךיא

 םיִנּפ רעביל ןייז .םכילע םולש ןקיצרַאה ןייז טימ טנגעגַאב ךימ

 ,ערעווש ענייז טרַאּפשעגכרוד טָאה סָאוו ,לכיימש רעמענעגנָא ןוא

 טביירש ריא, .טנלע ןיימ ןבירטרַאפ דלַאב טָאה ,סעצנָאו עדנָאלב

 ,טביירש --- טגָאזעג רימ וצ רע טָאה --- ןציקס עשיטַאּפמיס רעייז

 ףוס םעד רעזעל םעד ןנָאז וצ טינ ןייא ךיז טלַאה רָאנ ,טביירש

 ,טביירש רעבָא ,גנַאפנָא ןופ דלַאב ,ןעננולייצרעד ערעייא ןופ

 ",'טביירש

 : תולעמ ס'.ק טרימוס סקַאז .ש .א

 רעטשטנעבעג-טָאג ,רעסיטכירפיוא ,רעטבַאנַאב ַא זיא ץטָאק .מ ,

 |1998 ןיא ןבירשענ| זיא ןוא ןעװענ זיא רע .רעלעטשטפירש

 -דנַאהּפָא יד .עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ןלײז-טּפיוה יד ןופ רענייא

 ףיולרַאפ ןיא ןעּפ ןייז ןופ סױרַא ןענייז סָאװ ,סעייסע ןוא ןעגנול

 קידנעטש ןענייז ןוא ןייש ,ןייפ ןענייז ,רָאי קילדנעצ עקינייא ןופ
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 רעטַאעט ןשידיי

 -יטסייג ןופ ןוא טייקיטכירפיוא ןופ ןח ןרעדנוזַאב א טימ טמעטַאב

 .טייקנביוהרע רעק

 רעד ןופ רעטרעוו ענייז ,רענדער רעקיצרַאה ַא זיא ןיטַאק .מ

 יד וצ טפַארק רעסיורנ רעייהענמוא ןַא טימ ןרילעּפַא ענובירט

 ַא ןופ ,ןצרַאה ןופ ןעמוק ייז זַא ,ןליפ עטלמַאזרַאפ יד .רערעהוצ

 ,רעביוצ ןימ ַא ןסָאנעגסיױא זיא ייז ףיוא ,לַאװק ןרעטיול ןוא םענייר

 ףיוא ָאטינ ,רערעה ןטנענילעטניא םעד טננַאפ ןוא טּפַאכרַאפ סָאװ

 ,עיגָאנַאמעד ןֹופ עלעקנירּפש ןייק ייז

 עטסקידובכב ןוא עטסנעש ערעזדנוא ןופ רענייא זיא ןיטַאק .מ

 יז רָאנ ,עסַאמ רעד ךָאנ ןפָאלעגכַאנ טינ ןענייז עכלעוו ,רעוט-?לכ

 ריא טרענייפרַאפ ןוא ןסיוו ריא טרעסערגרַאפ ,טנרעלעג ,טריפעג

 .קַאמשענ

 ,ץלַא טפמעקַאב קידנעטש טָאה רע ,שטנעמ ַא זיא ץיטַאק .מ

 טינ ןוא ןייש טינ ןיא סָאװ ,קירדינ זיא סָאֹוו ,ןיימענ זיא סָאו

 יד רַאפ תוינּפ עסיוועגנ ןָא ןעמונעגנָא ךיז קידנעטש טָאה רע .,ןייר

 ."עטקידיײלַאב ןוא עטעדווירקעג

 :ןסעיּפ עטצעזרעביא ןוא עלעניגירַא עטקורדעג ס'.ק

 יאדמשא רעד ןו|

 רעדליב ןעבעיז ןיא לעיּפשיױש סעשיגארט

 וועיערדנַא דינָאעל ןופ טסַאפרעפ

 ץטַאק .מ ןופ שידיא ןיא גנוצטעזרעביא עטריזירָאטיױא

 .ן16" ,,זז 1230| 1909 ,קרָאי-וינ ,ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ ורביה

 ןעבעל רעזנוא ןופ געט יד ן2|

 וװעיערדנַא דינָאעל ןופ ןעטקַא 4 ןיא ַאמַארד ַא

 ץטַאק .מ ןופ טצעזרשכיא

 ,ן16' ,,זז 921 1910 ,קרָאי-וינ ,.ָאק טע לעזיימ גַאלרעפ

 ַאסיפנַא ןג|
 ענעבילקעג , ןופ דנַאב ןטרעפ ןיא טקורדעג|

 װעישרדנַא דינַאעל ןופ |"ןעטפירש

 ץטַאק .מ ןופ טצעזרעביא

 ,|16' .זז 1011 1912 ,קרָאי-וינ ,ינַאּפמָאק גנישילבאּפ ורביה

 ךומכ ךערל תבהאו ןג|

 (דליב ןייא ןיא גנולעטשרַאפ עשימָאק ַא)

 ן"ן"טפירש ענעבילקעג , ןֹופ דנַאכ ןטרעפ ןיאְו

 ץטַאק .מ ןופ טצעזרעביא ,וװעיערדנַא דינָאעל ןופ

 .ן16' ,.זז 27| 1912 ,קרָאי-וינ ,ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ ורביח

 ולג ןיִא ןפ|

 ,ן1912 ,קרָאי-וינ ,"קלָאפ עשידיא סָאד, ןיא טקורדעג|

 ץטַאק .מ {ן
 טָאכיק ןָאד רעשידיא רעד

 -ַאליפ ,"ךובלעמַאז ץטַאק .מ, ןיא טקורדעג טקַא רעטשרעו

 |,1925 ץרעמ ,עיפלעד

 ,520-25 .זז ,ּווװ ,".טיל .דיי .סקעל, .  ןעזייר ןמלז

 ,213 ,261 ,141 ,138 .זז ,װ ,".טַאעט .דיא .שעג , -- ןירַאג .ב

 ,1901 ,2 ינ ,י .נ ,"לַאנרושז רעטַאעהט רעד, ,קיטירק -- ןירָאג .ב

 ,1912 רעבָאטקָא ,.י .נ ,"טפנוקוצ יד; ,רעטאעהט סָאד -- ןירַאג .ב

 ,1912 .טּפעס 7 ,.י .נ ,"שי"אפ , ,רעטַאעהט ןיא --- {יֵזסװַאנאי .ש| .ב .ד

 ,ראונַאי 31 ,.י .נ ,"טלעװ עשירארעטיל יד, ,ענהיב עשידיא יד -- ןיקוויר .ב

 ,1913 ראורבעפ ?

 .1914 .װָאנ 21 ,.י .ג ,"ש"אפ , ,רעטַאצהט ןיא -- .ב .ד

 סיָאטסלָאט ןיא ןַאמ רעקיטכיזרעפייא רעד סלַא טיורקדליש -- ןַאהַאק .בא

 ,1920 .טּפעס 28 ,.י .ג ,".װרָאפ , ,*ָאטַאנַאס רעציירק,

 ,"טפנוקוצ יד; ,ענהיב רעשידיא רעד ףיוא סעטנַאסערעטניא -- ןיטנע לאוי

 ,1921 רַאונַאי ,י .נ
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 ,1925 ,עיפלעדאליפ ,"ךובלעמאז ץטַאק .מ,
 "מעק רעשידיא רעד, ,טסיצילבוּפ"רעלטסניק רעד -- ץטַאק השמ -- ןיקוויר .ב

 | ,1937 ינוי 11 ,י .נ ,"רעפ

 , .ג ,".װרָאפ, ,רעלדא האראס ןופ עטכישעג:סנעבעל יד -- רעלדא האראס

 ,1938 רעבָאטקָא ט ,}
 ,1939 ,עיפלעדאליפ-קרָאי וינ ,"ןענַאטעילעפ ןוא ןעייסצ -- ץטַאק .ט,
 רעשידיא רעד, ,רעלעטשטפירש ןוא שנעמ רעד :ץטַאק .מ -- ןיטנע לאוי

 1943 ילוי 11 ,י .נ ,"רעפמעק
 ,"רעירוק רעשידיא רעכילגעט רעד, ,קנעדעג ךיא סָאװ -- אקיײמַָאק .ב .ז

 ,1941 ינוי 22 ,ָאגַאקיש
 -יינ ,"סרָאטיזָאּפמַאק-רעטאעט ןוא זגרוטאמאדד עשידיי, -- רעטומלרעּפ םולש

 ,196-202 .וז ,1952 ,קרָאי

 ףסוי ,גרעבצרַאװש
 ן1939 ילוי 20 .טשעג -- 1889 ץרעמ .בעג}

 עדייז ,ןליוּפ ,ענּפיל ןיא 1889 ץרעמ ןריובעג

 רעשיאערבעה ַא -- רעטָאפ .בר רעקיטרָא --

 -עגסיורַא רעטשרע רעד טָאה סָאװ ,רעביירש

 ,(1894) "ץחה, סצרּפ ןבעג

 ןייז וצ עקירעמַא ןיא ןעמוקעג -- 1

 -ַאב ךיז רעירפ ךָאנ טָאה רעכלעוו ,רעטָאפ

 ַא טַאהעג טָאה רע ואוו ,קרָאי-וינ ןיא טצעז

 -רושז םעד ןבעגעגסױרַא ןוא טפעשעג-םירפס

 ןיא טנרעלעג טָאה .ש ."יברעמה רנע לַאנ

 -נדנובעגוצ רעקידלאװג ןופ רָאנ ,רָאמיטלַאב

 ךיז טרעק ןוא ןענרעל ןייז רע טסייררעביא ,רעטָאפ ןייז וצ טייק

 .קרָאיזויג ןייק קירוצ

 רענענָאזעגיײרפ ַא רעטָאפ ןייז זיא ,םַאטשּפָא ןייז ףיוא טקוקעג טינ

 -תבש ַא ךוזַאב ַאזַא תעב .רעטַאעט עשידיי סָאד טּפָא טכוזַאב ןוא

 ,"האל ןוא לחר, עסעיּפ רעד ןופ גנוריפפיוא רעד ייב ,גָאטימכָאנ

 ןירעליּפשיוש יד ,ױרפסדנַאל ןייז רַאפ רָאפ רעטָאּפ רעד םיא טלעטש

 רעכעלגעטיגָאט ַא .ש טרעוװ ןָא טלָאמַאד ןופ ןוא ,ןַאמנייפ ענייד

 .רעטַאעט ןשידיי ןופ טָאירטַאּפ ןוא רעכוזַאב

 ,"דלָארעה רעשידיא, ןיא טנעסַאקניא רעטָאפ ןייז טרעוו לייוורעד

 ,קידרקפה לסיבַא טרעוו .ש ןוא ןעמונרַאפ קרַאטש םיא טלַאה סָאװ

 סע עכלעוו ןשיווצ ,עּפורג-רעבָאהביל ַא טימ 1905 ןיא ךיז טנעקַאב

 ץרַאװש סירָאמ רעליּפשיוש רעטמירַאב-רעטעּפש רעד ךיז טניפעג

 עמיטניא עדנרעיוד-גנַאל ַא ןסָאלשעג ײז ןשיװצ טרעו סע ןוא

 טפָא ן'יש סיוא טמוק ,עילימַאפ ןייז ןופ ןסירעגּפָא .טפַאשטניירפ

 רעד ןופ סױרַא םיא טמענ ןַאמגראל רָאיטקַא רעד זיב ,ןרעגנוה וצ

 רעלענָאיסעּפָארּפ ַא .ש טרעװ 1907 ןיא ןוא ,עּפורג-רעבָאהביל

 .רעלפוס

 ,רעדניק עשידיאק יו ,ןסעיּפ עקינייא ןבירשעגנָא ךיוא טָאה .ש

 25 םעד טריפעגפיוא ,"ידיורב ןופ קיזומ ,ןטקַא 4 ןיא דליבסנבעל

 ךרוד *רעטַאעט וינעווע דנָאקעס סרעלסעק, ןיא 1913 רעבמעצעד

 .יקסוָאּפול םייח, לָאר יד טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,רעלסעק דוד

 טליּפשעג קיטיײצכיײלג זיא ,"םייה עסיז ,םייה, נ"א עסעיּפ עבלעזיד

 ןופ קיזומ ,רעגַארּפ ַאניגער טימ *רעטַאעט ןָאעדָא, ןיא ןרָאװעג

 ףור לַאנָאשענ; ןיא זיא 1915 טסוגױא 20 םעד .ַאדנוקעס םולש

 רעד ןופ לדיימ סָאד, עסעיּפ ס'.ש ןרָאװעג טריפעגפיוא !ןדרַאג

 רַאורבעּפ 10 םעד ןוא ,להָאװ ןוא רעטומלרעּפ ןופ קיזומ ,"דייס טסיא

 ינעשזד טימ ןרָאװעג טריפעגפיוא *רעטַאעט ןיצּפיל , ןיא זיא 2

 םעד זיא עכלעוו ,"עביל עטפיוקעג, עסעיּפ עקיטקַא-4 ס'.ש רעילַאװ

 ןיא רעלדַא סוילוי ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא 1922 רעבמעצעד 5

 .רעלדנַאס ץרּפ ןופ קיזומ טימ *רעטַאעט יטרעביל ,



 החמה
 םססוהאוומימיטוטטנאאטטיאאט מע עני טא

 *רעטַאעט טסנוק עשידייג סָאד ןפַאשעג טָאה ץרַאוװש סירָאמ טניז

 ,טפָא ץנַאג טָאה ןוא רעטַאעט ןקיזָאד ןיא רעלפוס ןעוועג .ש זיא

 טריפעגפיוא ייז ,ןסעיּפ עטליּפשעג-רעירפ ןופ ןעגנואיינַאב תעב

 .ישזער סצרַאװש טיול
 סירָאמ ןופ ןליּפשטסַאג יד תעב עניטנעגרַא טכוזַאב ךיוא טָאה .ש

 -קירוצ ךיז טָאה רעבָא ,ןענדרָאנײא טרָאד טבורּפעג ךיז ןוא ,ץרַאװש

 .ןברָאטשעג 1939 ילוי 20 םעד זיא רע ואוו ,קרָאי-וינ ןייק טרעקעג

 יע .מ
 ,282 ,216 .וז ,וו ,".טַאעט .דיא .שעג, -- ןירָאג .ב
 -בעפ 26 ..ַא .ל ,"סטרעװרָאפ , ,טלייצרעד ץרַאװש סירָאמ --- ץרַאװש סירָאמ

 ,1941 ץרעמ 2 ,רַאור
 ,247:48 .וז ,1952 ,סערייא סָאנעוב ,"ץרּפ .ל .י, -- רעגינ .ש

 ַאטעוָאר ,ןהָאק
 ן1953 .נַאא 5 .טשעג -- 1891 ילוי 12 .בעגו

 ,וענעשעק ןיא 1891 ילוי 12 ןריובעג

 עריא טימ ןעמוקעג דניק סלַא .עיבַארַאסעב

 טכוזַאב טָאה יז ואוו ,עקירעמַא ןיא ןרעטלע

 ןביוהעגנָא .ןלוש ערַאטנעמעלע רענַאקירעמַא

 -עמַא-שילגנע רעד ףיוא ןלָאר-רעדניק טימ

 ןרָאװעג ןגיוצעגוצ ךָאנרעד ןוא עניב רענַאקיר

 -טנגוי טליּפשעג ןוא עניב רעשידיי רעד וצ

 ?רעטַאעט ןיצּפיל, ןיא ןלָאר עכעל

 רעשידיי רעד ןופ זיא שילַאק ַאטרעב תעב

 .ק זיא רעשילגנע רעד ֹוצ רעבירַא עניב

 -סיוא ריא זיא ױזַא ןוא ,ןלָאר עריא ןליּפש וצ ןרָאװעג טרישזַאגנַא

 סרעליש ןיא ןָאסירָאמ סירָאמ ןופ ןירענטרַאּפ יד ןייז וצ ןעמוקעג

 שטנעמ ,טָאג, ןסעיּפ סנידרָאג ןיא רעלסעק דוד טימ ןוא "רעביור ,

 ,?ָאטַאנָאס רעציירק יד, ןוא *ָאפַאס,, ,"לווייט ןוא

 -ױש-טּפױה יד ןעוועג זיא ןוא טעטלַאװרַאפ .ק טָאה 1920 ןיא

 -רעד ןוא ,עדַאנַאק ,לַאערטנָאמ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןֹופ ןירעליּפש

 רעביא טּפיוהרעביא ,סעּפורט ערעדנַא ענעדישרַאפ ןיא טליּפשעג ךָאנ

 ,ץניווָארּפ רענַאקירעמַא רעד

 ןופ ץרַאה סָאד  םליפ ןעמוטש ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .ק
 ."ןידיי ַא

 יז יו םעדכָאנ .סיקלוג פיליפ טימ טַאריײהרַאפ ןעוועג זיא .ק

 .םיובנעזָאר ןימַאשזדנעב טימ טַאהעג הנותח יז טָאה ,טגעג םיא טָאה

 רָאג ַא טַאהעג טָאה ןוא ןירעליּפשיוש עטבילַאב ַא ןעוועג זיא .ק

 רעד ףיוא *טעװערַאטסעג, טָאה יז תעב רערערַאפ לָאצ עסיורג

 .עניב רעשידיי

 ערעדנַא ןַא ןוא ןירעליּפשיוש עשידיי ַא זיא ,ַאדיײא ,רעטסעווש ס',ק

 .ןירעליּפשיוש עשילגנע ןַא ןעוועג זיא ,ידאד ,רעטסעווש

 .קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1952 רַאונַאי 15 םעד
 ,לטסעמ-ןאמדניק הרש ןוא ןעהָאק זלרַאשט ןופ .ל .ש

 םַאיליװ ,דַאדנַאק
 2 טי" .טשצג ידיד + 6 + .בלגְו

 קורדנייא רעד ןעוועג ךיוא זיא סָאד ןוא ,ןַאמנייפ ענייד טיול
 .ןרַאגנוא ןופ טמַאטשעג .ק טָאה ,גנָאי זעוב ןופ

 -עג טָאה .ק זַא ,רעביא טיג דניקשיפ םהרבא רָאיטקַא רעד
 םיא טָאה רעלדַא .ּפ בקעי ואוו ןופ עניב רעשטייד רעד ףיוא טליּפש
 ענייז ןיא גנָאי זעוב .רָאיטקַא רעשידיי ַא ןרעוו וצ ןעמונעגרעביא
 .עפורט סרעלדַא ןיא םיא טנָאמרעד ןעגנורעניארעד
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 ןופ ןָאטיסקעל

 "חתפי, לָאר יד ןליּפש .ק רימ ןפערט 1892 טסוגיוא 20 םעד ןיוש

 .ק טָאה 1896 ןיא .*רעטַאעט ןָאינוי, ןיא *ידג ןיע ןופ רתסא; ןיא

 סנידרָאג ןיא ?ןילזומ ןָאמייס, לָאר יד ,רעטשרע רעד ,טליּפשעג

 טליּפשעג .ק טָאה 1899-1900 ןָאזעס ןיא ."ןַאטַאלרַאש עקהמלש,

 טליּפשעג ,רעטשרע רעד ,רע טָאה 1905 ןיא .*רעטַאעט סלּפיּפ , ןיא

 ."ףרוטמ רעד; עסעיּפ סנידרָאג ןיא "גרעבנעזָאר םהרבא; לָאר יד

 ןבָאה ןייטשלעדע יורפ ןוא יז ןעוו זַא ,רעביא טיג ןַאמנייפ ענייד

 ןבָאה ,שטעיב יעװָאקַאר ןיא עלַאה-ריב ַא ןיא ןעגניז ןפָארטעג םיא

 ןעמונעגניירַא םיא טָאה סָאװ ,ןייטשלעדע וצ טרידנעמָאקער םיא ייז

 .עּפורט ןייז ןיא

 -רַאשט ַא ןעמוקַאב 1899 ןיא טָאה עינוי-ָןרָאיטקַא עשידיי יד ןעוו

 ס'.ק רעטנוא ןטלַאהעגּפָא גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג ריא יז טָאה ,רעט

 ,ץיזרָאפ

 ןַא ןוז ַא טזָאלעגרעביא ןוא קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג זיא .ק

 .רעליּפשיוש ןשילגנע

 .ךניקשיפ םהרבא ,ןַאמנײיּפ ץנייד ,יקסװעשַאמָאט סירָאב ןופ .צ ,מ

 .121 ,77 .וז ,1950 ,קרָאי וינ ,"רעטאעט ןיא ןבעל ןיימ , --- גנָאי זעוב

 ןטרעבלַאו אבא ,דלָאננהעש
 ן1909 לירּפַא 9 .טשצעג -- 1856 .בעגו

 .עינעמור ,טסערַאקוב ןיא 1856 ןריובעג

 ןזח םייב ָאקסעלוגָאמ טימ ןעמַאזוצ ןעגנוזעג

 ,רעּפוק

 .ב רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד

 -רוה *.ּפָארּפ; יו דלַאב םיא טנָאמרעד ןירָאג

 ןיא 1878 חסּפ ךָאנ ןליּפש ןָא טבייה ץיוו

 -ַאב זיא עּפורט ןייז, :עינעמור ,טסערַאקוב

 טָאה רעכלעוו ,דלָאגנהעש אבא ןופ ןענַאטש

 השמ ,לָאמ ןטשרע םוצ ןזיװַאב טלָאמַאד ךיז

 עסיוועג ַא ןוא גרעבנעדלָאג לשרעה ,ךייט

 ,"ןּפרַאק עיפָאס עקידרעטעּפש יד| ןײטשדלָאג

 ַא ,"לגניי עשיליוּפ סָאד, טריפעגפיוא טלָאמַאד טָאה ץיוורוה

 וצ טיִנרָאג טָאה סָאװ ,ןַאמָאר סיקצעניל .י .י ןופ עיצַאזיטַאמַארד

 ךָאנרעד ,ןעמָאנ ןבלעז ןטימ עסעיּפ רעקידרעטעּפש ןייז טימ ןָאט

 ."לזניא עטסיוװ יד, גנוצעזרעביא יד ןוא "ןַאריט ריקנַאב, עסעיּפ יד

 .ןלָארטּפױה יד טליּפשעג ,קיטנעק ,.ש טָאה ןסעיפ עלַא יד ןיא

 ,ןעוועג טלָאמַאד זיא .ש חוכ רעשירָאיטקַא דעקיטכיוו ערַאפ סָאװ

 -רעטעּפש ַא טול ךעלניישרַאװ ,גנוקרעמַאב סנירָאג ןופ ןעז וצ זיא

 | :עכָאּפע רענעי ןיא ןרָאיטקַא ןופ עיצַאמרָאפניא רעקיד

 טנערוקנָאק ַא ןבָאה ֹוצ ןעוועג ןלעפעג טינ זיא ןענעדַאפדלָאג ,

 טקישעג רע טָאה ,םיא ןופ ןרעוו ֹוצ רוטּפ ידכ ןוא ,טייז רעד ייב

 ןופ טפַארק-טּפיוה יד ןעוועג זיא רעכלעוו ,דלאננהעש אבא ךָאנ

 אבא ןָא .ךיז וצ ןעמונעגניירַא םיא טָאה ןוא עּפורט סעשטיוורוה

 זיא יז ןוא ןטלַאה טנָאקעג טינ עּפורט יד ךיז טָאה דלאננהעש

 ."ןרָאװעג ןלַאפעצ ךיילגנ
 ןקיטייזַאב וצ ןבעגעגנייא טינ טרָאפ רעבָא ךיז טָאה ןענעדַאפדלָאג

 -עגנירַא ףיורעד דלַאב טָאה רעכלעוו ,ןציוורוה ןופ ץנערוקנָאק יד

 רענדַארג לארשי רָאיטקַא ןטשרע סנעדַאפדלָאג ףתוש ַא יװ ןעמונ

 טָאה רעבָא גנַאל .עּפורט-ץנערוקנַאק ַא טלעטשעגפיונוצ רעדיוו ןוא

 -ַאגרָאער רעדיוו טָאה ץיוורוה ןוא ןטלַאהעגנָא טינ תיב םולש רעייז

 ןופ םיא וצ רעבירַא רעדיוו זיא .ש רעכלעוו ןיא עּפורט ןייז טריזינ

 רעשינעמור רעד רעביא ןליּפש ןעמונעג ןבָאה ייז .ןענעדַאפדלָאג
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 רעטַאעצט ןשיריי

 הרש היח טימ טַאהעג הנותח .ש טָאה דאלרעב ןיא ןוא ץניווָארּפ

 יז ןבָאה טייצ עגנַאל ַא; :טקרעמַאב ןירָאג יו ןוא ,ַארַאלק רעדָא

 ."שניב רעשידיי רעד ףיוא ןָא-ןביוא םעד ןעמונרַאפ עדייב

 טריפעגרעבירַא עּפורט ןייז טָאה ןעדַאפדלָאג יו םעדכָאנ טשרע

 -קירוצ ,רעטַאעט שידיי ףיוא טָאברַאפ ןבילוצ ,זיא ןוא ,סעדָא ןיא

 ןיק רעדיו ךיז קידנרעקקירוצ ,רע טָאה ,עינעמור ןייק ןרָאפעג

 טכארבעגטימ ,רעטַאעט שידיי ןליּפש טנָאקעג ןיוש טָאה'מ ואוו ,סעדָא

 -רָאפ לָאמסָאד ןענייז ןעגנולעטשרָאפ יד ןכלעוו טימ ,.ש ךיז טימ

 -ַאעט יקסנירַאמ/, ןיא רָאנ ,"בולק יננעלסעמער,, ןיא טינ ןעמוקעג

 ."רעט

 רעד ןופ רעדילגטימ עכעלטע רעביא דלַאב רעבָא טדער רענדַארג

 .וועיאלָאקינ ןיא ןליּפש קעװַא ןזָאל ייז ןוא ,.ש ךיוא ייז ןשיווצ ,עּפורט

 .גנולעטשרָאפ ןייק וצ טינ ללכ טמוק ןטייקירעווש:-רוזנעצ בילוצ

 ,רקפה ףיוא ןרָאיטקַא יד טזָאל ןוא טָאטש יד טזָאלרַאפ רענדַארג

 ,סעדָא ןייק קירוצ ייז טקיש ,םחרמ ייז ףיוא ךיז זיא *טָאטש; זיב

 .עּפורט ןיא ךיז וצ קירוצ ייז טמענ ןעדַאפדלָאג ואוו

 ןיא ןליּפש ס'.ש ןגעװ טלייצרעד ,היאר דע ןַא יוװ ,ןייטשנייוו .ב

 : "קובד , סרענײטַאל

 -פיוא זיא ןןטבילעגנ םעד| רעטבילעג רעד ןופ עלָאר רעד ןיא,

 רעייז ךָאנ ןַאד זיא רעכלעוו ,דלָאננייש אבא רעטלַא רעד ןטָארטעג

 רע טָאה טליּפשעג .ןידנָאלב רעכיוה ַא ,רענייש ַא .ןעוועג גנוי

 ."ןעגנוזעג ןייש ךיוא טָאה ןוא שיטנַאמָאר רעייז

 -רעד טלייצרעד .ש ןופ גלָאפרעד ןסיורג ןרעדנַא ןַא ןגעוו ןוא

 : ןייטשנייוו .ב רעבלעז

 -נהעש אבא רעליּפשיוש רעד טכַאמענ ןַאד טָאה םשור ןסיורג ַא,

 רעיינ רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ טליּפשעג טָאה רע ןעוו דלָאנ

 רעד ןיא טָאה דלָאננהעש .'ץידּפ רעשידיי רעד, ר"מש ןופ עסעיּפ

 ןַאד !ץירּפ רעשידיי רעד, ןופ |'דלָארעה,| לָאר רעשיטַאמַארד

 ."סעדָא טגיזַאב

 ,עּפורט סרענרעל .י .י ןיא סעדָא ןיא ןיירַא רעטעּפש טערט .ש

 לָאר-לטיט יד שידיי ןיא ןליפש וצ רעטשרע רעד זיא רע ואוו

 סווָאקצוג ןופ גנוצעזרעביא רעיירפ סרענרעל ןיא *ָאטסָאקַא לאירוא ,,

 -רעביא רעיירפ סרענרעל ןיא "רזעילא, לָאר יד ךיוא יוװ ,עמַארד

 .("ןידיי יד;) *ַאקוװָאדישז, עסעיּפ סבירקס ןופ גנוצעז

 עקידנרעדנַאו טימ רָאי עכעלטע םורַא .ש ךיז טּפעלש ךָאנרעד

 וצ הרזג יד ןעוו ,1886 ןיא זיב ,דנַאלסור רעביא סעּפורט עשידיי

 ,ןעמרָאפ עפרַאש רָאג ןָא טמענ דנַאלסור ןיא רעטַאעט שידיי ןליּפש

 ,דנַאלשטייד ןייק (רעגרעב ןופ ד"א) עּפורט ַא טימ סיוא .ש טרעדנַאװ

 טזָאלעגסױרַא רעגרעב רָאטקעריד רעד טָאה ,טביירש ןירָאג יװ ןוא

 ןשיפַא גרובמַאה ןיא

 ןגעוו םלוע רעגרובמַאה םעד ןעוועג עידומ טָאה רע עכלעוו ןיא,

 ןוא עּפורט רעשילַאטנעירָא רעטסירַאב רעד ןופ ןעמוקנָא םעד

 -רעקוצ ,רָאנעט רעשיקרעט סלַא ןרָאװעג טריסנָאנַא זיא דלָאננהעש

 סלַא קָאטשנייו ,רעקימָאק רעכעלרעזייק רעשינעמור סלַא ןַאמ

 ךיילג ייז ןבָאה רעטַאעט ַא .רעטייוו ױזַא ןוא ןָאטירַאב רעשיסור

 טקַאהעג ייז ןבָאה ,ברַאפ עלַאקָאל ןבענוצוצ ידכ ןוא ןגָארקעג

 ןיא ןיוש .,ןניולפעג טינ ןוא ןניוטשענ טינ ןענייז סָאװ ,רעטרעוו

 םוקילבוּפ ןשיוװצ יירעפייפ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה טקַא ןטשרע

 -רָאפ םעד ןזָאלרעטנורַא טזומענ ןעמ טָאה טקַא ןטירד םייב ןוא

 ןענייז טנווֶא םעד ךָאנ .לַאדנאקס ןסיורג ַא ןדיימראפ וצ גנַאה

 -ניײרַא ליטש ךיז ןבָאה ןוא ענעסימשענּפָא יו ןבילבעג ןרָאיטקַא יד

 ןרָאװעג קירוצ ייז ןענייז ָאד .לַאטרַאװק ןשידיי םעד ןיא טעבנגעג

 ןליּפש םישדח ייווצ ךָאנ ןוא ,'עּפורט עשילַאטנעירָא עשידיי, יד
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 טציא רָאנ .ןילרעב ןיא טרעקעגקירוצ ךיז ייז ןבָאה ,שינרעטַאמ טימ

 ןבָאה ייז םגה ןוא ,טקעלפרַאפ ןעוועג עיצַאטוּפער רעייז ןיוש זיא

 ןָא ןרָאװעג טלדנַאהַאב ייז ןענייז ,םישדח ריפ ךָאנ טליּפשעג ָאד

 ןילרעב ןיא זיא עּפורט יד זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא ,סעקשדנעה

 ךיז ןבָאה סדלָאגנהעש יד ןוא סנַאמרעקוצ יד .ןרָאװעג ןנָאלשעצ

 .עשרַאו ןיא החונמ םוקמ ַא טכוזעג ןוא דנַאלסור ןיא טרעקעגקירוצ

 ןבָאה ,ןליּפש טרָאטעג טינ ןעמ טָאה רעקיטש עשידיי יד יװ ױזַא

 ןעמוקעגוצ ןענייז דלַאב .'ָאדַארָאדלע, ןיא ןטרעצנָאק ןבעגעג ייז

 ,,עינַאּפמָאק רעשילַאטנעירָא רעשידיי, רעד ןופ ןרָאיטקַא עקירביא יד

 ןעמַאזוצ ןוא ,עדעדנַא ןוא ,קָאטשנייװ ,ןייטשנייוו ,יקסווָאקַאויּפס

 -ניירַא !טרעצנָאק, ןעמָאנ ןרעטנוא ױזַא יו טגילקעג ךיז ןעמ טָאה

 .עלעסעיּפ ץנַאג ַא לָאמַא ןוא קיטש ַא ןופ טקַא ןַא ןעלקעּפוצ
 ַא ןטימניא זַא ,ןפָארטעג טָאה ןטרעצנָאק עכלעזַא ייב טּפָא ...

 ,רעטַאעט ןיא טמוק ווַאטסירּפ ַא זַא ,טגָאזעגנָא ןעמ טָאה ענעצס

 ןעגניז וצ ןביוהעגנָא עניב רעד ףיוא ןעמ טָאה רובד ידכ ךות ןוא

 ןעוועג טינ ןרָאיטקַא יד זיא ןליּפש ַאזַא .ןיירַא טלעוו רעד ןיא םתס

 רעייז ןכוז טזָאלעגקעװַא ךיז ייז ןבָאה זייווקיצנייא ןוא ןצרַאה םוצ

 ."תונידמ ערעדנַא ןיא קילג

 -נירּפ ןיא ןליּפש ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןיא .ש רימ ןפערט 1886 ףוס

 :טביירש ןירָאג יו .בולק סעצ

 -נָאל ןיא ןענייז ,ןרָאוװעג קיטרַאפ זיא בולק סעצנירּפ רעד ןעוו,

 סקַאמ ,ןיצּפיל יורפ ,רענדַארג יורפ ,רענדַארג ,רעלדַא ןעוועג ןָאד

 הניד ,(סקרַאמ ףלָאדור ןעוועג זיא ןעמָאנ-עניב ןייז) ןָאזניקדַאר

 ,דלֶאג ,ענַאמ יורפ ןוא ענַאמ ,|ןַאמנייפ ענייד רעטעּפש | ןיטעטש

 -וקַאי ,עגַארש רעסיוועג ַא ,דלעה ַאננַא ,ןַאמדירפ עלעווייפ ,םוַאב

 ןענייז רעמָאט ןוא .ערעדנַא ךָאנ ןוא שטיווָאבוקַאי יורפ ,שטיווָאב

 אבא ןָאדנַאל ןייק טכַארבעגּפָארַא ןעמ טָאה ,קינייװ ךָאנ ןעוועג יד

 טָאה טייצ רענעי ןיא .דלָאננהעש ַאראלק יורפ ןייז ןוא דלָאגנהעש

 -יוש ןשיטַאמַארד ןטסערג ןרַאפ טנכערעג דלאננהעש אבא ךיז

 ."עניב רעשידיי רעד ףיוא רעליּפש

 לאירוא, ןוא "רזעילא,, סלַא ןטָארטעגפיוא .ש זיא ןָאדנָאל ןיא ךיוא

 ,גנונעקרענָא ןוא טײקמַאזקרעמפיוא עקרַאטש ןגיוצעג ןוא *ָאטסָאקַא

 טָאה ןעמ זַא ,טגָאזעג טרעוו *טײהרַאװ יד, ןיא גָאלָארקענ ןיא

 זיא רע .ןרעלדַא טימ ןרירוקנָאק וצ ידכ ןָאדנָאל ןייק טכַארבעג םיא

 -ַאב רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ גנילביל רעד ןרָאװעג דלַאב טרָאד

 לָאר יד ןָאדנָאל ןיא טליּפשעג רעטשרע רעד טָאה ןוא גנורעקלעפ
 ."אבכוכ רב,

 ,בולק סעצנירּפ ןיא םרַאלַא-רעייפ םעד תעב 1887 רעטניוו ןיא

 ףוס ַא טכַאמעג ןוא ,ןָאזרעּפ 17 ןופ ןבעל סָאד טסָאקעג טָאה סָאװ

 יורפ ןייז טימ .ש ןבָאה ,ןעגנולעטשרָאפ עשידיי עקיטרָאד יד וצ

 ןליּפש ןטָארטעגנײרַא ןענייז ייז ואוו ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא

 ."רעטַאעט לַאטנעירָא , ןיא

 ןייא ןופ ןעגנורעדנַאורעביא עטפָא ענעדישרַאפ יד טימ טכַאמ .ש

 .ןעמוקעגרָאפ טלָאמַאד ןענייז סָאװ ,ןרעדנַא ןיא רעטַאעט

 זַא ,ןעגנורעניארעד ענייז ןיא טלייצרעד יקסװעשַאמָאט סירָאב

 ךיז .ש טָאה ,"לודגה רשנ רעד; ןפור ןעמונעג ךיז טָאה רעלדַא ןעוו

 זיא רע יו דלַאב ןעוועג זיא סָאד ."בהז הפי, ןפור ןעמונעג

 ןרעלדַא טימ ןעמַאזצ טליּפשעג ןוא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג

 : תונורכז צנייז ןיא ןַאהַאק .בא טביירש טייצ רענעי ןגעוו

 "סור ןיא תעשב .דלָאננהעש ןעמוקעגרעבירַא זיא ּפָארוי ןופ,

 רע ןיא ,שידיי ףיוא ןליּפש וצ טביולרע ןעוועג ךָאנ זיא דנַאל

 עשיטַאמַארד עטסנרע ןיא 'ראטס, רעטפקיטכיוו רעד ןעוועג ןטרָאד

 רימ (רעטעּפש ןרָאי טימ) לָאמַא טָאה רעלסעק דיווייד .ןלָאר
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 'עג ןיא דלַאננהעש רעזיד לופסקורדנייא ןוא ןייש יווװ טלייצרעד

 ענשזַאוװ יו ,ווענעשעק ןיא ןעעזעג םיא טָאה ,רעלסעק ,רע ןעוו ןעוו

 --- שולעּפַאק ןכיוה ַא טימ ענירעלעּפ ַא ןיא -- ןעזסיוא טנעלפ רע

 ,טבילענ םיא טָאה םלוע-רעטַאעט רעשידיי רעשיסור רעד יוװ ןוא

 ןוא ןליּפש סדלָאננהעש ןופ ןרָאװעג טרעביױצַאב ןַאד זיא רעלסעק

 ,רע סָאװרַאפ עכַאזרוא יד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ענירעלעפ ןייז ןופ

 ןא ןרעװ זומ רע זא ,ּפָאק ןיא ןעמונעגנניירַא ךיז טָאה ,רעלסעק

 ,רָאיטקַא

 -ביול ענעבירטעגרעביא-ךעלרעכעל טימ עשיפַא ןַא קנעדעג ךיא

 רעבָא םיא ןעעז .אטסָאקַא ?אירוא סלַא ןדלָאננהעש ןגעוו ןעננַאזעג

 ."ןעננאגעג טינ ךיא ןיב רעטַאעט ןיא

 ןיא טליּפשעג טייצ רענעי ןיא טָאה .ש סָאװ לָאר עקיטכיוו יד

 ןדָאזיּפע יד ןופ ןעעז ךיוא ןעמ ןַאק רעטַאעט ןשידיי רעקרָאי-וינ
 ,ןעגנורעניארעד עריא ןיא טלייצרעד יקסוװעשַאמָאט יסעב סָאװ

 ,"זוַאה ערעּפָא עינעמור,/ ןיא ןליּפש ןתעב יװ רעביא יז טיג יוזַא

 ןעגנירּפשנײרַא טזומשג טָאה יקסוװעשַאמָאט סירָאב זַא ,טריסַאּפ טָאה

 לייוו ,לָאר ַא ןיא

 'ררעבָאהביל רעד ,דלָאננהעש אבא ןַא ,סיױרַא ךיז טזייוו סע,

 םעיינ ַא טכַארבעג טָאה ןעמ סָאװרַאפ ןרָאװעג זנורב זיא ,טסילָאד

 טינ ,עקַאט טנוװַא ןבלעז-םעד ,ןיוש ?יוו אבא ןוא ,רעבָאהביל

 .רעבאהביל ַא ןָא עסעיּפ יד ליּפש שטָאכ ,טקיירטש רע .רעמ ןליּפש
 ,"רשוי טכוז ,ךיז טלקנעווק ןַאמ ןיימ

 טוומעג טָאה יקסװעשַאמָאט ןוא ןפלָאהעג טינרָאג טָאה'ס רעבָא

 ."ישי ןב דוד; שטערעּפָא רעד ןופ לָאר-לטיט רעד ןיא ןיידא

 :יקסװעשַאמָאט יסעב טלייצרעד דָאֹזיּפע ןטייווצ א ןגעוו

 םעד ן'דנאלסור תולנ; ןיא) טליּפשעג טָאה דלאננייש אבא,

 םירָאב ןופ טליּפשעג| 'ףעזָאיי ןעוו ענעצס רעד ןיא .ווַאטפירּפ

 "יב םיא רע ףרַאד ,וַאטסירּפ ןטימ ךיז טלגנַאר |יקסוועשַאמָאט

 -שידלעה ןייז רַאפ ןרידָאלּפַא םיא לָאז םוקילבוּפ סָאד ידכ ןעמוק

 טא |קיטכיזרעפייא)| סָאלעשזד ןעוועג זיא דלָאננייש רעבָא ,טייק

 ט'הירב'עג ךיז טָאה רע ןוא ןזָאלּפַא עֶלַא סיוא טּפַאכ יקסוועשַאמָאט

 ןרָאװעג יקסוװעשַאמָאט זיא ,ןעמוקייב ךיז ןזָאל טלָאװעג טינ ןוא

 ,דרע רעד וצ ףרָאו ַאזַא ןוא םענ ַאזַא טגנַאלרעד םיא ןוא דליוו

 ,טקַא ןטימ ןיא ןגנַאהרָאפ} ןטריוק םעד ןזָאל טזומעג טָאה ןעמ זַא

 זיא רע .ןבייהפיוא טנָאקעג טינ ןיוש ךיז טָאה דלָאננייש לייוו

 ."םופ ןטקנילעגסיוא ןַא טימ ןכָאװ עכעלטע טעב וצ ןנעלעג םעדכָאנ

 ןָאעל ןופ ןעמָאנ ןיא ,רעביא טיג ךַאברעױא םעס רעליּפשיוש רעד

 טוהל יו טזייוװַאב סָאװ ,דָאזיּפע ןטנַאסערעטניא ןקידנגלָאפ ,קנַאלב

 ףיוא רעטַאעט ןיא טָאה ןעמ תעב :"סעסקוס; ךָאנ ןעוועג זיא .ש

 טָאה רעכלעוו ,רעלדַא טָאה ,"ַאקװָאדישז, טליּפשעג טירטס עטיפ

 עצנַאג יד ןעמוקַאב ,רזעילא דיי ןדנדייל םעד ןופ לָאר יד טליּפשעג

 ןטנעמסידָאלּפַא עלַא טּפַאכעגסיױא ןוא םלוע-רעטַאעט ןופ עיטַאּפמיס

 -רעבירַא טנַאקעג טינ סָאד טָאה .ש .סעדאריט עמורפ ענייז רַאפ

 סלַא ןירַא טמוק רע ןעוו ענעצס רעד ןיא ,לָאמנייא ןוא ,ןגָארט

 היו טגייל ןוא ,טציז רזעילא ואוו ,הסיפת רעד ןיא לַאנידרַאק

 ןבעל סָאד ןקנעש םיא רע טעװ רַאפרעד ןוא ןדמש וצ ךיז רָאפ

 סָאװ, :צזָארּפ ענעגייא ןדייר וצ ןביוהעגנָא גנילצולּפ .ש טָאה

 לכה ךסב זַא ,דמש וצ ןדיירוצוצ ךיד טכייל ױזַא זיא רימ ,וטסניימ

 ,"טסירק ַא רַאפ ןלעטשרַאפ ךיז זומ סָאװ ,דיי ַא ךיוא ךָאד ךיא ןיב

 לטנַאמ-לַאנידרַאק ןטיור ןייז רעטניה ןופ רע טָאה קידנגָאז סָאד ןוא

 ןוא םיא ןיא טלקיװעגמורַא ךיז ,תילט ַא טּפעלשעגסױרַא גנילצולּפ

 ."דחא 'ד ,וניקלא 'ד ,לארשי עמש, ןפורעגסיוא לוק ןפיוא ךיוה

 ,םלוע"רעטַאעט ןופ זָאלּפַא ןקרַאטש ַא טּפַאכעג רע טָאה ךעלריטַאנ
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 ןופ ןָאקיסטעל

 טעדנעװעג םיא וצ רעלדַא ךיז טָאה ,עניב רעד ןופ קידנעײגּפָארַא

 ןייז ןיא ןביולרעד וצ סעכלעזַא ךיז רע טמוק יװ הנעט רעד טימ

 וטסניימ סָאװ, : טרעפטנעעג שיניצ ןבָאה םיא לָאז .ש סָאװ ףיוא ,לָאר

 -רַאפ לָאמַא ךיוא ךימָאל ? ךעלעזנעג עלַא ןסעפיוא טסעוװ וד ,סעּפע

 ,*לקיּפוּפ ַא שטָאב ןכוז

 :יױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ גנָאי זעוב רעליּפשיוש רעד

 ,רעטַאעט סרעלדַא ןיא ןעוועג ןיב ךיא סָאוװ ןענַאזעס יד ךרוד ,

 ןדלָאגנייש ... דלָאגניש אבא זדנוא טימ טליּפשענ ךיוא ןבָאה

 רעיושוצ רעד סָאװ ,ץלַא ןבענ וצ טנרַאקעגנ טינ רוטַאנ יד טָאה

 ענייש טימ ,ךיוה ןעוועג זיא רע : רָאיטקַא ןַא ןיא ןעז וצ ביל טָאה

 "עג טָאה סָאװ ,םיטש עשיריל עמענעגנַא ןַא טָאהעג ,ןניצסטכיזעג

 ,טלעפעג םיא טָאה סנייא ,ךיוא טנַאלַאט ןוא ,רעיוא סָאד טעלג

 : ןבעל ןיא ךיירגלָאפרעד ןייז וצ םוא ןבָאה זומ שטנעמ רעדעי סָאװ

 דע .הזה-םלוע ןקיליב טָאהעג ןעניז ןיא רעמ טָאה רע . . , עיציבמַא

 ןוא ,סיורג רעייז ןעוועג זיא רע עכלעוו ןיא ןלָאר טאהעג טָאה

 ןייק רעבָא ,רָאיטקַא רעקיסַאלק-טשרע ןַא יו טנכעררַאפ ןעוועג

 ."ןעוועג טינ קרָאידוינ ןיא רע זיא רַאטס רעקיסאלק-טשרע

 ,ךיוה ןייז ןופ ּפָארַא .ש טייג עכַָאּפע-ןידרָאג ןופ בייהנַא ןטימ

 : ןירָאג .ב טביירש םעד ןגעוו

 ןֶא ןביוא עמַאס םעד ןעמונרַאפ טָאה רעכלעוו ,דלָאננייש אבא,

 -ַאמַארד סלַא ןרעטַאעט ןשידיי ןופ| עדָאירעּפ רעטשרע רעד ןיא

 | ךָאירעּפ-ןידרָאנ ןופ בייהנָא ןכָאנ| דלַאב טָאה ,רעליּפשיוש רעשיט

 ןעמונעג ןוא רעטַאעט ןשידיי רעקרָאי-וװינ ןטימ טנגעזענּפָא ךיז

 ינירגעג טָאה רע ןכלעוו טימ ןענַאמרעבליז טימ ןעמַאזוצ ןעלנָאװ

 ."רעליּפש-ץניװַָארּפ ַא ןרָאװעג ןוא עינַאּפמַָאק ַא טעד

 ,ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא זַא ,טלייצרעד גנָאי זעוב רעליּפשיוש רעד

 ןפָארטעג טרָאד רע טָאה ,ןָאטסָאב ןייק ןרָאפעג רעמוז ַא זיא רע ןעוו

 -שטשרָאפ א ןכָאװ ייווצ עדעי טליּפשעג טָאה סָאװ ,עּפורט עשידיי ַא

 ןליּפש טרָאפ עּפורט יד .ש טליּפשעג טָאה עּפורט רעד ןיא ןוא ,גנול

 ןופ ץנירּפניורק רעד רעדנַאסקעלַא; עטערעּפָא יד רָאמיטלַאב ןיא

 -רעייפ ַא בילוצ רעבָא ,לָאר-לטיט רעד ןיא .ש טימ "םילשורי

 טיגרָאג טמוק ,תונברק 24 וצ טריפרעד סָאװ ,רעטַאעט ןיא םרַאלַא

 ,גנולעטשרָאפ רעד וצ

 טָאה סָאװ ,דנַאטשוצ-טנוזעג ןייז בילוצ עגַאל שלעירעטַאמ ס'.ש

 לָאז ןעמ זַא ,טגנערב ,סופ ַא ןדײנשּפָא םיא לָאז ןעמ זַא .טריפרעד

 ,סלָאה-קיזומ ןיא ןעגנולעטשרָאפ-סיפענעב ןענדרָאניא םיא רַאפ

 םהרבא ןופ טיוט ןכָאנ ,יקסװעשַאמָאט סירָאב טביירש םעד ןגעוו

 "ַאב רע ."דּפסה רענעטלַאהעג-טינ ַא; לקיטרַא ןַא ןיא .ןעדַאפדלָאג

 ץיוורוה ?.פָארּפ, רעביירש-ןסעיּפ ןופ לרוג םעד קיטייצכיילג טנייוו

 : .ש ןופ ןוא

 ןעמַאזוצ זדנוא ייב טָאה רע .רעדורב ַא ןבָאה רימ ,רעדניק,

 םיא רימ ןענָאק יו ,טניישעגנ 'ןרעטש, סלַא למיה ןבלעז םעד ףיוא

 םעד ,!דלָאגגהעש אבא ןיימ ךיא -- ?רעגנוה ןופ ןייגסיוא ןזָאל

 -ענ ןוא טילבענ גנַאל טינ טשרע טָאה סָאוװ ,דלָאגנהעש ןסיורג

 טָאה םיא ;טסנוק ןופ דלעפ םעד ףיוא טעברַאעגטימ ןוא טנייש

 רענייש רעד ,ןייג טינ רעמ ןָאק רע .ןטינשעגּפָא סופ ַא ןעמ

 ריא ! סטיפענעב םיא ןעמ טליּפש סלָאה-קיזומ יד ןיא .דלָאגננהעש

 טיפענעב ַא ןדלָאננהעש רַאפ ? טייטשרַאפ ריא ? טליפ ריא ? טרעה

 ."םלָאה:קיזומ יד ןיא רָאנ ,ערעטאעט יד ןיא טינ

 .ָאלַאפָאב ןיא ןברָאטשעג .ש זיא 1909 לירּפַא 9 םעד

 .ש זיא ,רעביא טיג רעדנעלָאה רָאדיזיא רעליּפשיוש רעד יו

 ,ךיק ַא ןיא ,עניב רעד רעטניה ,קרָאי וינ ,ָאלאפוב ןיא ןברָאטשעג

 ןרָאיטקַא יד רַאפ רעמיצ-עבָארעדרַאג סלַא טנידעג טָאה סָאװ
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 רעטַאעט ןשירדיי

 זַא טגָאזעג טרעוו *טײהרַאװ יד, ןיא גָאלָארקענ ןיא

 .עניב רעד ןופ רעטנורַא טזומענ ירפ רעבָא טָאה דלָאגנהעש ,

 זיא סָאד .יורפ ןייז ןופ טיוט רעד ןעוועגנ זיא ןופרעד עכַאזרוא יד

 טָאה ,רעבָא ,טיוט ריא ךָאנ ךיילג . . . ,קירוצ ראי 16 טימ ןעוועג

 .ןנָאלשרעד ןקידביא םוצ םיא טָאה טייהקנַארק .ןרָאלדַאפ ךיז רע

 טָאה רע ... סופ א ןדײנשּפָא ןזָאל טזומעג ךיז רע טָאה ךָאנרעד

 רַאגָאז רע טָאה קרָאידינ ןיא ... טיונ ןוא רעננוה ןטילעג רעמיא

 ."עניב ַא ףיוא ןטערטוצפיוא טאהעג טינ טומ םעד

 :טגָאזעג טרעוו "סטרעוורָאפ , ןיא גָאלָארקענ ןיא

 דרָאב עסייוו עגנַאל ַא טימ 'ריל גינעק רעשידיי, סלַא ןָאטעגנָא ,

 ,דלָאגננהעש .א רעליּפשיוש רעד ןזיא עציּפושז רענעסעלטַא ןיא

 -ַאעט ָאניסַאק טסיא ןיא עינַאּפמָאק ַא טימ טליּפשעג טָאה רעכלעוו

 ןברָאטשענ ןוא טקַא ןטירד ןיא ןלַאפענמוא ,ָאלָאפָאב ןיא רעט

 ."גַאלש-ץרַאה ַא ןופ

 -טנָאמ ןיא *רעטאעט ןָאינוי, ןופ רעטלַאוװרַאפ רענעזעוועג רעד

 -ָאטסער ַא ןיא קידנעמוקניירַא יו טלייצרעד .ןיגָאב-ווָאניבור ,לָאער

 זיא סָאװ ,ןָאזרעּפ ַא ףיוא ןלַאפעג קילב ןייז זיא ןָאטסָאב ןיא ןַאר

 טָאה טכיזעג סעטשטיינקעצ ,סעטרעטלערַאפ ןייז , : םיא ןבענ ןסעזעג

 .טייהנייש רעקילָאמַא ןופ םינמיס עכעלטייד טגָאמרַאפ ךיז ןיא ךָאנ

 רענעטלַאהַאב-ףיט ,רערעװש א טקוקעגסױרַא טָאה ןגיוא יד ןופ

 רעשינָאריא רעד טבעוװשעגמוא טָאה ןּפיל יד ףיוא ןוא ,טעמוא

 ןוא ןעזעגרעביא ליפ ןיוש ןבָאה שכלעוו ,ןשטנעמ רָאנ סָאװ ,לכיימש

 יד זַא ,טסעפ טלעטש ןיגָאב יו םעדכָאנ ."ןגָאמרַאפ ,טבעלעגרעביא

 אבא רעליּפשיש רעטמירַאבילָאמא רעד זיא ןָאזרעּפ עקידנפערטַאב

 טָאה .ש סָאװ טָא ןוא ,סעומש ַא םיא טימ רע טריפרַאפ ,דלָאגנהעש

 ,טלעוו:עניב רעד ןיא דמערפ טצעי ךיז ליפ ךיא, :טגָאזעג םיא

 -רעביא .ןטייצ ערעדנַא רָאג ,ָאי .ןרָאװעג ןטייצ שרעדנַא רָאג סעּפע

 יז ןופ עליפ .ןגעלָאק עניימ ןשיװצ דמערפ ךיז ךיא ליפ טּפיוה

 ןוא ,רעדיל עיינ ,לגייפ עיינ, ןעמ טגָאז יװ ,ןוא ,עגנוי ,עיינ ןענייז

 ןיוש זיא לדיל ןיימ זַא ליפ ךיא ... טלַא ,ָאי ,טלַא ןיוש ןיב ךיא

 ןלעטשרָאפ טשינרָאג ךיז טנָאק ריא ןוא ,עדנע וצ ,ָאי ,ןעגנוזעגּפָא

 ךיז טעבנג טױט רעד זַא ,טעז רעכלעוו ,םענייא ןופ עידעגַארט יד

 -סנבעל ןייז זַא ,רעטנענ ,רעטנענ ץלַא טמוק ןוא םיא וצ םַאזגנַאל

 א טימ ןברָאטשעג רעבָא זיא דלָאגנהעש ...ןיוש טקנַאצ טכיל

 עכלעזַא עכלעוו וצ אזַא ןעװעג זיא עדנע ןייז .טיוט ןכעלקילג

 ףיוא ןברָאטשעג זיא רע -- ןבערטש דרַאנרעב ַארַאס יװ ןעינעשז

 -טכַאלש סָאד טזָאלרַאפ טינ רע טָאה םעטָא ןטצעל ןייז זיב !עניב רעד

 ,"טפמפקעג גנַאלנרָאי טָאה רע ןכלעוו ףיוא דלעפ

 טכַארבעג ןטסָאק עריא ףיוא טָאה עינוי-ןרָאיטקַא עשידיי יד

 .ור עקיבייא ןייז ןענופעג טָאה רע ואוו ,קרָאי-וינ ןיא רעּפרעק ס'.ש

 טָאה עכלעוו ,(ַארַאלק) הרש-היח ןעוועג זיא יורפ עטשרע ס'.ש

 -עוועג יד :ןענייז רעדניק ערעייז .ערעירַאק-עניב ןייז טכַאמעגטימ

 טָאה ,ַאטעי ,יורפ סינעב .ףעזָאי ןוא ינעב רעליּפשיױש עשידיי ענעז

 ספעזָאי .עניב רעשילגנע ןוא רעשידיי רעד ףיוא טייצ ַא טליּפשעג

 ןוא רעשידיי רעד ףיוא טליּפש ,רעלדַא ןַאינונ| סיצנערפ ,יורפ

 -רעדניק יד טליּפשעג טָאה עיליס רעטכָאט רעייז .עניב רעשילגנע

 -רעד ךָאנרעד ןוא "ןטלעוו ייווצ, סנידרָאג ןיא ןרעלדַא טימ לָאר

 .סעּפורט ענייז ןיא רעטָאפ ריא טימ ןלָאר ענעסקַאװ

 רעד ףיוא טליּפשעג טָאה (ןַאמרעש) ַאטענַא יורפ עטייווצ ס'.ש

 ןעוועג זיא רעטכָאט רעייז .סעפורט סנַאמ ריא ןיא עניב רעשידיי

 "יש רעשידיי רעד זיא ןַאמ ריא .ידיעס ןירעליּפשיוש עשידיי יד

 -רעטַאעט ַא ןעוועג זיא ידערפ ןוז ס'.ש .ךַאברעיױא םעס רעליּפש

 ,רעטלַאװרַאפ
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 אוו

 יױזַא טנייװַאב רָאש השמ רעליּפשיוש ןוא רעביירש:יןסעיּפ רעד
 : ן'..ש

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רענעברָאטשרַאפ-קיטייצירפ רעד,

 ,נעוו ןקידנרָאד םעד טכַאמענכרוד ןבָאה עכלעוו ,ןרענָאיּפ עטשרע

 ןופ שדקמה תיב םעיינ םעד ןופ ןינב םעד רַאפ לגיצ יד קידנגָארט

 ןוא טַָאדלָאס רערעפּפאט ַא ןעוועג זיא רע ,טסנוק-ליּפשיוש רעשייי

 טנידרַאפ ךיז ,עלַא ןופ רעטשרע רעד ךיוא ,רעכלעזַא סלַא טָאה

 ןעוועג זיא רע .ןליּפש ןלופטנַאלַאט ןייז רַאפ ץנַארק-רעברָאל םעד

 רזעילא רעטשרע רעד ןוא אטסָאקַא ?אירוא רעטונג רעטשרע רעד

 ,רעלטסניק יד ןופ ןה ,םוקילבוּפ ןופ ןה טנעקרענָא ,'ןידוי רעד, ןיא

 .טסנוק רעד רעריטרַאמ ַא ..ןבילבעג טינרָאנ םיא זיא ךָאד ןוא ...

 ןברָאטשעג ןוא ,סעטנוזעג ַא ,סעשירפ ַא ןבעל ַא ריא טרעפּפָאעג

 . . םַאזנייא ןברָאטשעג ןוא טלעוו רעד רַאפ טבעלענ . .טייצ רעד רַאפ

 ןקז ַא ןעוועג זיא רָאי 89 ןופ ןַאמ רעד ,דלָאננהעש אבא םהרבא
 ןופ ןעוועג ןיֹוש ןיא רע ןוא ,טרעדנוה רעביא רעמ ךס ַא ןופ

 ןופ םיטרּפ עלא ךָאנ טיוט ,ָאי .ןסענרַאפ ןוא טיוט ..טיוט גנַאל

 .רעדניק ענעגייא ןופ רעטָאפ סלַא טיוט ,שטנעמ סלַא טיוט ; ןבעל

 טימ םירבח ענייז ,טליּפשענ טָאה רע ןעמעוו רַאפ קלאפ סָאד . ..

 ףדנמ טָאה רע עכלעוו ,רעדניק ענייז ןוא ,טליּפשעג טָאה רע עכלעוו

 טָאה טיוט ןכָאנ וליפַא !קינדנו ענ רעמירָא ... !עלַא -- ןעוועג

 ,ןלאפענ טזיב וד ואוו טרָאד ןעור ךיד טזָאלעג טינ לַאזקיש רעד

 העיסנ ַא ,טיוט ןכָאנ רעדנַאװ ,ןבעל םייב רעדנַאװ ! ןרעדנַאוו רָאנ

 ןכַאמברוד טזומענ ףֹוג רעטלַאק ןייד טָאה ןליימ רעטרעדנוה ןופ

 ענייז ןיא ןעמענפיוא לָאז סָאו ,םוקמ לקיטש סָאד ןעמוקַאב ֹוצ

 ענעגָאלשעגּפָא ,המחלמ-סנבעל רעד ןיא ,עדימ ענייד סמערָא עלעקנוט
 ,"ןןכָאנק //

 ,קַאז לטפעש ןופ .ע .ש ןוא ,ךַאברעױא םעס ןוא רעדנעלָאה רָאדיזיא ןופ .ע .מ
 ,238 ,229 ,210-11 ,197798 ,192 .וז ,| ,"רעטאעט שידיא .שעג, -- ןירָאג .ב
 .124 ,68 ,49:52 .זז ,| .1

 ,ןָאדנַאל ,"טפנוקוצ יד , ,ענהיב עשידיא רענָאדנָאל איד -- טדרַאהנייטש רעבבוד
 .1886 ,9 ינ

 ,76 .ז ,1908 ,קרָאי-וינ ,"ןעטפירש רעטאעהט סיקספעשַאמָאהט;

 11 ,קרָאי וינ ,"טײהרַאװ איד, ,ענהיב רעד ףיוא טיוט דלָאגנהעש -- {--|
 .1909 לירּפַא

 ,"סטרעװרָאפ, ,רעיל גינעק רעשידיא סלַא גידנעליּפש טיוט טלַאפ -- {--

 ,1909 לירּפא 11 ,י .נ

 "וי ,"לעגיּפש רעטאעהט רעד, ,ל"ז דלָאגנהעש אבא תרבק לע -- רוש השמ
 ,1909 לירּפא 23 ,קרָאי

 רָאיטקא םענעברָאטשרעּפ גנַאל טינ םעד ןגעװ ןעגנורעניארצ -- ןיגָאב-װָאקיבור
 | .טרָאד ,דלָאגנהעש .א

 עשידיא איד, ,טדיוט ןוא ןעבעל ס'דלָאגנהעש טרעבלַא -- יקסװעשאמָאהט .ב
 ,1909 .װָאנ 26 ,.י .נ ,"טנהיב

 ,174 .ֹוז ,1916 ,. .נ ,"עטכישעג-סנעבעל ןיימ , --- יקסװעשאמָאהט יסעב

3, 189, 

 ,ראונַאא 28 ,21 ,14 ,קרַאי-ינ ,"גָאט רעד , ,ןתונורכז| -- רעלסעק דיווייד
 .1917 ראורבעפ 4

 יד רָאנ ,"סאקװָאדישז, 2 ,"סאטסאקא לאירוא, 2 -- רעלדַא .ּפ בָאקאי

 ,1918 ילוי 27 ,קרָאיוינ ,"טייהראוו יד, ,טשרע טמוק עטכידעג עטכער

 ,דנאב רעטייווצ ,1926 ,קרַאי-וינ ,"ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב, -- ןאהאק .בא

 ,397 .ז

 ,1928 ,ענליװ ,"טלייצרעד רָאיטקא רעשידיי רעד סָאװ, --- גייווצרעבליז ןמלז

 ,2627 ,13:14 .זז

 "ןינ ןיא ןוא סעדָא ןיא רעטאעט ןשידיי ןֹופ ןרָאי עטשרע יד -- ןייטשנייװ .ב
 -ץנליו ,("עמַארד ןוא רעטאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד רַאפ וויכרַא, ןיא) קרָאי

 .234 243 .זז ,1920 ,קרַאי-וינ

 ,17'316 .וז ,1941 ,.י .נ ,"קיאַאזָאמ רעטַאעט ,, --- גייווצרעבליז ןמלז
 .94797 ,85 .זז ,1950 ,קרָאיײוינ ,"רעטאעט ןיא ןבעל ןיימ,, --- גנָאי זעוב
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 ַאראלק ,דלָאננהעש
 { 102 .טשצג זה +'+ .בעג}נ

 ןריובעג זיא יז ואוו טנַאקַאב טינ זיא'ס
 יו ןוא ,םייה רעד ןופ ןסייהעג טָאה יז יו

 .ב רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד

 ןופ בייהנָא םייב דלַאב זַא ,רעביא טיג ןירָאג

 -רעב ןיא; זיא ,עינעמור ןיא רעטַאעט ןשידיי

 -עטקַא עיינ ַא ןעמוקעגוצ עּפורט רעד וצ טאל

 -ַאלק רעדָא הרש היח ןעוועג זיא סָאד .עסיר

 טָאה דלָאגנהעש ןאבא| רעכלעוו טימ  ַאר

 יז ןבָאה טייצ עגנַאל ַא ןוא ,טַאהעג הנותח

 ."עגיב רעשידיי רעד ףיוא ןָא ןביוא םעד ןעמונרַאפ עדייב

 -רעדנַאװ רעד ןיא 1886 ךרעב ןליּפש ךיוא יז ןעניפעג רימ

 -רעב רעלפוס ןופ גנוריפנַא רעד רעטנוא דנַאלשטייד רעביא עּפורט

 ,דנַאלסור ןיא רעטַאעט שידיי ןליּפש וצ טָאברַאפ םעד בילוצ ,רעג

 ןעוו ,ןילרעב ןיא ןשינרעטַאמ ךָאנ ןוא גרובמַאה ןיא לַאדנַאקס א ךָאנ

 יד ןוא ןַאמ ריא טימ קירוצ .ש ךיז טרעק ,ךיז טלַאפעצ עּפורט יד

 רָאט טרָאד ךיוא יוװ ױזַא רעבָא ,ןליוּפ ,עשרַאװ ןייק סנַאמרעקוצ

 -נָאק, ףיוא ףיוא יז ןטערט ,ןליּפש טינ רעטַאעט שידיי ןייק ןעמ

 עצנַאג ַא לָאמַא ןוא עסעיּפ ַא ןופ טקַא ןַא קידנבנגכרוד ,?ןטרעצ

 .עסעיּפ

 שידיי ןליּפש ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ ןיוש יז רימ ןפערט 1886 ףוס

 רעד בילוצ ןוא ,בולק סעצנירּפ ןיא ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט

 ןטערט ייז ואוו ,קרָאי-וינ ןייק ּפָא יז טרָאפ ,1887 ןיא טרָאד הפרש

 ,?רעטַאעט לַאטנעירָא, ןיא ןליּפש ןיײרַא

 טּפיוהרעביא ,"רַאטס, ַא ןעוועג טלָאמַאד זיא יז זַא ,םינּפ ַא
 טלָאמַאד זיא עכלעוו ,יקסװעשַאמָאט יסעב ןוא ,ץניוװָארּפ רעד ףיוא
 סלַא ןטערטרַאפ ריא טפרַאדעג טָאה ןוא רעגנַאפנָא ןַא ןעוועג ךָאנ
 ןיא טינ יז טרעדליש ,"עקירעמַא ןיא םייח, עסעיּפ רעד ןיא "םייח,
 : טביל ךעלרעה-וצ-ןייק

 -יד לייו ןקָארשעגנ רעייז ךיס ךיא בָאה ןטערטפיוא רָאפעב ,

 -נהעש הרש היח ןופ ןרָאװעג טליּפשענ רעירפ זיא עלָאר עקיזָאד

 רעבָא ,ריא ךָאנ ןליּפשכָאנ ןייג טאהעג ארומ בָאה ךיא ןוא ,דלָאג

 טויבעד ןיימ ןכַאמ טזומענג בָאה ךיא ןוא קנַארק ןעוועג זיא יז

 ףיֹוא ףורַא םוק ךיא ... .טליּפשענ טָאה יז סָאװ ,עלָאר רעד ןיא

 ךלָאננהעש םַאדַאמ טציז ןעשזָאל| סקאב ןיא ךיא עזרעד ,עניב רעד

 ןליּפש סָאד לע ךיא יוװ ןעז ןעמוקעג יז זיא טײהרעקנַארק .ןייֵלַא

 ריא טָאה {ןטכוזרעפייא| יסָאלעשזד עשיטסיטרַא יד .עלָאר 'ריא;

 לָאז יז ידכ רעטַאעט ןיא טכארבעג ןוא טּפעלשעגּפָארַא טעב ןופ

 ."ןלַאפכרוד לעוו ךיא ביוא תחנ ןביילק

 ךיוא ױזַא ,טנַאקַאבמוא זיא ,ש ןופ ערעירַאק-עניב עקידרעטייוו יד
 ריא ןענופעג טָאה יז ואוו ןוא ןברָאטשעג זיא יז ואוו ,עטַאד יד
 ,ור עקיבייא

 רעליּפשיוש עטנַאקַאב ןעוועג ןענייז ,ףעזָאי ןוא ינעב ,רעדניק ס'.ש
 .עניב רעשידיי רעד ףיוא

 ,49-52 .וז ,| .241 ,238 ,198 ,192 .זֹו ,| ,".טאעט .דיא .שצג, -- ןירָאג ,ב

 יז ,1916 ,קרָאי וינ ,"עטכישעג:סנעבעל ןיימ, -- יקסװעשַאמָאט יסעב
3, 
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 .רעטַאעט שידיי ןליּפש וצ ןעמוקעג זיא יז ױזַא

 ןופ ןאטיססעל

 ַאוָאר ,ןיבור
 ן1931 ץרעמ 10 .טשעג -- 1892 .צעד 11 .בעג}

 -ילַאק ןיא 1892 רעבמעצעד 11 ןריובעג

 -- רעטָאפ .בוג .קסלָאדַאּפ ץענעמַאק ,אקווָאנ

 ,רעמורפ ַא ,קירבַאפ ןטסַאק ַא ןופ רעמיטנגייא

 .ףרָאד ןופ עטסָארַאטס רעד קיטייצכיײלג ןוא

 רעטלע ןיא ןוא ,רָאי 4 וצ המותי ַא טרעוו

 רעד טימ יז טמוק רָאי בלַאה ַא ןוא 5 ןופ

 ןוא ,עקירעמַא ןיק רעטסעוװש ןוא רעטומ

 יז טָאה ָאד .עיפלעדַאליפ ןיא ךיז טצעזַאב

 ןיא טנרעלעג ןוא לוקס קילבָאּפ ַא טקידנעעג

 .ןיבר ַא ייב שידיי בוטש

 ןירעגניז ַא יו ןזיװעגסױרַא ךיז יז טָאה לושסקלָאפ רעד ןיא ןיוש

 ןטייקכעלגעמ ערעטּפָא ןעמוקַאב יז טָאה ןסַאלק ערעכעה יד ןיא ןוא

 -עטשרָאפ-סעמטסירק יד ןיא סרעדנוזַאב ,עמיטש ריא ןזייזוצסױרַא

 -רעטַאעט ןופ רעטנַאקַאב ַא טָאה ,עיצַאודַארג רעד תעב .ןעגנולעטש

 רע ןוא ןעגניז טרעהעג יז יקסװעשַאמָאט קיימ רעמענרעטנוא

 יז ואוו ,ןיקסװעשַאמָאט וצ עקטסירָאכ סלַא טרידנעמָאקער ריא טָאה

 ןקיטרָא ןיא רעבירַא ךָאנרעד טייג ןוא ןָאזעס ןייא רָאנ ןעוועג זיא

 ןיא רעבירַא יז טייג טרָאד ןופ .רָאי 4 ךרעב זיא יז ואוו ,ליװעדָאוװ

 ךס ַא טליּפש יז ואוו ,קרָאי-וװינ ןיא רעזייה-ליוװעדָאװ עשידיי יד

 ,רעטַאעט ןשידיי ןעמיטיגעל ןיא טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא ןוא ןרָאי

 טימ ץניווָארּפ רעד רעביא ןעגנולעטשרָאפ ןיא ךיז קידנקילײטַאב

 ,טיורקדליש ףלָאדור ןוא יקסװעשַאמָאט סירָאב

 ןָאעס ,"רעטַאעט דנערג, ןיא טליּפשעג רדסכ רָאי 6 טָאה .ר

 סירָאמ טנוָאמ ןיא 1924-25 ,(ןאמטיל .ריד) ָאטנָארָאט ןיא 2

 ,*רעטַאעט טקעּפסָארּפ , ןיא ליװעדָאװ ןיא 1925727 ,זיוה ליוװעדָאװ

 ,טעטש ערעדנַא ןיא ךָאנרעד ןוא ָאטנָארָאט ןיא 8

 ןעז וצ יז ןטייהנגעלעג טַאהעג טָאה רעכלעוו ,גייווצרעבליז .ז

 יּפשיש-רעטקַארַאכ ענייפ ַא רָאג ןעוועג זיא ,ר זַא ,טלַאה ,ןליּפש

 .ןעגניז ןיא ייס ןוא ןדייר ןיא ייס ןָאט ןעמענעגנָא ןַא רעייז טימ ןירעל

 ,ביולנעגיז םַאיליװ רעליּפשיוש ןופ יורפ יד ןעוועג זיא .ר

 ריא וצ ןעמוקעג זיא ןוא 1921 ץרעמ 10 םעד ןברָאטשעג זיא .ר

 ,סנעיילע לקירטַאעט עשידיי יד ןופ םלוע תיב ןפיוא ור רעקיבייא

 יי יב

 סאילע ,ןייטשטָאד
 ן1932 .רבעפ 14 .טשעג -- 1873 .רבעפ 16 .בעגנ

 ,עשרַאװ ןיא 1872 רַאורבעפ 16 ןריובעג

 ַא -- רעטָאפ .ןרעטלע עמערָא ייב ,ןלױּפ

 טָאה ,קיזומ ןיא רעטלושעג ןייק טינ ,רעקעב

 ןטנעמורטסניא עקינייא ףיוא טליּפשעג רע

 ןיא םינזח החּפשמ ַא ןופ טמַאטשעג טָאה .ר

 זיא ,בולָאג ,רעטעפ סרעטומ רעד :רעגניז

 םעד ,ןסיירּפ ןיא ןזח רעטסואווַאב ַא ןעוועג

 -טּפיוה רעטעּפש -- ןָאזבָאקַאי ,ןוז סרעטעפ

 יד -- עניזוק ַא ןוא ,ןָאדנָאל ןיא רָאטנַאק

 ,ץנַארעמָאּפ ידייס ןירעגניז

 8 ןופ .,לוש-לַאער ןיא ךָאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 11 זיב

 -גרעב לרעב רָאיטקַא ןקידרעטעּפש ןטימ ןעמַאזוצ ,ןעגנוזעג ןָא רָאי

 -צירג ןזח םייב *עגָאגַאניס רעװעשרַאװ, רעד ןופ רָאכ ןיא ,ןייטש

2002 



 רעטַאעט ןטשיךיי

 לקילא; סלַא טנַאקַאב ןעוועג ןוא ,רעצינש טנעגיריד ןוא רעלדנעה

 ,"ןגנמ

 טקילײטַאב ךיז ןוא רעטַאעט וצ גנוגיינ ַא טַאהעג דניק סלַא ךָאנ

 -עגניירַא -- 1887 .ןעגנולעטשרָאפ-*רעבָאהביל, ןיא רעצנעט סלַא

 ןופ טעטרַאװק ,ןטמירַאב טייצ רענעי וצ ,ןיא רעצנעט סלַא ןטָארט

 רעביא רָאי ַא רעביא ןרָאפעגמורַא ןוא ,"ץרַאװש רעדירבעג, יד

 | .ןלױּפ ןוא דנַאלסור

 ,שטיוועקייש:ר"מש ךרוד 1888 ןיא לעװַאש ןיא טרישזרַארוק

 "סעזָאמ, סלַא טריטויבעד ןוא עּפורט ןיא םיא וצ ןיירַא רע טערט

 ,"הבושת לעב, ןיא

 ןעמַאװצ טליּפשעג טרָאד ןוא ןָאדנָאל ןייק ןרָאפעגּפָא --- 9

 עסעיּפ סר"מש ןיא "דנומדע , סלַא "בולק רעבמע; ןיא ןרעלדַא טימ

 ןרָאפוצקירוצ םיא טגניווצ עגַאל עלעירעטַאמ עטכעלש יד .,?ןיק,

 ג"א טעטרַאװק םענעגייא ןַא ףיונוצ טלעטש רע ואוו ,ןליױּפ ןייק

 דנַאלסור רעביא םורַא טרָאפ רע ןכלעוו טימ ,*ץרַאװש רעדירב,

 ,ןליוּפ ןוא

 ןעמונעגניירַא ןרעלדַא ךרוד ןוא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג -- 1

 ןיוש רעבָא ,ךָאװ ַא רַאלָאד 2 רַאפ *רעטַאעט סליוּפ , ןייז ןיא ןרָאװעג

 ערעּפָא עינעמורק ןיא ?ןקרַאמ; ףיוא רעבירַא רעטעּפש ןכָאװ 4

 ןברוח; סרענײטַאל ןיא "והימריק סלַא טריטויבעד רע ואוו ,"זיוה

 עטשרע, ןַא ףכית טמוקַאב רע זַא ,גלָאפרעד ַאזַא טָאה ןוא "םילשורי

 ."עקרַאמ

 קשח םעד ןרָאלרַאפ ןוא ןידרָאג בקעי טימ טנעקַאב ךיז --- 2

 1892 רעבמעווָאנ 4 םעד .ןסעיּפ *עשירָאטסיה, יד ןיא ןליּפש וצ

 סנידרָאג ןיא "ןָאמיס, ּפיט םעד ןפַאש וצ רעטשרע רעד .ר זיא

 ןיא ףיױא טריפ רעלדַא ןכלעוו ,"שטנעמ רעדליו רעד; עסעיּפ

 .ר טערט ,טנווָאנרע ןייז וצ ,רָאי ןבלעז ןיא .*רעטַאעט רָאזדניװ,

 ,"רעלטסניק רענעברָאטשעגּפָא רעד; רעטקַאניײא סנידרָאג ןיא ףיוא

 רעביא ךָאנרעד טייג .ר .רַאוטרעּפער ןייז ןיא ןיוש טביילברַאפ סָאװ

 לָאר יד 1894 רעבמעטּפעס 15 םעד טריאערק רע ואוו ,*ַאילַאט , ןיא

 זיא סָאװ ,לָאר ַא ,"עירול רעדירב, סנידרָאג ןיא *עירול היבוט,

 ןיא .ןלָאר עטסעב ענייז ןופ ענייא יוװ ןרָאװעג טנכעררַאפ רעטעּפש

 ןיא *לאקצח, לָאר יד ,רעטשרע רעד ,טרעּפרעקרַאפ .ר טָאה 5

 לָאר יד -- רעטשרע רעד -- 1906 ןיא ןוא "ףרוטמ רעד; סנידרָאג

 ."היובא ןב עשילא, סנידרָאג ןיא ?ריאמ יבר;

 רענעי ןופ םילודג יד טימ טליּפשעג .ר טָאה רָאי 15 ןופ ךשמ ןיא

 ןיא ןרילבוד טגעלפ ןוא ןיצּפיל ,יקסװעשַאמָאט ,רעלדַא יו ,טייצ

 סלַא ןליּפש ןוא רעלסעק ןוא רעלדַא טימ רַאוטרעּפער-ןידרָאג

 ןיא "רָאמ ץנַארפ, ןופ ןלָאר יד ןָאסירָאמ סירָאמ טימ רענטרַאּפ

 ,"אלעטָאע סריּפסקעש ןיא "ָאגַאי , ,"רעביור, סרעליש

 -וינ ןיא רעטַאעט-"םואעפרָא, ןופ רָאטקעריד ןעוועג 1905 ןיא

 ,טירטס 125 ףיוא קרָאי

 :טגָאזעג טרעװ "לַאנרושז ןעגרָאמ, ןופ גָאלָארקענ ןיא

 -עגנָא רָאנ ַא ןעמונרַאפ ןוא טצנַאלגעג ןרָאי עליפ ָאד טָאה רע,

 יד רַאפ רַאטס רעד ןרָאװעג זיא רע .רעטַאעט םייב ץַאלּפ םענעעז

 רע ואוו ,ץניווָארּפ רעד ןיא קעװַא רע זיא רעטעּפש .נעטדןכָאוװו

 ןייֵלַא טָאה רע .רעסישזער ןוא רעליּפשיושיטּפיוה ןרָאװעג זיא

 .ןיביל .ז ןוא טילבנרָאק ,ז ,רעטכיר השמ ןופ ןסעיּפ טריפעגפיוא

 יּפשיוש ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ רע טָאה קירוצ רָאי עקינייא טימ

 טריפענפיוא טרָאד ןוא םעלרַאה ןיא רעטַאעט ַא ןעמונעג רעל

 סָאד, !טעּפש וצ, ךָאנרעד ,'רעריטרַאמ עלעדנעמ, עמַארד סרעטכיר

 ."ןסעיּפ ערעדנַא ןוא טילבנרָאק .ז ןופ 'דיל עטצעל
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 טימ ןעמַאזוצ ,עקירעמַא רעביא ןרָאפעגמורַא .ר זיא 3

 ,עּפורט רענעגייא ןַא טימ ןיצּפיל ינעק

 טקוקעג ערעירַאק בייהנָא ןייז ןיא טָאה רעכלעוו ,ץרַאװש סירָאמ

 ,רעליּפשיוש סלַא .ר ףיוא גנורעדנואווַאב ןוא ץרא ךרד ןטסערג ןטימ

 רעטעּפש ןרָאי םיא סעז רע ןעװ ,גנוניימ ןייז קרַאטש טרעדנע

 :ָאגַאקיש ןיא ןליּפש

 -נואווַאב בָאה ךיא ןעמעוו ןענײטשטָאר ףיוא טקוקעג בָאה ךיא,

 ןיא ןרָאלרַאפ עלערעּפ, עסעיּפ רעד ןיא עערעלַאנ רעד ןֹופ טרעד

 -ָאלּפַא םיא בָאה ךיא גנורטסיינַאב ןוא דיירפ ?פיוו טימ .'קרָאי וינ

 רע לייוו ,םיא ןיא ןביולנ ןיימ ןרָאלרַאפ ךיא בָאה םעדכָאנ .טריד

 -קריוו ןיא רעטַאעט טליּפשעג טָאה רע .רָאיטקַא זיולב ןעוועג זיא

 ןיא רעקיבלעזרעד ןעוועג זןיא רע .עניב רעד ףיוא יוװ ןבעל ןכעל

 טציא .רעטַאעט-דנערג ןופ עניב רעד ףיוא יוװ ,עפַאק סעסוקרַאמ

 רעד טימ ,טנַארפ ןטצוּפענסיוא סלַא ןעזעג םיא בָאה ךיא ןעוו

 ,רענניפ יד ףיוא ןטנעמיד יד טימ ,(טסעוו) לעזמַאק רעטלטסעקעג

 סָאװ ,טרָאװ סעדעי ןענניז ןוא ,ךיז ןעלקַאש ןקידנעטש םעד טימ

 ןַא ,טשיטנַא רעמ ךָאנ םיא ןיא ךיז ךיא בָאה ,סיױרַא טדער רע

 טרעדנואוועג ךיז בָאה ךיא .,רעכַאמ-ןצנוק ַא . ,. קישטשרָאיטקַא

 -עגנָא ןַא ,ַאלעשטושט אזַא ןעז וצ דלודענ טָאה םלוע רעד ױזַא יוו

 -הנושמ סיױרַא ךיז ןעלסיירט סע רעכלעוו ןופ ,עקנישַאמ עטפיורש

 ."רענעט עקיד

 טליּפשעג ,עּפָארײא ןיא ןרילָארטסַאג ןרָאפעג .ר זיא 1914 ןיא

 רע ואוו ,גרעבמעל ןיא ןוא סעדָא ,שזדָאל ,עשרַאװ ,ןָאדנָאל ןיא

 םיוק טזייוװַאב ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טּפָאכרַאפ טרעוו

 .עקירעמַא ןיא םייהַא ךיז ןרעק וצ קירוצ ןטייקירעוװש עסיורג טימ

 :טגָאזעג רעטייוו טרעוו *שזיָאמ,, ןופ גָאלָארקענ ןיא

 טימ טליּפשעג ןוא עשרַאו ןייק ןרָאפעג רע זיא 1914 ןיא,

 ןופ 'טעּפש וצ, ןוא ווָאקצונ ןופ 'ַאטסָאקַא לאירוא, גלָאפרע סיורג
 רע ןיא ,ןכָארבעגסױא טָאה המחלמ יד ןעוו ןוא ,רעטכיר השמ

 םיא ןופ קילג סָאד ךיז טָאה טלָאמַאד טייז ןוא ןעמוקעגקירוצ

 .רעטַאעט ןופ ןניוצעגקירוצ יו ךיז טָאה רע ןוא טעדנעװעגּפָא

 -רָאפ טיפענעב ַא ןדייס ,טליּפשעג טינרָאג רע טָאה ןרָאי עטצעל יד

 טנַאקַאב ןײטשטָאר זיא ןזיײרק-רעטַאעט ןיא .ךיז רַאפ גנולעטש

 דימת ךיז טגעלפ רע .'ןעמלעטנעשזד, רעטנַאגעלע סלַא ןרָאװעג

 קורדנייא ןטוג ַא ןכַאמ וצ טכוזעג ןוא ?יטס ןשילגנע ןפיוא ןדיילק

 ."ןרעינַאמ ענייז טימ ייס ,רעדיילק ענייז טימ ייס

 לייוו ,יונעג טינ טמיטש ןליּפש-טינ ןייז ןגעוו עיצַאמרָאפניא יד

 1918 ןיא .ליבעג סקַאמ ייב טליּפשעג .ר טָאה 1916717 ןָאזעס ןיא

 -עגניירַא זיא ןוא ןליּפש-רעטַאעט ןופ ןײגקעװַא טבורּפעג רע טָאה

 טקנעברַאפ רעדיוו םיא ךיז טָאה דלַאב רעבָא ,טפעשעג ןיא ןטָארט

 ןליּפש ןטָארטעגנײרַא רע זיא 1925 ןיא ןוא רעטערב-עניב יד ךָאנ

 1926 ןיא .(ץַאז קיוודול טימ) "רעטַאעט סיעלּפ גניווריוא , ןיא

 ,ָאטנַארָאט ןיא עּפורט-רעדנעלָאה רעד ןיא טליּפשעג רע טָאה

 .עדַאנַאק

 ןיא סיפענעב ַא םענייז ףיוא ןטָארטעגפיוא רע זיא 1932 רעמוז

 זיא סָאװ ,"רָאיטקַא רענעברָאטשעגּפָא רעד, רעטקַאנייא סנידרָאג

 .עניב רעד ףיוא טירטפיוא רעטצעל ןייז ןעוועג

 -עג ןוא קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ר זיא 1922 רַאורבעפ 14 םעד

 ,םלוע-תיב ןָאטגנישַאװ ןפיוא ור רעקיבייא ןייז וצ ןעמוק

 סרעדנוזַאב ,ןזָאירוק ךס ַא רעייז ןעגנַאגעגמורַא ןענייז .ר ןגעוו

 עשיטסירעטקַארַאכ יד .תואמזוג רַאפ עביל עקידלַאװג ןייז ןגעוו

 ןוא טייצ-רעטניוו ןגָארט טגעלפ רע סָאװ ,ץלעּפ םעד ןגעוו זיא

 .רעטניו ןוא רעמוז םיא טניד ץלעּפ רעד זַא ,ןלייצרעד ןעמעלַא
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 רעטכייל א ןופרעד טרעװ סע ןוא רָאה יד סיוא ןכירק רעמוז

 קירוצ טרעוו סע ןוא רָאה יד קירוצ ןסקַאו רעטניוו ןוא לטנַאמ

 ןעגנוביירטרעביא ענייז ןעועג ךיוא ןענייז רענעלק טינ ,ץלעּפ ַא

 טימ .עסיורג ןוא ךס ַא ןעוועג ןענייז ייז םגה ,ןגלָאפרעד ענייז ןגעוו

 ךעלנייוועגרעסיוא ןוא גנוטלַאה רענייפ קידנעטש רעכעלרעסיוא ןייז

 ,ץרא ךרד ןסיורג ַא ךיז וצ ןפורעגסױרַא רע טָאה ,השבלה רעקיטכיצ

 .} .ש

 ,150 ,126 .זז ,וו ,".טאעט .דיא .שעג , -- ןירָאג .ב

 1932 ראורבעפ 15 ,קרָאי וינ ,"לַאנרושז ןעגרָאמ , ןיא גָאלָארקענ

 ,,רבעפ 28 ,.ַא .ל ,".װרָאֿפ, ,טלהעצרעד ץרַאװש סירָאמ --- ץרַאװש סירָאמ
 ,1941 ינוי 4

 לשעה-עשוהי ,רָאש

 {1950 טסוגױא 25 .טשעג -- 1890 .רבעפ 5 .בעג|

 ,ןעמאקדיּפ ןיא 1890 רַאורבעפ 5 ןריובעג

 ,םינבר ןופ ּפִא טמַאטש .עיצילַאג ,ידָארב ייב

 ןענקסּפ טגעלפ ,רחוס-טינש ַא -- רעטָאפ

 טנרעלעג .םיכוסכס ןקידיילרעד ןוא תולאש

 טבורּפעג .ךיז רַאפ זיולק ןיא ןוא רדח ןיא

 סָאװ ,םעד בילוצ רעבָא ,לוש ַא ןיא ןענרעל

 םיא ןעמענ ,לטיה ַא ןָא ןענרעל טרָאד זומ רע

 טנרעל רע ןוא לוש ןופ ןרעטלע יד ּפָא

 .רערעל ַא ייב טַאװירּפ

 םעד רעטעפ ןייז ןגעו טסואוורעד ריז

 טגעלפ בוטש ןיא :ןפוא ןקידנגלָאפ ףיוא {רוש| רָאש גילעז רָאיטקַא

 ,ןזיװעגנָא טָאה'מ ןכלעוו ףיוא ,לטיה-ןביוס ַא ןרעגלַאװמורַא ךיז

 רעדורב סרעטָאפ ןייז טימרעד טניימעג ,"דמושמ  ַא ןופ זיא'ס, זַא

 ,רעכיז ןעוועג זיא .ש .טנַאידעמָאק ַא ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,גילעז

 ןיא םיא טפערט רע ןעוו ןוא ,סעקעוושט טגנילש רעטעפ ןייז זַא

 ףיורעד רעפטנע סלַא ."ץנוק ַא ןזייו; םיא רע טעב ,גרעבמעל

 .עב עינ, סנדַאפדלָאג ֹוצ רעטַאעט ןיא רעטעפ רעד טימ םיא טמענ

 ףיוא קורדנייא ןרעיוהעגמוא ןַא טכַאמ גנולעטשרָאפ יד ."עמ עינ

 טרעדנַאװ רע .רעטַאעט םוצ ןעמדיוו ךיז טסילשַאב רע ןוא ,.ש

 -רעדנַאװ עשידיי טימ ךיז טדניברַאפ רע ואוו ,ןָאדנָאל ןייק סיוא

 .עקירעמַא ןיא םייח, ןיא "לגנוי; סלַא קידנריטויבעד ,סעּפורט

 יד רָאנ ,רעלפוס ןלעיצעּפס ןייק ןבָאה טשינ ןגעלפ סעּפורט יד

 -ַאב .ש ךיז טָאה ייברעד ןוא ,ןרילפוס ןיילַא ךיז ןגעלפ ןרָאיטקַא

 ,טנכייצעגסיוא סרעדנוז

 -עמַא ןייק .ש טרָאפ ,דנַאלגנע ןיא רָאי 677 ןעגנערברַאפ ןכָאנ
 ןעמדיוו טשינ ךיז רע ןָאק ןעגנוגנידַאב-עינוי בילֹוצ רעבָא ,עקיר
 טייצ וצ טייצ ןופ רָאנ קידנליּפש ,רעלפוס ַא טרעוו רָאנ ,ןליּפש םוצ
 .ָאגַאקיש ןיא טצעזַאב ךיז טָאה .ש .,ןלָאר-רעטקַארַאכ

 ןופ סורג ַא; :יײז ןשיװצ ,סעסעיּפ ליפ ןבירשעג ךיוא טָאה .ש

 -:ָארָאט ,ןָאטסָאב ןיא טליּפשעג) ןטקַא 4 ןיא דליבסנבעל ,"םייה רעד

 4 ןיא דליבסנבעל ,"עקירעמַא ןיא טכַאנ ַא; ,(טיָארטעד ןוא ָאט

 קיריל סנעיליל ןיא 1924 רעבמעטּפעס 19 םעד טריפעגפיוא) ןטקַא

 ןופ טנעה יד ןיא, ,(רענהָארק סירָאמ ךרוד קרָאי-וינ ןיא רעטַאטט

 ןיא ןוא טיַָארטעד ןיא טליּפשעג) ןטקַא 4 ןיא עמַארדָאלעמ ,"ץעזעג

 ("רָאיסלעסקע, רעטַאעט רעסערייא סָאנעוב ןיא 1928 רעבמעטּפעס

 -קורב ןיא 1929 לירּפַא 12 םעד טליּפשעג) *ןרערט סעמַאמ ַא, ןוא
 ,(רעטַאעט ןָאסניקּפָאה רעניל
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 ןופ ןָאסיססעל

 זיא ןוא ,ָאגַאקיש ןיא ןברָאטשעג 1950 טסוגױא 25 םעד זיא .ש
 ,םלוע תיב םײהדלַאװ ןפיוא ור רעקיבייא ןייז וצ ןעמוקעג

 .צ .מ

 ןופ טנעה יד ןיא, ,"רָאיסלעסקע, ןופ ערעימערּפ יד -- ןיקסנַאשזַארז .ר .ש
 ,1928 רעבמעטּפעס 9 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא יד, ,"ץעזעג

 ַאניבַאס ,לַאטנעזַאר
 ן1945 .צעד 11 .טשעג -- 1880 .בעגו

 -ָאפ .עינעמור ,אליאַארב ןיא 1880 ןריובעג

 ןוא רָאיטקַא -- טַאלבנייו לארשי -- רעט

 ןיא .רדח ןיא טנרעלעג .,רָאטקעריד-רעטַאעט

 -עֵמַא ןיא ןרעטלע עריא טימ ןעמוקעג 9

 -קילבָאּפ ןיא טנרעלעג יז טָאה ָאד .עקיר

 -סעק טימ ןלָאר-רעדניק טליּפשעג ןוא לוקס

 .יקסװעשַאמָאט ןוא ןַאמנייפ ,רעלדַא ,רעל

 דנורג ןפיוא ,טלייצרעד שטיוװָארעשָא .מ

 יז זַא ,עסירעטקַא רעד טימ ךערּפשעג ַא ןופ

 עריא טימ ןעמוקעג רָאי 7 ןופ רעטלע ןיא זיא

 רעד ףיוא שימייה ץנַאג טליפעג ךיז טָאה ןוא עקירעמַא ןיא ןרעטלע

 טימ טליּפשעג ןיוש יז טָאה רָאי 4 ןופ דניק סלַא ךָאנ לייוו ,עניב

 טגעלפ רעטָאפ רעד .עינעמור ןיא רעטַאעט ןשידיי ןיא ןרעטלע עריא

 טפרַאדעג טָאה יז עכלעוו ןיא ,ןלָאר-רעדניק עניילק ןבעג ריא

 קיצרַאה ַא ךרוד םלוע םייב ןליפעג עמערַאװ ןוא תונמחר ןפורסיורַא

 .עלעקנעצס קידנריר ַא ךרוד רעדָא עלעדיל

 ןיא טכַאמעג .ר טָאה עקירעמַא ןיא טירש-עניב עטשרע עריא

 ןעוועג טלָאמַאד זיא עּפורט יד יו ױזַא ןוא ,זיוה ערעּפָא ןעינעמור

 טינ יז ןעמ טָאה דניק סלַא ןוא ,ןתופתוש ןימ ַא| ?ןקרַאמ , ףיוא

 טמיטשַאב ריא רַאפ ןעמ טָאה ,ףתוש סלַא ןעמענניירַא טנָאקעג

 טָאה יז ןעוו רעבָא ,גנולעטשרָאפ רעדעי רַאפ רַאלָאד 5 : תוריכש

 35 ןלָאצַאב טפרַאדעג ריא טָאה'מ ןוא טייצ-ךָאװ ַא טליּפשעגּפָא

 טלָאװ רע זַא ,לַאדנַאקס ַא טכַאמעג רעלסעק דוד טָאה .,רַאלָאד

 ,דניק סָאד יו טפלעה ַא טלָאצַאב ןגירק טלָאװעג שטָאכ

 רדסכ טייצ רענעי ןיא ןעמ טָאה ,ןָא טזייו שטיװָארעשָא יו

 א ןוא לגניי ַא ,"ןלָאר-רעדניק, ןבירשעגניײרַא סעטערעּפָא יד ןיא

 עז) לעקניפ ַאמע ןוא .ר ךרוד ןרעוו טליּפשעג ןגעלפ סָאװ ,לדיימ

 ,ןליּפש עקידוועריר .עקידעבעל סָאד טָא .ן{עיפַארגָאיב סלעקניפ ַאמע

 םוצ ןפלָאהעג ךס ַא טָאה רעדניק ייווצ יד ןופ ןעגניז ןוא ןצנַאט

 ןעדייב וצ ןבירשעגוצ ןעמ טָאה ױזַא .ןטערעּפָא יד ןופ גלָאפרעד

 ןיא "?המשנ עטעשזדנַאלברַאֿפ יד, סרענײטַאל ןופ גלָאפרעד םעד

 ."עלעבאב, ןופ לָאר יד טליּפשעג טָאה .ר רעכלעוו

 ָאגַאקיש ןיא עּפורט ַא ןיא .ר ךיז טפערט רעטעּפש רָאי עכעלטע

 -ַאד יד ןיא .ןעמַאװצ ףיוא רעדיוו ןטערט ןוא ,לעקניפ ַאמע טימ

 -רָאפ ןגעלפ סָאװ ,סענעצס ןריפניירַא ןעמ טגעלפ ןסעיּפ עקיטלָאמ
 טימ ןרישרַאמ עדייב ןגעלפ ץיּפש רעד ןיא ָּךּוא ןשרַאמ ןלעטש

 זיא גלָאפרעד רעייז .רענַאקירעמַא לָאמַא ,עשידיי לָאמַא ,רענעפ

 ןלָאר ערעסערג ןבעג ןביוהעגנָא ייז טָאה ןעמ זַא ,סיורג ױזַא ןע

 עסירעטקַא יד ןנרָאטשעג זיא'ס תעב ,רָאי 12 ןופ רעטלע ןיא

 טָאה ,ןיטערבוס ןייק ןעוועג טינ זיא עּפורט רעד ןיא ןֹוא דלָאגנהעש

 -עג ןוא רוגיפ ַא ?טכַאמעג, ,רעדיילק ערעסערג ןָאטעגנָא .ר ןעמ

 ןבילבעג יז זיא טלָאמַאד טייז .לָאר-ןיטערבוס ַא ןליּפש וצ ןבעג

 ,ןַאמ ריא ןעוו ,1912 ןיא טשרע ןוא ןיטערבוס סלַא עּפורט רעד ןיא

 ןָא יז טבייה ,"לייטס, סרעמָאש .א ףיוא טריפ ,לַאטנעזָאר סקַאמ
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 רעטַאצט ןשידיי

 ןיא יז טליּפש רָאי 14 ןופ ףיולרַאפ ןיא .,ןלָאר עשיטַאמַארד ןליּפש

 ,"ויגעווע דנַאקעס, ןיא ,עיפלעדַאליפ ןיא *רעטַאעט טירטס-שטרַא;

 -ןב ןיא -- 1926 .קרָאי-וינ ןיא ?סיײלּפ גניווריוא, ןוא ?סלּפיּפ

 ,*רעטַאעט-סיײלּפ גניווריוא  ןיא רעדיו -- 1927 ,עּפורט סימע

 -רעטומ סלַא ןיוש ,"רעטַאעט קיריל, רענילקורב ןיא ---+ 0

 .עקטסילָאר

 ןוא טַאקָאװדַא:רעטַאעט ַא ןעוועג זיא ,ילראשט ,רעדורב ס'.ר

 ,רעמענרעטנוא

 ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ר זיא 1945 רעבמעצעד 11 םעד

 .} .ב

 רעשידיא רעד ןופ ןעמולב יײװצ --אניבאס ןוא אמע -- שטיװָארעשַא .מ
 ,1924 רצבָאטקָא 12 ,.י .נ ,".װרָאפ,, ,עגהיב

 ר | בייל | דלַאּפָאעל ,רענַאק

 ן1919 .טשצעג -- 1815 .צעד 16 .בעג;

 -ַאקוב ןיא 1875 רעבמעצעד 16 ןריובעג

 -ַאפ רעשיתבהילעב א ןיא ,עינעמור ,טסער

 הבנגב טגעלפ ןֹוא לוש ַא ןיא טנרעלעג .עילימ

 ןיא ןלָאר-רעדניק ןליּפש טרָאד ןופ ןפיולטנַא

 ענייז זיב ,ָאקסעלַאגעס-ןדַאפדלָאג עּפורט רעד

 ןוא טסואורעד ןופרעד ךיז ןבָאה רעדירב

 -עגּפָארַא ,ןליּפש ןטימ ןיא לָאמַא ,םיא ןבָאה

 ןטלַאהוצּפָא םיא ידכ ןוא ,עניב רעד ןופ ןעמונ

 םיא ייז ןבָאה ,?ןטײקשירַאנ, עקידרעטייוו ןּופ

 רע ואוו ,ןיוו ןיא םיבורק וצ טקישעגקעווַא

 טגעלפ ,ןרידוטש וצ טָאטשנָא רעבָא ,םידומל ענייז ןצעזטרָאפ לָאז

 סָאװ טרָאד ןליּפש ןוא *רעטַאעט-לרַאק, טורַא *ןעגנעהמורַא, רע

 רעטומ ןייז ךָאנ טקנעברַאפ ךיז טָאה רע זיב ,ןגירק רָאנ טגעלפ רע

 ,טסערַאקוב ןייק ןרָאפעגקירוצ זיא ןוא

 טערט רע ואוו ,דאלרעב ןייק ּפָא טראפ ,גנַאל טינ רע טביילב ָאד

 וצ תונשקע ןייז קידנעעז .עּפורט סמולבנעזָאר ןרהא ןיא ןיײירַא

 קידנבָאה טינ .םיא ןופ החּפשמ יד ּפָא ךיז טגָאז ,רָאיטקַא ןַא ןרעוו

 טסערַאקוב ןייק קירוצ .ק ךיז טרעק ,ןרילרַאפ וצ טינרָאג רעמ

 .ָאקסעלַאגעס-ןדַאפדלָאג עּפורט רעד ןיא ןײרַא ןפָא ןיוש טערט ןוא

 ןכָאנ ןוא ,עּפורט ריא ןיא רעביא רעבָא םיא טמענ לעקניפ ַאטענַא

 ,אליאַארב ןיא ןליּפש ןָא רע טמוק ,עינעמור רעביא ןרעדנַאװמורַא

 טָאה רע רעכלעװ טימ גני;ירפ הרש טימ ךיז טנעקַאב רע ואוו

 ,עסירעטקַא ןַא ןרעוו וצ וצ יז טיירג ןוא הנותח

 טכַאמעג טָאה .ק טינ זַא ,רעביא טיג קינזאל עקייכ עסירעטקַא יד

 יז .םיא רָאג יז רָאנ ,עסירעטקַא ןַא רַאפ יורפ עקידרעטעּפש ןייז

 ,רעטָאפ ריא ייב טעברַאעג .ק טָאה ,טלייצרעד ריא טָאה רעטומ ריא

 טסערַאקוב ןייק ןעמוקעג זיא גנילירפ הרש ןוא ,רעכצמרעגייז ַא

 (רעטסעוװוש ריא) יורפ ןייז ןוא רעגרעב ןָאעל רענַאװש ריא טימ

 ריא טימ זיא ,טבילרַאפ ריא ןיא .ק ךיז טָאה ,ליװעדָאװ ןליּפש

 ,רָאיטקַא ןַא ןרָאװעג ןוא טרָאד ןופ ןפאלטנא

 ,ק ךיז טדניברַאפ ,ךיז טלַאפעצ עּפורט סלעקניפ עטענַא ןעוו

 סרעדנוזַאב ,ןרָאיטקַא גונעג קידנבָאה טינ ןוא ,ץרַאװש ריאמ טימ

 עּפורט יד ךיוא .ןהרש עניב רעד ףיוא ףױרַא .ק טמענ ,סעסירעטקַא

 סמולבנעזָאר ןיא רעביא רעדיוו ןעייג עדייב ןוא דלַאב ךיז טלַאפעצ

 ןיא עּפורט רעד טימ קידנעמוקנָא .עשטנאפ לטעטש ןיא עּפורט

 זיא'ס יו ױזַא רעבָא ,ןדָאפדלָאג ןופ ןעמונעגרעב'א יז ןרעוו ,ץַאלַאג

 ןרָאװעג ןריובעג ייז ייב זיא'ס ןוא ,ןלָאצ וצ תוריכש ןייק ןעוועג טינ
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 ואוו ,אליאַארב ןייק קעװַא ,עּפורט רעד ןופ סױרַא .ק זיא ,דניק ַא

 טייטש יורפ ןייז ךיוא .רעדיל ןעגניז זיוה-שפַאק ַא ןיא ןיײרַא זיא רע

 עדייב ןרָאפ ךָאנרעד ןוא ןירעגניז-רעדיל סלַא םיא וצ וצ רעטעּפש

 ןענייז רעדיוװ .עּפורט סּפַאצנענאט ןיא ,עיצילַאג ,אעמאלאק ןייק ּפָא

 -רַאפ וצ ןעגנואווצעג ,עגַאל רעלעירעטַאמ רערעווש רעד בילוצ ,ייז

 ןלעטש ייז ואוו ,עינעמור ןייק קירוצ ךיז ןזָאל ןוא עּפורט יד ןזָאל

 -עפאק:רעביא טרעדנַאװ עכלעוו ,עּפורט עניילק ַא ףיונוצ ןיילַא

 טימ םלוע םעד ןטלַאהרעטנוא ייז ואוו ,רענטרעג-רעמוז ,רעזייה

 ןוא רעלוּפַאּפ ןרעו ייז .סעקנעצס עניילק ןוא ןטעלּפוק ,רעדיל

 טימ ףיוא ןטשרט ייז ואוו ,עיצילַאג ,גרעבמעל ןייק ייז טעברַאפ'מ

 ואוו ,ןיוו ןיא ליװעדָאװ ןליּפש וצ טרישזַאגנַא ןרעוו ןוא גלָאפרעד

 .ןרַאגנוא ,טסעּפַאדוב ןיא ייז ןליּפש ךָאנרעד .רָאי 4 ןביילברַאפ ייז

 ןיא ,רעּפָארג לסָאי ךרוד טכַארבעג .ק טרעוו 1906 רעבמעטּפעס

 סלּפיּפ; ןיא ייוויל ייב ףיוא ןטערט יורפ ןייז ןוא רע ואוו ,עקירעמַא

 ,ליװעדָאוו ןשידיי ןיא רָאי עקינייא ןליּפש ןכָאנ ןוא ,?לָאה קיזוימ

 ואוו ,עיפלעדַאליפ ןיא יקסװעשַאמָאט קיימ וצ טרישזַאגנַא יז ןרעוו
 -ןַאטילָאּפָארטעמ,, רעקרַאונ ןיא ךָאנרעד ,ןענַאזעס ייווצ ןליּפש ייז
 ,?רעטַאעט

 עכלעוו ,ַאניט רעטכָאט ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ..ק זיא 4

 ןוא עּפָאריײא ןייק ןרָאפעג ,עסירעטקַא עשידיי ַא ןרָאװעג ךיוא זיא

 ייב עשרַאװ ןיא ,"רעטַאעט-ןָאיליוװַאּפ , רענַָאדנַאל ןיא טרילָארטסַאג

 ךָאנרעד ,.ַא .א ,קָאטסילַאיב ,יקסווָאּפיל ייב שזדָאל ןיא ,ץעענַאּפמָאק

 ,ָאקסעלַאגעס ריאמ םייח ןוא יּכדרמ טימ טסערַאקוב ןיא טליּפשעג

 -יטנַאטסנָאק ןייק ךיוא טרָאפ רע עכלעוו טימ שטיווָאמיס םולש ןוא

 .ייקרעט ,לָאּפָאנ

 :יקסנַאשָאטָאב בקעי טביירש עינעמור ןיא ןליּפש ס'.ק ןגעוו

 עּפורט יד ינעשטיטלאפ ןייק ןלַאפענּפָארַא זיא טייצ רענעי ןיא,

 -עטשרָאפ עכעלטע טליּפשענ טָאה סָאװ ,וקסעלַאגעפ-רענַאק ןופ
 ןיא רעליּפשיוש עטריטנַאלַאט לסיב שביה ַא טימ עּפורט ַא ,ןעגנוק

 רע ,טייקלדייא ןוא םטיר ... ןעוועג זיא ןיילַא רענַאק .ןעוועג סע

 קַארפ ַא ןגָארטעג טָאה רע ןוא רעקימָאק עטנַאנעלע טליּפשעג טָאה

 -ענסיורַא רעטרעוו עטסָארּפ טָאה רע ןוא עיצַארג רענעטלעז טימ

 -קירוצ גנַאל טינ טלָאמַאד זיא רענַאק דלָאּפָאעל . . . ,לדייא טכַארב

 טלענ יא טַאהעג טָאה רע ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ ןעמוקעג

 ,רעקימָאק-רעטסארַאכ רענייפ רעייז ַא ןעוועג זיא דע .ןעמָאנ ַא יא

 טגָאמרַאפ רע טָאה טּפיוהרעביא .ןח טימ םי ַא טַָאהעג טָאה רע

 ױזַא רעליּפשיוש ןשידיי ַא ןעזענ טינ לָאמנייק בָאה ךיא .ץנַאנעלע

 ןעוועג זיא רע .ןזיװַאב סע טָאה רענַאק יוװ קַארפ ַא ןגָארט ןייפ

 -כעלייק טַאהעג טָאה רע ,ןיורב ,קיסקואוולטימ יוװ רעכעה סעּפע

 ךעלשביה ןעוועג ךיוא ןיילַא ןיוש זיא ןוא ןגיוא ענילסַאמ עקיד

 ןעווענ זיא רע ןוא טכייל ןטלַאהעג ךָאד ךיז טָאה רע .קידכעלייק

 רעטעפ ןכייר םעד ןליּפש ןעזעג םיא בָאה ךיא .םַאזניוב רעייז

 ןעזעג טינ טלָאמַאד זיב ךיא בָאה ,'בייוו ןייד רימ גרָאב , ןיא

 טָאה רע .עניב רעשיריי רעד ףיוא ןַאמ ןרעטלע ןטנַאגעלע ַאזַא

 לָאמַא םיא בָאה ךיא .עידעמָאקיגַארט ןייפ רעייז טליּפשעג ךיוא

 עשימָאקינַארט ַא ןליּפש 'ןטנַאמאיד רַאפ, עסעיּפ ַא ןיא ןעזעג

 יו קידנענייו רעקינייו טינ טכַאמעג םלוע םעד רע טָאה ,עלָאר

 ."קַארפ ןיא יוװ רענרע ןעוועג רע זיא ןלָאר-עטָאּפַאק ןיא .,קידעכַאל

 טָאה רע ןעוו לָאמ טייווצ א ןגעוו רעביא ךיוא טיג יקסנַאש;זטָאב

 רעטנוא ןעוועג זיא עּפורט יד .טסערַאקוב ןיא ןליפש ן'.ק ןפָארטעג

 רעד תעב ןעוועג זיא סָאד .גרובנעדלָאג-רענַאק עיצקעריד דעד

 -עד ךס ַא ןעװעג ןענייז עינעמור ןיא ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע
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 רעד ןיא ןעניד וצ קשח ןייק טַאהעג טינ ןבָאה עכלעוו ,ןריטרעז

 :םישזער ןשירַאצ ןטסַאהרַאפ ןרעטנוא יײמרַא רעשיסור

 יד טימ ?לופ שביה ןעוועג טלָאמַאד זיא רעטַאעט עשידיי סָאד ,

 -עג ןעמ טָאה ,טנידרַאפ ןבָאה ןרָאיטקַא עשידיי ןוא ןדיי עשיסור

 ןוא ןטערעּפָא טליּפשענ טָאה עּפורט יד , .דֶלֶאג רעקיטש ,טגָאז

 ןטרַאק ןבענעג סרענַאק יד ןבָאה ןטערעּפָא יד ןיא .סעמַארדָאלעמ

 גרובנעדלָאנ טָאה סעמַארדָאלעמ יד ןיא ,{ ןלָארטּפיוה יד טליּפשעג|

 טליּפשענטימ ןבָאה סרענַאק יד רעבָא ,ןלָאר טּפיוה יד טליּפשעג

 ."נלָאפרעד םעד םיא טימ טלייטעג ןוא

 ןייק ןרעקקירוצ טינ ךיז .ק ןָאק רעגריב רענַאקירעמַא-טינ סלַא

 רע טרעוו ,המחלמ רעד ןיא ןיירַא טערט עינעמור ןעוו .עקירעמַא

 סופיט-קעלפ ףיוא קנַארק טרָאד טרעוװ ,רעטילימ ןיא ןעמונעגוצ

 ,טסערַאקוב ןיא ןברָאטשעג 1919 ןיא זיא ןוא

 .קינזאל עקייכ ןופ .ע .מ ,רענאק הרש ןופ .ע .ש

 ,א"ב ,"עסערּפ יד, ,טנװײל ןוא גנַאהרָאפ ןשיװצ -- יקסנַאשָאטַאב וװעקנַאי

 .1935 טסוגיוא 0

 סָאנעוב ,"רעטאעט; ,רעגרעב ןָאעל ןוא רענַאק .ל -- יקסנַאשָאטָאב בקעי

 .1941 רעבמצװַאנ-רעבָאטקָא ,סערייא

 ,"טסילַאנרושז ןשידיי ַא ןופ עטכישעגסנבעל יד, -- יקסנַאשַאטָאב בקעי

 ,136:37 ,53 .וז ,1942 ,לייפ רעטירד ,סערייא סָאנעוב

 הרש ,רענַאק
 | גנילירפ }

 {1959 .רבעפ 14 .טשעג -- 1882 יַאמ 29 .בעגו

 -עמור ,אליאַארב ןיא 1882 יַאמ 29 ןריובעג

 רעשיתבה-לעב רעשיסקָאדָאטרָא ןַא ןיא ,עינ

 ןשידיי ןופ רעבָאהביל עסיורג סלַא ,עילימַא

 ןַא ןוא רעטסעווש ַא עריא ןבָאה ,רעטַאעט

 -טסַאג יד טפָא טכוזַאב ,רעדורב רערעטלע

 ןוא לעקניפ ַאטענַא ןופ עּפורט עקידנרילָאר

 טכַארבעגטימ ןוא ןעמענטימ טרָאד יז ןגעלפ

 -עצ ךוסכס ַא בילוצ .רענַאק בייל רָאיטקַא

 ,ריא ןופ לייט ַא ןוא ,עּפורט יד ךיז טלַאפ

 ץרַאװש ריאמ ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ךיז טריזינַאגרָא ,ןרענַאק טימ

 ןיא לגנַאמ ַא קידנבָאה .ץניווָארּפ רעד רעביא סױרַא ךיז טזָאל ןוא

 עריא ןגעוַאב וצ ןרענַאק טגנילעג ,ןעיורפ ןיא סרעדנוזַאב ,ןטפערק

 ןרָאפוצטימ ,טייצ רָאי ַא ףיוא ,ןביולרעד ריא לָאז ןעמ זַא ןרעטלע

 .עּפורט רעד טימ

 ."חבושת לעב, סר"מש ןיא "לרעטסעווש , סלַא טריטויבעד .ק

 ,םייהַא קירוצ יז טרָאפ ,טדערעגּפָא יו טייצ יד טרָאד ןליּפש ןכָאנ

 זַא ,ךיז קידנסיוורעד רעבָא ,רענַאק ךיוא ריא טימ ןעמַאזוצ ןוא

 ךיז ייז ןענעבנג ,עּפורט סמולבנעזָאר טליּפש עשטנאפ לטעטש ןיא

 יד רעדייא ןוא ,עּפורט רעד ןיא ןָא ךיז ןסילש ןוא סיױרַא עדייב

 טימ הנותח יז טָאה ,ןעמענמיײהַא קירוצ יז ןעמוקעג ןענייז ןרעטלע

 ,ןדַאפדלָאג םהרבא ףיוא טנעגעגנָא ךיז ייז ןבָאה ואקאב ןיא .ןרענַאק

 ייז טימ ןיא ןוא עּפורט ןייז ןיא ןעמונעגרעביא ייז טָאה רעכלעוו

 ,טכעלש ױזַא ןעוועג ןענייז ןטפעשעג יד רעבָא ,ץַאלַאג ןייק קעװַא

 ןרָאװעג ןריובעג ייז ייב זיא וצרעד ןוא טרעגנוהעג טושּפ ןבָאה יז זַא

 ןעגניז אליאַארב ןייק קעװַא רעבירעד זיא רענַאק ןוא רעטכָאט יד

 ,תואצוה ףיוא ריא רַאפ ןפַאשעג טָאה ןדַאפדלָאג .זיוה-עפַאק ַא ןיא

 -גיהַא רעבָא ,"גנוקירעדינרעד ַאזַא; ןופ ןסײרּפָא םיא לָאז יז זַא

 רַאפ זיא סָאד זַא ,ןזיועגפיוא רָאג ריא רענַאק טָאה ,קידנעמוק
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 .םעד טסַאג ןטפָא ןַא יו בוטש ןיא ךיז וצ

 ןופ ןָאקיססעל

 ןענייז רעטעּפש .ןבילברַאפ ךיוא יז זיא ,געווסיוא רעטסעב רעד ייז

 -עגנָא ךיז אעמאלאק ןיא ןבָאה ייז ואוו ,עיצילַאג ןייק רעבירַא ייז

 ךיוא רעבָא ןזָאלרַאפ ייז עכלעוו ,עּפורט סּפַאצנענַאט ןיא ןסָאלש

 ןייק ןרָאפ ןוא עגַאל רעלעירעטַאמ רערעװש רעד בילוצ דלַאב

 -עפַאק רעביא עּפורט עניילק ַא ףיונוצ ןלעטש ייז ואוו ,עינעמור

 -רַאפ ןוא רעלוּפָאּפ רעייז ןרעוו ייז .רענטרעג-רעמוז ןוא רעזייה

 ,גרעבמעל ןייק טרעדָאפעגסיױרַא ייז ןרעוו ָאד ןופ .טוג רעייז ןעניד

 טרָאד ןופ ןרָאפ ןוא סעידעמָאק עקיטקַאניײא ךיוא ןליּפש ייז ואוו

 -רַאפ זיא רעטַאעט שידיי םיטיגעל ואוו ,ןיוו ןייק ליװעדָאװ ןליּפש

 יד ןופ טײקמַאוקרעמפיוא יד קידנעיצ טינ רעבָא .ןליּפש וצ טרעוו

 עקסַאמ רעד רעטנוא רָאי 4 טרָאד ייז ןבָאה רעייטשרָאפ-סגנוריגער

 ןיא ליװעדָאװ ךָאנרעד ,רעטַאעט שידיי טליּפשעג *ןעסָאפ , ןופ

 .טסעּפַאדוב

 וצ קרָאי-וינ ןייק טרישזַאגנַא ייז ןרעוו 1906 רעבמעטּפעס ןיא

 קיימ ייב ייז ןליּפש ךָאנרעד ,?לָאה קיזוימ סלּפיּפ , ןייז ןיא ייוויל

 ,עיפלעדַאליפ ןיא *רעטַאעט טירטס שטרַא; ןיא יקסוװעשַאמָאט

 -טסַאג ןרָאפעגּפָא 1914 ןיא .*רעטַאעט ןַאטילָאּפָארטעמ , רעקרַאונ

 ,עינעמור ,טסערַאקוב ןיא קידנעמוקנָא ןוא ,עּפָאריײא ןייק ןרילָאר

 .ןןטפעשעג עטוג רעייז ןכַאמ ןוא עּפורט ַא ףיונוצ ייז ןלעטש

 : עינעמור ןיא ןליּפש ריא ױזַא טריזירעטקַארַאכ יקסנַאשָאטָאב בקעי

 ןופ רעכעה ךס ַא ןעװעג זיא ,רענַאק ַארַאס ,ענייז יורפ יד,

 טָאה יז ןוא טייקנירג זיב קיטיוהלקנוט ןעוועג זיא יז ןוא םיא

 טפָא עקַאט טָאה יז .?דיילק ַא ןיא רוחב ַא יו ןעזענפיוא טּפָא

 רעבָא ,טנעמַארעּפמעט ךס ַא טגָאמרַאפ טָאה יז .םירוחב טליּפשעג

 ןדיי ,ןלעוסקעס םעד ףיוא טּפַאלקעג דליוו ןוא טסָארּפ טָאה יז

 ארומ ןנעוװוטסעדנופ ןבָאה ייז ןוא ריא ןופ טעינילכרַאפ ךיז ןבָאה

 טינ ןבָאה סע . ... .רעטכעט יד ןריפרעביא ייז טעוװ יז זַא ,טַאהעג

 טננונגַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטנַארָאנגיא עשיטסינויצ ןייק טלעפענ

 רענַאק יורפ יד סָאװ ,עדנַאנַאּפָארּפ עשיטסינויצ ?סיב םעד טימ

 עסיוועג רַאפ ,ןטייווצ ןוא לדיל תונז ןייא ןשיווצ טננַאקרעד ייז טָאה

 ךיא, יו ףָארטס ַאזַא טוג ןעוועג זיא ךעלמיריוטקָאד עשיטסינויצ

 ךיא, רעדָא ,'עלעדנעב ןסייוו-יולב ןטימ עלעדנעל סָאד קירוצ ?יוו

 'עלעכַארּפש עשיאעדבעה סָאד ליוו ךיא ,עלעכַאמ סָאד קירוצ ליוו

 סָאד סָאװ ,סעקטסירָאכ ענייש יד בילוצ זַא ,ןייז הדומ זומ ןעמ . ..

 ןופ קרַאפ רעשכיה ַא ןעוועג טרָאד זיא ,טַאהעג טָאה רעטאעט

 -עג ןענייז סָאוװ ,סעקטסירָאכ ןייק טלעפעגנ טינ ןבָאה סע .'!עביל;

 זַא ,סוסקול ַאזַא ןבירטעג ןבָאה ייז ןוא ןעיורפ-ןסָאנ עטושיּפ ןעוו

 טנָאקעג טינ ייז טָאה ,טלעג ךס ַא טנידרַאפ טָאה סָאוו ,דענַאק יורפ

 -סיוא ליפוצ ןייג וצ ןטָאברַאפ טזומעג ייז טָאה יז ןוא ןטלַאהכָאנ

 ."עניב רעד ףיוא טצוּפעג

 -ןטיירג ןוא ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק ןליּפש ךיוא טרָאפ עּפורט יד

 עצטשרע יד סיוא טכערב ,עקירעמַא ןייק םייהַא ןרָאפוצקירוצ ךיז קיד

 ןייק ןעוועג טינ זיא ןַאמ ריא סָאװ םעד בילוצ ןוא ,המחלמ-טלעוו

 .עינעמור ןיא ןביילב וצ ןעגנואווצעג ייז ןענייז ,רעג'ריב רענַאקירעמַא

 םעדכָאנ דלַאב ןטיבעג ןצנַאגניא רעבָא ךיז טָאה הכרעמ ס'.ק

 :טביירש יקסנַאשָאטָאב יוװ ,1919 ןיא ןברָאטשעג זיא ןַאמ ריא יו

 -רענַאק רעד ןופ ףוס רעד ןביֹוהעגנָא ךיז טָאה טלָאמַאד ,

 ןיא ןיירַא קירוצ זיא רעגרעב {ןָאעק רעגָאװש ריא}| .,עיטסַאניד

 רענַאק דלָאּפָאעל .,ןלַאדנַאקס ֹוצ ןעמוקעג זיא'ס ןוא עּפורט רעד

 ןטלַאהעג רע טָאה ךיז ןוא טנרָאפ טזָאלעגסױרַא יורפ ןייז טָאה

 זיא רע ןוא ןסיוו טלָאװענ טינרָאג ןופ טָאה רענרעב .ןטָאש ןיא

 יז ןוא !ערדלָאק רעצנַאנג רעד טימ ןעגנַאנעגנ, ןירעגעווש ןייז וצ

 ןכעלטנפע ןא וצ ןעמוקעג לָאמנייא זיא סע .ןקעדרַאפ טלָאװעג
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 רעטַאעט ןסידיי

 םעד טלייצרעד גנַאהרָאפ ןרַאפ ןבָאה םידדצ עדייב ןוא לַאדנַאקפ

 ןעמונעגנָא ךיז טָאה רענרעב יורפ .רָאפ טמוק סע סָאװ ,םלוע

 קרַאטש ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעטסעווש ייווצ יד ןוא ,ןַאמ ריא רַאפ

 : ןנירשעג ןוא ןענַאטשענ ןענייז ,רערעדנַא רעד ֹוצ ענייא ךעלנע

 !ןליּפש טינ ךימ טזָאל יז --

 !ןבעל טינ ךימ ןזָאל ייז ---

 "!ןעוועג סע זיא לַאדנַאקס רערַאמשַאק ןוא רעכעלנייּפ ַא

 -סױרַא ךיז ןעגנולעג ךעלדנע ריא זיא טיוט סנַאמ ריא ךָאנ

 -רעשט ןיא דָארלעסקַא םהרבא ייב טליּפשעג ,עינעמור ןופ ןסיירוצ

 טרעדנַאװעגמורַא טָאה ,גרעבמעל ןיא לעּפמיג לימע ייב ןוא ץיוװָאנ

 טליּפשעג טָאה יז ואוו ,עדַאנַאק ןוא עיגלעב ,ךיירקנַארפ רעביא

 ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג רעדיוו 1926 ןיא זיא יז זיב ,טייצ וצ טייצ ןופ

 ,גניוולע ייב קרַאונ ןיא טליּפשעג ןענָאזעס עכעלטע טָאה יז ואוו

 -רעביא ,סרעטַאעט ערעדנַא ןיא ךָאנרעד ,ָאטנָארָאט ןיא 1929-20 ןיא

 ,ןלָאר-רעטומ ןוא רעטקַארַאכ וצ קידנעייג

 ךילגטימ ַא יװ ןרָאװעג ןעמונעגנײרַא .ק זיא 1921 ינוי 8 םעד

 ,עינוי-ןרָאיטקַא רעשידיי רעד ןיא

 -עג ןוא קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1959 ראורבעפ 14 םעד

 שידיי יד ןופ םלוע-תיב ןפיוא ור רעקיביײא ריא וצ ןעמוק

 ,סנעיילע לקירטַאעט

 -רעב ןָאעל ,ןַאמ ריא ןוא רעטסעווש ריא ןֹוא ַאניט רעטכָאט ס'.ק

 שידיי טליּפשעג ןבָאה ,רעגרעב לעשַאר רעטכָאט רעייז ןוא ,רעג

 ,רעטַאעט

 .רענאק הרש ןופ .ע .ש

 סָאנעוב ,"רעטאלט , ,רעגרעב ןָאעל ןוא רענאק .ל -- יקסנַאשַאטָאב בקעי

 ,1941 רעבמעװַאנ-רעבָאטקַא ,סערייא

 ,"טסילַאנרושז ןשידי א ןופ עטכישעגסנבעל יד, --יקסנאשָאטָאב בקעי
 ,1238740 .זז ,1942 ,לייט רעטירד ,סערייא סָאנעוב

 ירעה ,ןעהָאק
 ן1953 טסוגיא 28 .טשעג -- 1877 .בעג|

 ,שטורבז םייב ַאלַאקס ןיא 1877 ןריובעג

 רעליּפשיוש ןופ רעדורב רערעטלע .עיצילַאנ

 .ןעהָאק ילרַאשט

 ןיא עילימַאפ רעד טימ ןעמוקעג 1885 ןיא

 סטנעּפינ ייב ּפַאש ַא ןיא טעברַאעג .עקירעמַא

 טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ןןזיוה-רעדניק}

 רעלסעק דיוויד, ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג

 -יטש ענייש ַא קידנציזַאב ."בָאלק קיטַאמַארד

 -עטראב , סלַא ןטָארטעגפיוא ָאד רֶש זיא ,עמ

 -רעד ןייז ."ירדנ לכ, סיקסנַאקרַאש ןיא יָאל

 רע .סרעטַאעט-ליװעדָאװ עשידיי יד ןיא טריפרעד םיא טָאה גלָאפ

 עכעלטע טליּפש ןוא 5 לַאקָאל ןיא דילגטימ רעוויטקַא ןַא טרעוו

 .רעזייה-ליוועדָאװ עשידיי יד ןיא רָאי

 ןיא *עצַאכ , לָאר יד ןפַאש וצ רעטשרע רעד ןעוועג ךיוא זיא .ק

 ."רעטַאעט ןָאעדָא, ןיא "עליוב לקנַאי, סנירבָאק ןָאעל
 -ַאעט עשידיי עמיטיגעל יד ןיא ןליּפש רעביא רעטעּפש טייג .ק

 וצ סיוא םיא טמוק ץניוװָארּפ רענַאקירעמַא רעד רעביא ןוא ,סרעט

 .רעליּפשיש עשידיי עטסטמירַאב יד טימ ןליּפש

 זיא ןוא קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1953 טסוגיױא 28 םעד

 -רה ןפיוא שקרק-עילימַאפ רעד ףיוא ור רעקיבייא ןייז וצ ןעמוקעג

 ,םלוע תיב ןורבח

 .ןעהָאק ילרַאשט ןופ .צ .ש

2001 

 ןָאעל ,ןירבָאק
 ן1946 ץרעמ 31 .טשעג -- 1872 ץרעמ 15 .בעגו

 זיא וה, טיול -- 1872 ץרעמ 15 ןריובעג

 -- .1873 ןיא ,"ירושזד ןעקירעמַא ןיא וה

 ,לאפר ,רעטָאפ .דנַאלסורסייװ ,קסבעטיוו ןיא
 טָאה סָאװ ,טינש ןטלַא ןופ דיי ַא ,רעמערק ַא

 -רעד רעכעלטלעוו ןייז רַאפ טגרָאזעג קיניײװ

 רעבָא ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 12 זיב .גנואיצ
 ןרעסערג ַא קידנזײװסױרַא ,קשח ןקירביא ןָא

 טרעטשעג .רעכיב עשיסור רַאפ סערעטניא

 רעבָא רע טרעװ ,רעטָאפ ןייז ןופ םעד ןיא

 -יטרָא רעד ןופ זיירק ןסיוועג ַא ייב טקיטומעג

 ןיא טכיררעטנוא ןטסיזמוא םיא טיג עכלעוו ,ץנעגילעטניא רעק

 ןדנַאטשנגעג ענעדישרַאפ

 ,ןביירש םוצ טפַאשנדײיל ַא ןעמוקַאב רָאי 15 ןופ רעטלע ןיִא

 שכעלטע "דָאכסָאװ; לַאנרושז ןשיסור-שידיי םוצ שיסור ןיא טקישעג

 טינ .ןרָאװעג טקורדעג טינ רעבָא ןענייז עכלעוו ,ןעגנולייצרעד

 רעבָא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןגעוו ףירגַאב םוש ןייק טַאהעג

 ,גנוניימ רעטכעלש ַא טימ ןגָארטעגמורַא ךיז ןרעה ןופ זיולב

 לָאמ ןטשרע םוצ ָאד .עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא -- 2

 ןוא גנולייצרעד ַא סוָאכעשט ןופ גנוצעזרעביא עשידיי ַא טנעיילעג

 םיא זיא סָאװ ,שידיי ןיא ןביירש וצ סעּפע קשח ןעמיקַאב ןיילַא

 טשרעהַאב ןזייוכעלסיב רעבָא ,רעווש רעייז ןעמוקעגנָא בײהנָא ןיא

 .ךַארּפש יד

 ןעיינ םייב טגַָאלּפעג קרַאטש ךיז עקירעמַא ןיא ןרָאי עטשרע יד

 ,קירבַאפ-רַאגיצ ַא ןיא עיפלעדַאליפ ןיא טעברַאעג ךָאנרעד ,ךעלדמעה

 טייצ רעבלעז רעד ןיא .רעקעב ַא ןעועג טייצ עצרוק ץנַאג ַא

 ןעוועג זיא ךַאז עטקורדעג עטשרע ןייז .רעביירש סלַא ךיז טכבורּפעג

 ןופ גנוצעזרעביא ןַא *"עמיטש רעטײברַא עיירפ , רעד ןיא 1892 ןיא

 רעיפלעדַאליֿפ,פ רעד ןיא ןבירשעג ךָאנרעד ,יקסנעיּפסוא בעילג

 ג"א ןעלקיטרַא עשיטירק-שירַארעטיל עירעס ַא ?גנוטייצ-טדָאטש

 ןיא רוטַארעטיל רעשינָאגרַאשז רעד ןעגעװ דנַאלסור ךָאנ ףעירב,

 ןצַאשוצּפָא בורּפ ןטשרע םעד טכַאמעג ךיוא טָאה רע ואוו ,"עקירעמַא

 טימ טרָאד טריטויבעד 1894 ןיא .דלעפנעזָאר סירָאמ רעטכיד םעד

 ןיא טכעלטנפערַאפ ךָאנרעד ,"עבעיל סיוא רעדרעמ ַא, עציקס ַא

 םעד ךיז ףיוא זגיוצעג ןבָאה סָאװ ,ןציקס עכעלטע ?טַאלב דנעבָא;

 ּפיליפ רָאטקַאדער ןופ טרפב ,ןזיירק עשירַארעטיל יד ןופ קרעמפיוא

 טרָאפ .ק .רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא טרָאד ןרָאװעג ןוא ,ץנַארק

 ןייז ןעיצ ץלַא רע זומ רָאי עכעלטע רעבָא ,קרָאי-וינ ןייק רעבירַא

 -עג ךיוא טייצ עסיוועג ַא .ןעגנוטייצ ןפיוקרַאפ ןופ הסנרּפ-טפיוה

 ןייז רעבָא ,ןעקָאבָאה ןיא קירבַאפידיײיז ַא ןיא רעבעוו סלַא טשברא

 ןָא ךיז טבייה רע ןוא ץלַא טסקַאװ רעלעטשטפירש סלַא ןעמָאנ

 -טימ טמענ .ק .ןטייקיטעט עשירַארעטיל טימ ןבעגוצּפָא רדסכ

 -רעד 1898 ןיא ןוא ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עכעלטע ןיא ןטעברַא

 ריפניירַא ןַא טימ "שליוב לעקנעי} ןַאמָאר ןייז קרָאי-וינ ןיא טנייש

 ,ןידרָאג בקעי ןופ

 ,דָאירעּפ רעשיגרוטַאמַארד ס'.ק ןָא ךיוא ךיז טבייה טייצ רעד ןיא

 עצנַאג ַא ןעמוקעגרָאפ ןענייז 1897 ןיא יװ ,ןָא טזייוו ןיטנע לאוי

 .עקירעמַא ןופ ןבעל-רוטלוק ןשידיי ןיא ןשינעעשעג עקיטכיוו ייר

 -ַארעטיל עטסערג יד טימ "סטרעוורָאפ, רעד ןעמוקעגפיוא זיא סע

 יקסוועשטניוו סירָאמ ,ןַאהַאק .בא יוו,טייצ רענעי ןופ ןטפערק עשיר

 ,"עניב-סקלָאפ עשידיי עיירפ יד , ,ץיּפש רעד ןיא ןידרָאג בקעי ןוא

 טימ רעוט עכעלטפַאשלעזעג עקיטכיוו טימ טּפַאשלעזעג-רעטַאעט ַא
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 ,עניב עשידיי יד ןריזירארעטיל ןוא ןבייהרעד ,ןעיינאב וצ הנווכ רעד

 ייברעד ןוא

 ןיא ,רעביירש עּפורג רעטנַאמרעד רעד ןופ עטסניימ יד ןבָאה ,

 וצ ךיז טכַארטרַאפ טסנרע ,תוחּפה ?כל ןעמונרַאפ ךיז ,1897 ראי

 עקיזָאד יד ןשיווצ טרָא ןטשרע םעד .רעטַאעט ןרָאפ ןביירש ןעמענ

 ןעמונראפ טאהעג ,ןַאד ןיוש וליפַא ,טָאה ןטורקעד-רעטַאעט עיינ

 ; סָאװרַאפ טָא ןוא ,ןירבָאק ןָאעל

 םַאנסיוא רעד טימ) רע זיא ןטסירטעלעב עּפורנ רעצנַאג רעד ןופ

 ,1894 רָאי ןיא עקירעמַא ןייק קידנעמוק סָאוװ ,ןירָאנ ,ב ןופ

 ןעוועג ,ןירבָאק ,(דנַאלסור ןופ ןעמָאנ א טכַארבעגטימ רע טָאה

 ערעפיט א ךָאנ סלָאמַאד דָארג קידנזייווסיױרַא ,רעטסקיטייצ רעד

 רדנסכלַא ןיא ןעגנולייצרעד עיינ ייר רעצנַאג ַא ןיא ,טייקפייר

 רעיינ רעד , ל?ַאנרושז-שדוח סעשטיווָארָאטנַאק .ר ןוא סיווװַאקראה

 רָאנ ןדייס ,רעביירש עּפורג רעצנאנ רעד ןופ ,סנטייווצ ."טסיינ

 רעד ןעוועג רע זיא ,ץטַאק .מ ןופ עמַאנסיוא רעזייוולייט רעד טימ

 ,ןזעלַאב שביה רָאנ ןעוועג זיא רע ,טסייה סָאד ,רעטסשירארעטיל

 רעד ןיא (גנוצעזרעביא ןיא) ייס ,רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןיא ייס

 ךיֹוא טָאה רע .רעשטייד רעד ןיא ךיוא רשפא ןוא רעשיזיוצנארפ

 העידי ַא טַאהעג .ןלוש עשירַארעטיל ןנעוו טסואוועג סלָאמַאד ןיוש

 סָאד םתסח ןמ זיא סָאװ ,סנטירד .ןעמעלבָארּפ עשירַארעטיל ןגנעוו

 ,גנַארד םענענייא ןַא טיול ,וטטיאוטניא רע זיא ,עטסקיטכיוו

 ןעוועג ,טייקנעמוקלופ רעשינכעט ךָאנ שינעכוז ןָא רָאג תועמשימ

 לרעב סָאװרַאפ,) "ךַאד ןפיוא , ןייז ןיוש .,שיטַאמַארד קרַאטש

 ןיא ךַאז עטשרע ןייז ךעלנײשרַאו ,1894 ןופ ("טפומענ טָאה

 רע ואוו ,סױרַא טגנערב רַאֹב ,טיג טרער רע ואוו ,"טַאלב דנעבא

 -עבעל רעבָא ,עניילק ַא זיא ,רָאפ טלעטש רע רָאנ ,טינ וליפַא טלָאמ

 -טשימעגסיוא זיוה-טנעמענעט רעקידתועינצ-טינ ןופ עידעמָאק עקיד

 רעשרענעמ ןֹוא טײקטעקַאנ ךָאנ טייקטוהל רעשרוחב ןופ ,טייק

 ןכעלטיירב ףיוא ןַא זיא ,1897 ןופ ,"ןינוקַאב , ןייז .טכוזרעפייא

 ערעטיב ןוא ןטכעפעג עקידוועמיוש טימ טבַאלש ענעפרָאװעצ דלעפ

 ןטסילַאיצַאס יד טימ ןטסיכרַאנַא עשידיי יד ןשיווצ ןסיוטשנעמאזוצ

 ןיא ןיוש ,זיא "אליוב ?קנַאיה ,ןרָאי רעקיצניינ עטשרע יד ןופ

 ןפמַאק עריא עלַא טימ ,1898 ןיא ,עמרָאפ רעשירעלייצרעד ריא

 רעשביה ַא ןיא טרעדײלשעגרעדנַאנַאֿפ ןעוועג ,ןעיײרעלגנַאר ןוא

 סָאװ ,"תבש רעטרעטשרַאפ רעד , ןוא . . . עמַארָאנַאּפ רעשיטאמארד

 -סיוא ןזיא ,רעטעּפש רָאי ןבלַאהטרעדנַא טימ ךרע ןַא ןעמוקענ זיא

 ןדָאלעגנָא קידארומ ױזַא ןענייז עכלעוו ,ןרענַאל ייווצ ןיא טלעטשענ

 םענ שטָאכ שזַא ,ןליפעג ןגעק ןביולג ןופ ףמַאק ןקידנענערב טימ
 ."ַאנערַארעטַאעט רעד ףיוא רעבירַא ךיילג סע גָארט ןוא

 -גײרַא ןייז ןיא ןיטנע לאוי טלייצרעד עסעיּפ רעטשרע ס'.ק ןגעוו

 ,1897 רעמוז ןיא טָאה רע יװ ,"ןטפירש עשיטַאמַארד, ס'.ק וצ ריפ

 -סקלָאפ עשידיי עיירפ, טפַאשלעזעג רעד ןופ רַאטערקעס סלָא

 -טימ ַא ןרָאװעג דלַאב זיא רעכלעוו ,ק טימ טנעקַאב ךיז "עניב

 ןיא ןכיגניא טכוזַאב רע ןכלעוו ןוא ,טפַאשלעזעג רעד ןיא דילג

 ןטייקיטעט עשירַארעטיל ענייז טימ םיא טנעקַאב .ק ואוו ,בוטש

 רֶע זַא ,דוס םעד םיא רֶע טקעלּפטנַא רעטעּפש ןכַאװ עכעלטע ןוא

 ןלעפעג קרַאטש ןעניטנע זיא עסעיּפ יד ."ַאנימ; עסעיפ ַא טָאה

 -עג טָאה טפַאשלעזצ ג יד יו תויה ןוא ,שיטַאמַארד ןוא שירארעטיל

 ,עסעיּפ עטוג ַא ןעניפעג םייב זַא ,ןטוטַאטס יד ןיא טקנוּפ ַא טָאה

 ןענייז ,ןריפוצפיוא יז וויטַאיציניא יד ךיז ףיוא ןעמענ יז לָאז

 טנעיילעג זיא עסעיּפ יד עכְלֶעװו ףיוא ןעגניטימ ןרָאװעג ןפורעג

 ןוא עלעמרָאפ-טינ ןעוועג ןענייז ןעגניטימ יד יוװ ױזַא רעבָא ,ןרָאװעג

 ןידרָאג טָאה ,ןעמוק טינ ייז וצ ןגעלפ טניירפ ענייז טימ ןידרָאג

 ןופ ןַאקיסקעל

 יצ טינ טקנעדעג ןיטנע .,גניטימ ןלעיציפָא ןַא ןפור וצ טגנַאלרַאפ

 רעבָא ,טנעיילעג טרָאד עסעיּפ יד טָאה ןעמ

 ןגעוו עטַאבעד יד ןסענרַאפ טינ לָאמנייק ךיא לעוװ רַאפרעד ,

 ןידרָאג בקעי .,ןטנַאטַאבעד ייווצ ןעוועג רָאנ ןענייז ,סנקירביא .ריא

 ןופ ןה שירַארעטיל ןה ,תונמחר ןָא ןסירענרעטנורַא עסעיּפ יד טָאה

 בָאה ,ןדנוצעגרעטנוא ךימ ןבָאה דייר סנידרָאנ ,טקנוּפדנַאטש-עניב

 -רָאנ זַא ,גנורעלקרעד רעד טימ ןביוהעגנָא ךיילג רעפטנע ןיימ ךיא

 ךיוא רָאנ ,קיטכיר טינ ,שלַאפ ןעוועג רָאנ טינ זיא ףירננֶא סניד

 רעמיטניא ןַא סנידרָאנ ,רעציזרָאפ רעד|) ךימ טָאה ,ךעלרע טינ

 ,טלעטשענּפָא ךיילנ ןרָאצמירנ סיורג טימ ןַאמרענניא ,רד |טניירפ

 -רעוו עניימ ןעיצקירוצ ?עוו ךיא ןדייס ,רעטייוו ןדייר טזָאלענ טינ

 ענייא ,רעװלוּפ סַָאפ םניא קנופ רעד ןעווענ זיא סָאד ןוא ,רעט

 -טימ רענעזעװעג א ,יורפ עגנוי עקיציה ַא ,סנירעליש עניימ ןופ
 סָאװו ,שטנעמ 8 ןוא ענליוו ןיא ל?זיירק ןרענַאיצולַאװער ַא ןופ דילנ

 קיטלַאװג ךיז טאה ."תולווע זייק ןדיילרַאפ טנָאקעג טינ, טָאה
 ךס א ןופ ןרָאװעג טּפַאכענפױא זיא יירשעג ריא ןוא ,ןעירשעצ

 עקַאט ננוקידלושַאב ןיימ בָאה ךיא יצ טינ קנעדענ ךיא .,ערעדנַא
 ."ןבירעצ , טָאלג ךַאז יד טָאה רעציזרָאפ רעד רעדָא ,ןניוצעגקירֹוצ

 יד ןוא ,טקידנעענ ?ַאנימ , ןופ גנוקידייטרַאפ עסייה ןיימ בָאה ךיא

 עשביה ץנאג א ןבענענ עסעיּפ רעד טָאה ךָאנרעד דלַאב גנומיטשּפָא

 טנעיצַאּפ רעד רָאנ ,ןעננולעג זיא עיצַארעּפָא יד , ,טעטירָאיַאמ

 סלַא ,רימ וצ זיא גנומיטשּפָא רעד ךָאנ ףכית ."ןברָאטשענ זיא

 ייז ןסייהעג רימ ןוא דצ ןייז ןוא ןידרָאנ ןעמוקענוצ ,רַאטערקעפ

 עשידיי עיירפ יד, זיא טנווֶא םענעי ןיא ."ךוב ןֹופ ןקעמסיוא ,

 ."ןברָאטשעג ןיוש שיטקַאפ "עניב-סקלָאפ

 יז ןטלַאהוצנָא ךיז קידנעלגנַאר זַא ,ןיטנע טלייצרעד רעטייוו

 -עגרעביא ייווצ יד ,.ק ןוא םיא זיא ,טפַאשלעזעג רעד ןופ עינַאגא

 ןריפוצפיוא קנַאדעג ןפיוא ןעמוקעג טינ רעמ ןיוש ,רעריפ ענעבילב

 עסעיּפ רעד ןגעװ עטכישעג יד זיא לייורעד רעבָא ,עסעיפ יד

 רבחמ רעד ןוא טלעװ:רעטַאעט רעד ןיא רעלוּפַאּפ רעייז ןרָאוװעג

 יד טנעילעגרָאֿפ .ןענעיילרַאפ ןעמוק יז ןרָאװעג ןטעברַאפ זיא

 רַאֿפ ךָאנרעד ,ןיקסװעשַאמָאט רַאפ טשרעוצ ,ןיטנע טָאה עסעיּפ

 זיא לייטרוא רעייז ןוא ,ץנימ לקיימ ןַאמ ריא ןוא ןיצפיל ינעק

 יז זיא ,טפַאשלעזעג ַא ןיא עסעיּפ יד ןענעיילרָאפ ףיוא זַא ,ןעוועג

 רָאי ןבלַאהרעדנָא ךרעב .רעטַאעט ןרַאפ טינ רעבָא ,ןייפ ןוא טוג

 .ק טָאה ,"עניב-סקלָאפ עיירפ, רעד ןיא טנעדיצניא ןכָאנ רעטעּפש

 ןגעו םיא טימ ןעלדנַאהרַאפ וצ ןענידרָאג ןופ ווירב א ןעמוקאב

 -רָאזדניװ סיקסווװעשַאמָאט-רעלדַא רַאפ *ַאנימ, ןטעברַאַאב תופתושכ

 .רעטאשט

 : ןעוועג ןענייז גנוטעברַאַאב רעטנעיילעגנרַאפ רעד ןֹופ םיטרּפ יד ,

 ןופ טעשזוס רעד .סנירבָאק ןוא סנידרָאג ,עתופתֹוש ַא עסעיּפ יד

 ךיוא עקיבלעז סָאד .רעקיבלעז רעד ןעמונעג ןיימעגלַא ןיא "אנימ

 טעברַא יד ןוא ןעגנַאנעגנייא ןיא ןירבָאק ,לַאנָאסרעּפ םעד ענונב

 ןדיווטעי רַאפ טָאה ןידרָאנ ,רענייטש ןקידנגלָאפ ףיוא קעווא זיא

 יד טימס ,שיסור ףיוא גנַאנ ןייז טנכייצעגנא ,טפעה א ןיא ,טקט

 ,ךעלעציטָאנ עשיּפַארנעלעט יד יוװ ךָאנ רעצריק ,עטסצריק עטאס

 יד ,ךעלריטַאנ ,ןוא ,ןעננונעװַאב יד ,סענעצס יד קידנעמענניירא

 עקיזָאד יד ,קנעדעג ךיא טייוו יו ,טָאה ןירבָאק ןוא .ןנַאלַאיד

 ,טייקטיירב תוחּפה לכל ,טייקיירפ רעסיוועג ַא ןָא טינ ,ךעלעציטאנ

 וצ ןעמונעג ךיז קאמשעגנ טָאה ןירבָאק .שידיי ףיוא טליטענסיוא

 טעוו ןידרָאנ זא טקיטכעדרַאפ רע טָאה סעּפע רעבָא ,טעברַא רעד

 ןידרָאנ| ףתוש ןלופ ַא יו גנונעקרענָא עלופ יד ןבעג ןלעוו טינ םיא

 -ַאב טָאה רעכלעוו ,רעווָאשוװַאב רעטכיד ןטימ טלדנַאהעג ױזַא טָאה
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 רעטַאעט ןשידיי

 -ַאב ןידרָאנ טָאה ףוסל ןוא ,"עביל ןוא עלַאבאק , סרעליש טעברַא

 רעד קיציא קילעז ,רעדָא ,עלעזייר , נע"א גנוטעברַאַאב יד טעברַא

 ַא, :ןיולב טקיטרַאפעגּפָא ןרעװַָאשװַָאב ףתוש ןייז ןוא "רעמזעלק

 |"רעווָאשװַאב .י ןופ עטיטַאיביגיא ,ןוא ןידרָאנ בקעי ןופ עמַארד

 ,ענייז ייס ,ךעלעציטָאנ סנידרָאנ ייס ,טקַא ןדיווטעי רע טָאה ..;

 ייז ,ןענידרָאנ ייז ןרעקמוא ןרַאפ ,ןעננוליפסיוא עשידיי ,סנירבָאק

 סע זיא ױזַא .ןזיוועג |יװַאקרַאה ןוא עּפסַאק .רד ,ןעניטנע}| זדנוא

 ןעמוקעג זיא סע זַא רָאנ ,ןטקַא יירד עטשרע עלַא טימ ןעגנַאנענוצ

 ןוא ןרָאװעג סאמנ ןענירבָאק רודעצָארּפ יד זיא ,טקַא ןטרעפ םוצ

 רעיינ רעד ןופ טקא רעטרעפ רעד ,ןפרָאװעג טעברַא יד טָאה רע

 ןצנאנניא זיא .ייוודָארב טסיא ןופ ַארָאנ רעדָא אנימ , עסעיּפ

 .טנַאה סנידרָאג ןופ ןעמוקעגסיורַא
 ןוא ליטש ןעננַאנעגנוצ ץִלא ןנעווטסעדנופ זיא ףיוא-ןביוא ןופ

 -רעלדא סָאד .ןָאזעס-רעטַאעט רעיינ רעד טמוק טָא רָאנ ,קיאור

 רימ -- ןשיפא עיינ ענייז סױרַא טְזָאל רעטַאעט יקסוװעשַאמָאט

 יד הףיוא !טגָאזעג זדנוא טָאה ץראה סָאד יװ ! אהא ,קוק א ןביג

 נירבָאק ןָאעל ןוא סנידרָאנ בקעי זיא עסעיּפ יד זַא ,טייטש ןשיפַא

 םוצ .טנערברַאפ ןדנוא טָאה סע ."עויטאיציניא , יד רָאנ ןיא

 ,ץנַארק פיליפ ןוא ,"טַאלב דנעבא, סָאד טבעלעג ךָאנ טָאה קילג

 ןיא .רָאטקַאדער רעד ןעוועג ךָאנ זיא ,טניירפ רעטְלַא סנירבַאק

 -נלעטש ,ווירב רעזייב ןוא רעכעלגנעל ַא רעניימ ןענישרעד ןטרָאד

 טָאה םעד ץוח א ,ןיװַאקרַאה ןוא ןעּפסַאק ,.רד תודע סְלַא קיד

 ןיא סע סָאװ ףיוא ,ןענידראנ וצ ווירב א ןבירשעג ןירבָאק ךָאנ

 ןבענוצרעביא קיליוו זיא ,ןידרָאנ ,רע זַא ,הבושת ַא ןעמוקעגנָא

 רעד זַא ,גנידַאב ןטימ ,טעטימאק-טבירעג ַא וצ טייהננעלעגנָא יד

 .טניירפ ,סנירבָאפ ,ענייז ןופ ןײטשַאב טינ לָאז טעטימַאק רעקיזָאד

 רע טָאה ,טניימעגנ טָאה ןידרָאנ ןעמעוו טונ ץנַאנ קידנעייטשרַאפ

 ףֹוס רעטצעל רעד ןיא קסָאד ןוא .ןעמונעגנָא טינ גַאלשרָאפ םעד

 .עטבישענ רעד ןופ

 -דָארב טסיא ןופ ַארָאנ רעדָא ַאנימ , עסעיּפ רעד ךייש זיא סָאװ

 ןוא עקידעבעל ןינַאג א ןעוועג יז זיא ,ענעצס רעד ףיוא "ייוו
 רעבָא .הארמ רענרעדָאמ-שיאעּפָארייא ץנַאנ ַא טימ ,עטנַאסערעטניא

 ,עפַארטסַאטַאק יד רָאפ טמוק םיא ןיא שטָאכ ,טקַא רעטרעפ רעד

 .ןשָאלענּפָא ןוא ןניוצעצ יו ןעגנולקעגנ טָאה ,דרָאמטסבלעז סָאנימ

 ױזַא ,סלָאמַאד ןיוש ךיא בָאה ,קיטכיר קנעדעג ךיא ביוא ןוא

 רעיינ רעד ןיא זַא ,קורדנייא םעד טָאהעג ,טציא קנעד ךיא יו

 -רעדנַאנַאפ יינ םניא ,עסעיּפ רעד ןופ "יירענעצס,, רעטיירבעגסיוא

 עידעגַארט יד -- עידעגַארט רקיע רעד זיא ,למוט םענעסקַאוועג

 רעטכָאט רעד טימ טרירוקנָאק סָאװ ,רעטומ רעקידנביל רעד ןופ

 -ףיט עקידארומ עקיזָאד יד זַא -- ןטבילענ ריא וצ עביל ןיא

 ןופ עסעיּפ יד ךימ טָאה טימרעד סָאװ) עידעגַארט עשינָאלָאכיסּפ

 עמרָאפ רעיינ רעד ןיא זיא ,(ןעגנַאפעג טָאהעג ױזַא ןָא גנַאפנָא

 .ןרָאװעג טשוטרַאפ ךעלשביה

 טציא ,שטיווָאקרעב עציא רעירפ) רעטָאפ דעד ךיז זיא רעטייוו

 ּפיט ןצנַאג ַא ןיא ןסקאוועצ עסעיּפ רעיינ רעד ןיא (רעטלא השמ

 טימ לשטנעמ ןקירלזממילש ,ןקידנשטרָאװ ,םענעכָארקעצ ַא ןופ

 ןופ ןיא ,אננַא רעטכַאט עגנוי יד ,טייקיטכיזרעפייא רעכעלניילק

 -עבעל ץנַאנ ַא ןרָאװעג ָאד ?ןירעטעכרַא רעטנענילעטניא ןַא , טָאלג

 .רָאמוה ןקידנכַאלּפָא לסיב שביה ַא טימ ,?דיימ עקידוועליּפש ,עקיד

 קידנכיירטשרעטנוא ,רעלדַא בקעי טליּפשעג טָאה ןרעטלַא השמ

 יד ,"ןשטנעמ ןדליוו, ,"רעלטעב רעסעדָא , ןיא יװ ,קרַאטש ץינַאג

 טייצ רעשביה ַא ףיוא סָאד ,טַאטלוזער ןטימ .טייז עשיטסירָאמוה

 רעד ןיא רבד םש א ךָאנ ןרָאװעג רעטלא השמ ןעמָאנ רעד זיא

 קידעבעל רעייז .רעטַאעט ןשידיי ןופ ןעמענ עשימָאק עיצקעלַאק
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 -ַאמָאט יסעב ןעוועג ךיוא זיא שיטסירָאמוה-?ופסקורדנייא ןוא

 ןשביה ַא טאהעג טָאה עצנַאג סלַא עסעיּפ יד .אננַא םלא יקסוועש

 ."גלָאפרעד

 ןגעוו טביירש ,ןירָאג .ב רעטַאעט ןשידיי ןיפ רעקירָאטסיה רעד

 'ו ;: םעד

 -פיוא רעד ייב טריסַאּפ טָאה טנעדיצניא רעשיטפירעטקַארַאכ ַא,

 ןעמַארנָארּפ יד ףיוא ןוא ןשיפַא יד ףיוא ."ַאנימ , ןופ גנוריפ
 בקעי ןופ ןעמָאנ רעד רעסַאפרַאפ סלַא ןרָאװענ ןבענעגנָא זיא

 .1?} ןרָאװעג טזָאלעגסיוא ןיטולחל זיא ןעמַאנ סנירבָאק ןוא ןידרָאנ

 רעבָא זיא ,טנַאה ַא םניילענוצ "אנימ , וצ טָאה ןידרָאג בקעי כיוא

 ַא וצ ןקיטכערַאב םיא לָאז סָאו ,אזַא ןעועג טינ טעברַא ןייז

 וצ סָאװ ןזיוועגנָא ןענירבָאק טָאה רע .ילש הלוכ ןופ עיזנעטערּפ

 ןייֵלַא טָאה ןוא ,קיטש םעד ןיא ןרענייפרַאפ וצ קָאװ ,ןרעסעברַאפ |

 ךיז טָאה ןידרָאג זַא טקַאפ רעד ןוא .טקַא ןטרעפ םעד ןבירשענוצ

 ןופ תודוס יד רעגנַאּפנָא ןַא רַאפ ןקעלּפטנַא וצ טנָאזעגּפָא טינ

 ףיוא קיטש ןייז ןלעטש וצ םיא ןפלָאהעג ןוא יירעביירשנעמארד

 ןעמענרַאפ ןלעוו לָאז רע זַא ,טינ ןפוא םושב טזייוו ,עניב רעד

 ,ןייטשרַאפ רעבירעד ףרַאד ןעמ .רעסַאפרַאפ ןדמערפ ַא ןופ לייט ַא

 עשיפַא רעד ףיוא ןבָאה טלָאװעג טינ רעטַאעט רעד טָאה סָאד זַא

 טָאה רָאיטקַא רעד .רעגנַאּפנָא ןַא ןופ ןעמָאנ םעד םַארגָארּפ ןוא

 ןעמָאנ רעד םגה ,רעביירש םעיינ ַא וצ טַָאהעג טינ יורטוצ ןייק

 רערעסעב רעד ןופ רעזעל יד טנַאקַאב ןעווענ ןיוש זיא ןירבָאק

 רע טָאה תוניבמ רענעגייא ןייז ףיוא ןוא ,עקידעמַא ןיא רוטַארעטיל

 ."ןלעטש טנָאקעג טינ

 "אנימ; עסעיּפ ןייז רע טָאה ,טליצרעד ןילַא רבחמ רעד יו

 טָאה רע .עיפלעדַאליפ ןיא טניואוועג טָאה רע ןעוו ךָאנ ןבירשעגנָא

 סָאד ןוא גנוגעוװַאב-רעטעברַא יד לייוו ,טנעיילעג טינ םענייק רַאפ יז

 וו טריסערעטניא רעמ טלָאמַאד םיא טָאה ןעגנולייצרעד ןביירש

 עכעלטע םיא ייב ןגעלעג עסעיּפ יד זיא ױזַא ןוא ,רעטַאעט סָאד

 ץיוורוה ?.פָארּפ , ואוו ,רעטַאעט-רָאזדניװ ןיא קעװַא רע זיא .,רָאי

 םוצ טעדנעוװעג ךיז ןוא תיבה-לעב ןוא רעסַאפרַאפ רעד ןעוועג זיא

 ,טרעהרעד טָאה רעטצעל רעד ןעוֶי רעבָא ,ןייטשּפע רעטלַאוװרַאפ

 רעטַאעט ןיא ייז ייב, זַא ,טרעפטנעעג רע טָאה ,עמארד ַא זיא סע זא

 ןייז זַא ,טלָאװעג טָאה רעכלעוו ,,ק ."סעידעמָאק רָאנ ןעמ טליּפש

 רעדיו רעטעּפש לסיבַא זיא ,ןרעו טריפעגפיוא טרָאפ לָאז עסעיּפ

 ,עידעמָאק ַא טָאה רע זַא ,טגָאזעג םיא ןוא ןייטשפע ןבלעז םוצ קעוװַא

 טליּפש רעטַאעט סָאד, זַא ,ןעוועג רעפטנע רעד זיא לָאמסָאד רעבָא

 ףיוא טכַאמעג םאזקרעמפיוא םיא טָאה .ק ןעוו ןוא ,?סעמַארד רָאנ

 סױרַא ךעלדנע ןײטשּפע זיא ,ןעגנורעלקרעד ענייז ןיא הריתס רעד

 ןדלָאי ןופ ןסעיּפ ןייק טינ ָאד ןליּפש רימ, :םירובד ענעפָא טימ

 -ָאקער ַא טימ ןיוש ,טבורּפעג טָאה .ק ןעוו .*!ּפָא ךיז טעּפעשט
 וצ רעטַאעט-ַאילַאט ןיא ןדנעוו ךיז ,ץנארק ּפיליפ ןופ עיצַאדנעמ

 .עסעיּפ רעד ןופ ןעמָאנ םעד קידנרעה ,רעלסעק טָאה ,ןרעלסעק

 .טאהעג תועט ַא טָאה ץנַארק רעטסימ, : טרעלקרעד ,ןעמָאנ-ןעיורפ }

 ."ןָאקסעלוגָאמ טעז ,ןעיורפ ןופ ןלָאר ןייק טינ ליּפש ךיא

 טריטַאד ,ןרעוו טריפעגפיוא לָאז "ַאנימ, זַא ,ןטייקכעלגעמ יד

 עשידיי עיירפ, רעד ןופ גניטימ ַא וצ טמוק .ק ןעוו ,1897 ןיא ךיז

 .ןיטנע לאוי רַאטערקעס ןטימ ךיז טנעקַאב רע ואוו ,"עניב-סקלָאפ

 צסעיּפ עלעניגירַא ןַא ןריפוצפיוא סולשַאב ַא טָאה טפַאשלעועג יד

 טפרַאדעג ןבָאה רעביירש יד ןופ ןסעיּפ יד .רעביירש ןשידיי ַא ןופ

 טנעיל .ק .יװַאקרַאה רעדנַאסקעלַא וצ ןרעו טקישעגוצ םינָאנא

 טרידנעמָאקער רעכלעוו ,ןעניטנע רַאפ עסעיּפ ןייז רָאפ טלָאמאד

 ףיוא ןרעדָאפ ייז ןוא ,ךיוא טלעפעג יז ןעמעוו ,עּפסַאק .רד ֹוצ יז

 יד .ןיװַאקרַאה וצ טסעטנָאק םוצ ןקישנײרַא יז לָאז רע זַא ,ק
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 ךיוא .ןרָאװעג טנעיילעגרָאפ ןענייז ,ןעמוקעגנָא ןענייז סָאװ ,ןסעיּפ

 ןייז טגעלפ ,טפַאשלעזעג רעד ןופ דילגטימ ַא יוִי ,ןידרָאג בקעי

 טיגנ זיא עסעיּפ ןייק יװ ױזַא רָאנ ,ןעגנונעיילרָאפ יד ייב דנזעוװנָא

 -רָאפ יד וצ ןעמוק וצ טרעהעגפיוא ןידרָאג טָאה ןרָאװעג ןלעפעג

 ַאי ןגעלפ טעטימָאק ןופ רעדילגטימ ערעדנַא יד רעבָא ,ןעגנונעייל

 "אנימ,; עסעיּפ '.ק ,םינָאנַא ןעמ טנעייל ךעלדנע .ןעמוק רעטייוו

 טרעװ ןידרָאג .ןריפוצפיוא יז טסילשַאב'מ ןוא טלעפעג עכלעוו

 .ק רעבָא ,עסעיּפ רעטביולעג רעד ןיא טריסערעטניארַאפ קרַאטש

 לָאז ןעמ זַא ,רָאפ טגייל ןידרָאג .ענייז זיא סע זַא ,טינ םיא טגָאז

 קרַאטש יז טמענ רעדילגטימ עלַא ייב .ךעלטנפע ןענעייל לָאמַאכָאנ יז

 ןוא שינעצס גונעג טינ זיא יז זַא ,טרעלקרעד ןידרָאג רעבָא ,סיוא

 ןופ רעדילגטימ ערעדנַא יד .שידיי ןשיווטיל ַא ןיא ןבירשעג זיא

 זַא ןסָאלשַאב טרעוו'ס זיב ,תונעט סנידרָאג ּפָא ןפרַאװ טעטימָאק

 טָאה ןיטנע .גניטימ ַארטסקע ןַא ףיוא ןענעייל עסעיּפ יד לָאז'מ

 רעיז טרעהעגוצ ךיז טָאה םלוע רעד .עסעיּפ יד טנעיילעגרָאפ

 -ַארטסנַאמעד יוװ ,ןידרָאג טָאה טקַא ןטשרע ןכָאנ .טריסערעטניארַאפ

 טפרַאדעג טָאה רעכלעוו ,םלוע רעד רעבָא ,לַאז םעד טזָאלרַאפ ,וויט

 -ןייא ןַא ןעמונעגנָא טָאה ,ןליּפש עסעיּפ יד לָאז ןעמ יצ ןעמיטש

 טשרע .ןרעװ וצ טריפעגפיוא טנידרַאפ יז זַא ,סולשַאב ןקימיטש

 זיא רעדיוו .רבחמ רעד זיא רע זַא ,טגָאזעגסיױא .ק טָאה ,טלָאמַאד

 לָאז ןעמ יצ עגַארפ רעד ןגעוו גניטימ א ןעמוקעגרַאפ רעטעּפש

 -געזרעּפ ַא ןעמונעגנָא עיסוקסיד יד טָאה טרָאד .עסעיּפ יד ןלעטש

 יױרפ ַא ןופ קורדסיוא ןקידנקידײלַאב ַא ךָאנ ןוא ,רעטקַארַאכ ןכעל

 רע וַא ,טרעלקרעד ןוא ןביוהעגפיוא ךיז רע טָאה ,ןידרָאג ןגעק

 ןָאטעג עבלעז סָאד ןבָאה םיא ךָאנ דלַאב .ןייארַאפ ןופ סױרַא טערט

 .רעדילגטימ עקיטכיוו עקינייא ךָאנ

 ; .ק טביירש גנַאג ןקידרעטייוו ןגעוו ןוא

 ןיט טימ סרעטַאעט יד ןיא ןיטנע םורַא טלדעּפ לייוורעד ,

 טָאה לָאר-טּפיוה יד .,קירוצ רעבָא םיא יז טזייוו ןעמ ."ןאנימ ,

 ןעוועג ןענייז ייז סָאוו ,"סרַָאטס , יד ,רענעמ יד ןוא ,יורפ ַא טרָאד

 .ךיז רַאפ ןלָאר-טּפיוה טלָאװעג ןבָאה ,ןסעיּפ ףיוא דענַאז-תוניבמ יד

 יו םעדכָאנ ,ןבענוצ ךיא זומ ,עסעיּפ א טנייה ייטשרַאפ ךיא יו

 טָאה יז זַא ... 'ןַאנימ, ןיימ טציא טנעיילעגרעביא בָאה ךיא

 זיא יז סָאװ ,םעד תמחמ טשינ ,עניב רעד רַאפ תונורפח טָאהעג

 -ָאנָאמ יד תמחמ רָאנ ,שידיי ןשיוװטיל ַא ןיא ןראוװעג ןבירשענ

 טָאטשנָא .טנעוו יד וצ טּפָא ןטרָאד ןטלַאה ןענָאזרעּפ יד סָאװ ,ןנַאל

 נָאלאיד ךרוד ןענָאזרעּפ יד ןופ סרעטקַארַאכ יד ןרעדליש לָאז ךיא

 ןיא ןָאט וצ טימַאב סָאד ךיז בָאה ךיא יו ,גנולדנַאה ךרוד ןוא

 "ןַאנימ , ןיא ןענָאזרעּפ יד רימ ייב ןדייר ,ןסעיּפ עקידרעטעּפש עניימ

 ןוא ןריזירעטקארַאכ ייז ףרַאד ךיא ןעוו ןנַאלַאנָאמ עננַאל טפָא

 וצ טרעהעג רעבָא סָאד ... גנולדנאה עקידרעטייוו יד ןעלקיװטנַא

 יד ,טייז עשיטַאמארד יד .עסעיּפ רעד ןופ טייז רעשינכעט רעד

 סָאד רימ לָאז -- ?אנימ , ןופ גנוסאפפיוא ןֹוא עעדיא עשיטַאמַארד

 יד טציא בָאה ךיא ןעוו ,רימ ךיז טכאד -- ןגָאז וצ ןייז טביולרע

 טעמכ זיא ,רָאי קיצנַאװצ ןוא עכעלטע ךָאנ טנעיילעגדעביא עסעיּפ

 יז בָאה ךיא תעב טלָאמַאד יו טרעטלערַאפ טינ ןוא שירפ ױזַא

 -םיוא עצנַאנ יד ןוא רעטקַארַאכ רעד זיא טלָאמַאד .ןבירשעגנָא

 רעזדנוא ןיא יינ סרעדנוזַאב ןעוועג עמַארד ?סַאנימ , ןופ גנוסַאפ

 רעטעּפש זיא יז ןעוו ,טסיזמוא טינ ןוא .רוטַארעטיל רעשיטַאמארד

 רעטעברַאַאב ַא ןיא עניב רעשידיי רעד ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא

 םעד ןופ ַארָאנ יד ,ענימ, ןבעגענ ןעמָאנ ַא ןידרָא: יז טָאה ,םרָאפ

 ?,?לַאטרַאוװק ןשיידיי
 טירטסױרַא ןייז טניז זיא סָאװ ,ןידרָאג זַא ,.ק טלייצרעד רעטייוו

 םיא טימ ךיז טָאה ,זגורב םיא טימ ןעוועג טפַאשלעזעג רעד ןופ
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 ןופ ןָאקיסטעל

 טָאה רעטעפש געט עכעלטע ןוא ,לַאב ַא ייב רָאי-יינ ןטעבעגרעביא
 יד ןביירש ןלָאז ייז זַא ,טגיילעגרָאפ ןוא ךיז וצ ןטעברַאֿפ םיא רע
 : ןביירש-תופתוש סָאד טרעדליש .ק יוז טָא ןוא ,תופתושב עסעיּפ

 -רעד ,טקַא ןַא ןופ ָאירַָאנעצס יד רעירפ א סיוא טעברַא ןידרָאג ,

 ייווװנֶא יד טיול גנולדנַאה רעייז ןוא ןשטנעמ יד ךיא רעדליש ךָאנ

 -רַאֿפ יו ךיז ןָאמרעד ךיא ,ָאירַאנעצס ןקיזָאד םעד ןופ ןעגנוז

 טגנַאלרעד רימ טָאה ןידרָאנ ןעוו ןרָאװעג ןיב ךיא טרעדנואוו

 ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,טקַא ןטשרע םעד ןופ ָאירַאנעצפ םעד

 ןופ רעטצעל רעד ןיב רעטשרע רעד ןופ ענעצס עדעי .שיסור ןיא

 טנכערענסיוא טרָאד שיטַאמעטַאמ יו ױזַא זיא טקַא ןצנַאנ םעד

 יד סָאװ ,"ךעלטרעוו עקראטש , יד וליפַא ,ןעוועג טנכייצעגנָא ןוא

 רעד ,עקַאט תמא ... ןנָאז טפרַאדעג טרָאד טָאה ןידלעה-טּפיוה

 ,לַאנינירַא םעד ןיא יו ענענייא יד ןבילבעג ןענייז המשנ ןוא ףונ

 לַאנינירא םניא זיא עכלעוו ,רעטומ סָאנימ ןופ םַאנסיוא רעד טימ

 ָאירָאנעצס סנידרָאנ טיול ןוא ,עקניטלַא ענעפָאלשרַאפ ַא ןעוועג

 ןעוועג רעווש רימ זיא ךָאד ,ענעדיי עווַאוושז ַא ןרעוו טלָאזעג טָאה

 ױזַא ןטעברַאסױא טנַאקעג טָאה ןידרָאג יױזַא יוװ ןייטשראפ וצ

 רעירפ ַא ָאירַאנעצס ןייז ןיא עלעקנעצס ןֹוא ענעצס עדעי רָאלק

 קיטרַאפ ... טקַא םעד ןביירש טצעזעג ךיז טָאה ןעמ רעדייא

 איראנעצס םעד ןידרָאג רימ טגנַאלרעד ,טקַא ןטידד ןטימ ןרָאװעג

 רימ רע זיא ,טקַא ןטצעל םעד ןופ ,טסייה סָאד ,ןטרעפ םעד ןופ

 ןצנַאט קעווא טייג "אנימ , ואוו ענעצס יד טּפיוהרעביא ,ןלעפעג טינ

 זַא ,ריפ רע טרעלקרע . .. ,טברַאטש יז רעדייא ?אלעטנאראט , ַא

 ,"ריט רַאפ טסַא םעד ןבביירשנָא ןיילַא טעוװ רע

 רַארָאנַאה רעד זַא ,ןעוועג זיא .ק ןוא ןידרָאג ןשיווצ ךַאמּכָא רעד

 ןוא ,ךיילג ףיוא ךיילג טלייטעצ ייז ןשיוצ טרעוו עסעיפ רעד רַאפ

 -עג טָאה ןידרָאג .םירבחמ סלַא ןבעגעגנָא ןרעוו ןעמענ סנדייב זַא

 רע .ןלעפעג רעיײז זיא יז ןעמעוו ,ןרעלדַא רַאפ עסעיּפ יד טנעייל

 רענעי רַאפ עמוס עסיורג ַא ,רַאלָאד 150 רַאפ טפיוקעג יז טָאה

 ץורית ןטימ ,ןידרָאג רָאנ ,טפלעה ַא טלָאצעגנייא דלַאב ןוא ,טייצ

 יד ן.ק טיג ,ןידרָאג ,רע יו ךרצנ רערעסערג ַא ךָאנ ויא .ק זַא

 רעטַאעט-*רָאזדניװ, סָאד ןעוו רעבָא ,רַאלָאד 75 עטלָאצעגנייזו עצנַאג

 ןיא, טריסנָאנַא סע טָאה ,עסעיּפ יד ןלעטש וצ טיירגעג ךיז טָאה

 -רַאװק ןשידיי ןופ ַארָאנ רעדָא ,אנימ :עמַארד עייֵל ַא גנוטיירבראפ

 ."ןירבָאק ןָאעל ןופ עוויטַאיציניא ,ןידרָאג בקעי ןופ טסַאפרַאפ ,לַאט

 ,רעביירש עדייב ןשיוװצ שיוטסיוא-ווירב ַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה סע

 ןיא גנורעסעבסיוא םוש ןייק ןגָארטעגנײרַא טינ טָאה ןידרָאג רָאנ

 "ירא ריא ןיא ,עסעיּפ יד טקורדעגּפָא .ק טָאה טלָאמַאד ,ןסנַאנַא יד

 רעביירש עדייב ןענייז ערעימערּפ רעד וצ ."טייצ עיינ יד, ןיא ,לַאניג

 רעטשרע רעד .ןעשזָאל ערעדנוזַאב ןיא ןסעזעג ןענייז רעבָא ,ןעמוקעו

 ףורסױרַא ןפיוא ןוא ןעמונעגסיוא רעייז טָאה עסעיּפ רעד ןופ טקַא

 ךיוא ,ןגיינרַאפ ןעמוקעגסױרַא ךיז ןרָאיטקַא יד ןענייז ,םלוע ןופ

 ,ןירבָאק, ןפורסיוא ןרעה ןעמונעג ךיז ןבָאה גנילצולּפ רעבָא ,ןידרָאג

 רעליּפש יד ןופ טּפעלשעג זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא ,*ןירבָאק

 ןוא עניב רעד ףיוא ףיױרַא ךיוא .ק טייג ,ןייטשנרעב ןוא רעלדַא

 ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ךיז טגיינרַאפ

 :טנעדיצניא ןקיזָאד םעד ןביײרשַאב טקידנערַאפ רבחמ רעד ןוא

 ,ןטָארטעגסױרַא עדייב ךיוא רימ ןענייז ןטקַא ערעדנַא יד ךָאנ;

 קידנע ךיא רעדייא .רערעדנַא רעד ןופ רע ,טייז ןייא ןופ ךיא
 ךיא זַא ,ןקרעמַאב לָאמַא ךָאנ ךיא ?יוװו ,טנעדיצניא ןקיזָאד ןגעוו

 -וצסיורא ןעוועג ןסיוא טינ הליחתכל זיא ןידרָאג זַא ,רעכיז ןיב

 ,ןעוועגנ ןסיוא סָאד רע טלָאװ ,לייוו .עסעיּפ ןייז סלַא "ןַאנימ , ןבענ

 ייב ךיז רע טלָאװ ,ןעוועג זיא רע יו שטנעמ ַאזַא זַא ,רימ ןסייוו
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 רעטַאעט ןשידיי

 םעד טלָאוװ ןוא ןקָארשרעד טינרָאנ גננולעטשרָאפ רעטשרע רענעי

 ,"עסעיּפ ןייז זיא סָאד זַא ,טרעלקרע םלוע

 רעקיטַאמַארד רעד עכלעוו ,*ַאמַארד עשידיא סָאד , טעברַא ןַא ןיא

 בקעי ןגעוו רע טדער ,1909 ןיא ךָאנ טכעלטנפערַאפ טָאה יקסניּפ דוד

 : זַא ,סולשַאב םוצ טמוק ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןיא םידימלת סנידרָאג

 .ז ןוא ןירבָאק .ל ןענייז עלוש סנידרָאנ ןופ עטסדנטיידַאב יד ,

 .ןעמעֶלַא ןופ רעטסדנטיידַאב רעד רעכיז זיא רעטשרע רעד .ןיביל

 .טולב-רעטַאעט רעמ ,ןעניביל רַאפ טנעמַארעּפמעט רעמ טָאה רע

 ןייז .ןנעו ענענייא ןיינ וצ ףיוא ,סיוא טזייוו ,נונעג טינ ךָאד

 טָאה טָאנ יו ,ךעלרע ןבירשעג רע טָאה .... !ַאננימ, עמַארד עטשרע

 טייז רעד ןיא ןקילב עקיטייז ןָא ,המשנ רעד ףיוא טניילעגנ םיא

 זיא יז רעבָא ,עּפורט רעד ייב ןוא רַאטס םייב ןח ןעניפענ ןופ

 רעד רַאפ טינ .ריא ןיא ָאטינ טינרָאנ זיא סע .זָאלטרעװ ץינַאנ

 ןייק ריא ןיא ָאטינ זיא סע ןוא ,רעזעל םעד רַאפ טינ ןוא עניב

 סָאד ןעמ טָאה ,יז ןעמ טנעייל ,טנעמַארעּפמעט סנירבָאק ןופ רכז

 םעד ןופ טלסיירטעג טנעה יד ךיז ןבָאה רעביירש םייב זַא ,ליפעג

 רַאפ ןוא ,קיטש-רעטַאעט טשרע ןייז טביירש רע זַא ,ןייזטסואווַאב

 .עמעט ןייז טימ ןָאט וצ טָאה רע סָאװ טסואוועג טינ רע טָאה קערש

 יד ןיא טינ ,קיטסירעטקַארַאכ ןייק טינ ןוא גנולדנַאה ןייק טינ

 עקילייווגנַאל ,ענעקורט ַא ,םורָא םער ןיא טינ ןוא ןענַאזרעּפ-טּפיוה

 -קַאוװרעד ַא ןיוש טָאה עכלעוו ,יורפ ַא יו ,ןכערּפשענ ןיא עטכישענ

 ריא טביל רעכלעוו ,ןַאמ ןעגנוי ַא ןיא ךיז טבילרַאפ ,רעטכָאט ענעס

 ."ןבעל סָאד ךיז טמענ ןוא ,רעטכָאט

 ג"א טסקעט ןלעניגירַא ריא ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא עסעיּפ יד

 ןעשידיא םעד ןופ ןעטקַא רעיפ ןיא ַאממַארד ןעילימַאפ ַא ,עננימ;,

 איד , ןיא ן"*טרָאװרָאפ ַא טָאטשנָא; טימ| *עקירעמַא ןיא ןעבעל

 .1898 רעבמעווָאנ ,רעבָאטקָא ,קרָאי וינ ,"םייצ עיינ

 עפורג סגנודליכ  טסכלעז איד
 ריפ .לעקאטקעפפ .קיא .טעמלאטשנארעפ

 סדנעבא .דחוא 9 םלאה םיא ,1903 רעבמעוואג 9 ןעד .נאטנאז
 ךפ ןקנאלאב .קמקוימקב .ןיא .קסיירג איד ןיא זיסערפ רהקז

 יא ףייפ טול לַײראפ
 םאלג וה עק= פאק

 םסשו 0480 םפ 5188580386. 8 .גרובסארטס עד ראווליב

 סאד סקכרקד .טכירקמבילג ןיא ןקמפקרק לטבכב איד טיבכ ןקוקװ טרהיפקגכרוד טכיו ס2

 2ךקרבלג ןקהכז וצ טאהקג טינ טיהנקגעלעג ןיק ךאנ טאה םיקילבי 8 רעדירצאפ

 אנימ?
 .אקרעמא .טיא .ןירבאכ

 דצ

 אל קפ מלא 4 יא .אכארד ןייא

 אר סאו .סקידאשנאצ קשסופ קטלא איד טיש קהמ זצ .שינ דאג טאה קכלעוו .אמארד א זא  אנימ-

 טאה רקביידש רעקאפשנקלאט רלד קכרעוד יא ,אכאדד א זיא זיאנדב, .ףיוא לי ריקנ טרהופ 22היב .קשידיז

 רכר ןוא ןקלכיזעג זיא .אד זי .איוז ..ןייב2גלא .ץא זיר .רקשירו .רכד ןיפ ןקבקל .סאד .טרעפלעללעצ

 רהוא בלא ..חרפ הקשדדו רעד ןיפ ןקבלל לבי לנקמיא סאד פא ךד טרקנופש ייאניכ-- יא .אהקמקג רעד

 אר סעטשנא הכהכו רתא טעומ ןרקכאטקעפכ רעונ יבוא טכידקב אז ,עדנימש 2גוטסײג א ן2סעינעג טליד

 ןקנרעקבכר .ךימ .שנ .קשימסאטנאפ ,,טעקו זוב טלאמעג טאה קנהיב קשידוי איד 2כלקוו ,ןקדלקה קשיא
 שיירטרזסאנ ןקרלקה קרהאח לעמער רהזא טוי איד טאטשנא .ןעציוו עשיראנ ונימ םלק םקד ןקליװ עבדצר

 -רקלקב ךןרא כדי לאציכ-.ןעטנ292 עשלאפ קנהא לראפלהופנג ,ןלבכל רכייא ןיפ ,ןקבקר ןופ טרעדלישקג

 א .ערגקטש .ראתב- קפ ליב םאד ךרוד טֶבקל רהוא ,ךדיא ןופ דכקרפ .טינ יא אמארה קועוד לייד .ןענ

 אייכ .ךיא = םאד = טעהעזשלא .רהוא .טקידיאבארד .עזקוד גירנענהאוווב ,טראוו יא .םדב ןקבקו .רערא

 .ןטריצראטש טי "ראד רעד רפ סא טיפ טייפ ר תסספ מה 5 6

 טש ףייא .ןעבאדד קשבק רופ גנורעטכייגעב ךאנ ךיז שם 572 ןקדװ ןביא

 | !סאזקרעמפיוא
 קקתהטעאב'ב עשיר יד .רחמ ןגצימשרעטניא .םופקנקב םעד שיב !ןקסבנ ךא .טבד

 :ןקבראפ איידז ךא טליהטעגניױא ןלגייז ןלטכליב איד

 קבייה .בירקלאג .;קשידר .רקצכוצ .קטיזוצ .,קיולב רעזכלפ לטשרק

 55 ןרנ איר לאבכא
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 טעקע טיסא עעעט נס

 ,זירַאּפ ןיא ןרָאװעג טליּפשעג עסעיּפ יד זיא 1902 ןיא

 -בתכ ןייק .ןרָאװעג טליּפשעג טינ רעמ רעטעּפש זיא עסעיּפ יד
 .ָאטינ זיא די

 :ןירָאג .ב טביירש עסעיּפ רעטייווצ ס'.ק ןגעוו

 -רעירפ יד ןופ עיציזַאּפ יד ןרָאװעג זיא'ס רעקידנעלקָאש סָאוװ;,

 טנפעעג ךיז טָאה רעטיירב ץלַא ,רעכַאמנעמַארד עטריטנעטַאּפ עקיד
 ןפיוא ןיא ןירבָאק .תוחכ עיינ רַאפ רעטַאעט םעד ןופ ריט יד

 ךייס טסיא , ןייז טימ ןטָארטעגסױרַא "?ַאנימ , ךָאנ רָאי ןטייווצ

 .רעטרעכיזעג ַא ןרָאװעג זיא רעטַאעט םייב ץַאלּפ ןייז ןוא ,?ָאטענ

 ןיא טלקמ םוקמ ַא טכוזעג ךיוא ?ַאנימ , ךָאנ טָאה ןירבָאק .?. ..

 רייס טסיא , ןייז טריפעגפיוא ןעמ טָאה ןטרָאד ןוא רעטַאעטדַאילַאט
 ","ָאטעג

 רעטקַאניא ןייז רעטעּפש .ק טָאה ,ןָא זדנוא טיג יורפ ס',ק יו

 "טיוט סרעכַאמקואלק םעד םַָאהַארביײא ךָאנ ,רעדָא ,עדנע סינע;

 .*ָאטעג דייס טסיא יד; עסעיּפ יד סלַא טעברַאַאב

 לאוי טביירש ,"ןטפירש עשיטַאמַארד , ס'יק וצ ריפניירַא ןייז ןיא

 :ןיטנע

 ,1899 ןוא 1898 ןשיווצ ואוו ץעגרע ,גָאט םענייש ןייא ןיא,
 .ה .ד ,עסעיּפ עיינ ַא טָאה רע זַא ,זדנוא טערלעמ ןוא ןירבָאק טמוס

 רע ןוא "ן'ַאנימ , ןופ ךָאנ רעירפ ןרָאװעג ןפַאשעג וליפַא זיא יז
 טליּפש ןעמ ןוא ןרעלסעק דוד וצ טפיוקראפ ןיוש עסעיּפ יד טָאה

 סָאד .עסעיּפ יד רָאפ זדנוא טנעייל רע ןוא .ןכיגניא רָאנ עקַאט יז

 -רַאו זיא ןעמָאנ רעד) ?ָאטעג דייס טסיא}; סנירבאק ןעוועג זיא

 לארשי ןופ ןעמאטש טזומעג טָאה ןוא סרעלסעק ןעוועג ךעלנייש

 יד ןעוועג טלָאמַאד זיא סָאװ ,"ָאטעג יד ּףֶא ןערדלישט , סליװגנַאז

 ןוא עטליּפשעג עטשרע ןייז ,(עיצַאסנעס-רעטַאעט רעייוודַָארב-שיריי

 ךיז ךיא זומ .עסעיּפ עכיירגלָאפרעד ץינַאנ ךיוא ןוא עטליּפשעג טוג

 .ןלעטשּפָא לסיבַא ריא ףיוא

 -ךעלנעט-נָאט ןשָארדעגסיױא ןא .ןרעה עּפסַאק ןוא ךיא ,

 ,תיבה-לעב רעשירָאטַאטַאולּפסקע ןַא .טלַאהנוא רעלענַאיצַאסנעפ

 -ַאולּפסקע יד ךָאנ קיגייוו .עטפַאלקשרַאפ ןוא ןפַאלקש רעטעברַא

 -עברַא עקידלושמוא ןַא ענייז תיבה-לעב רעד ךָאנ טריפרַאפ ,עיצַאט
 קידנביירט ,רעטעברַא ןכעלרע ןַא םענייז ןופ רעטכַאט יד ,ןירעט
 ,ןסעיּפ רנַאשז םעד ןופ) .עניאור ןוא תורכיש וצ םעדכרוד םיא

 ןיא ןליפא ןוא סָאנ רעד ףיוא ,ןרָאי ענעי ןיא טנעלפ ןעמ עכלעוו

 -ַאיצַאס רעד רַאפ , ןוא ?לַאטיּפַאק ,ריד וצ גָאלק ַא , ןפור ,קורד

 ןעוועג ךיוא רעבָא ןענייז עסעיּפ רעד ןיא .,("?עקרָאילַאנ רעשיטסיל

 רָאּפ ַא ןייז טזומעג ריא ןיא ןבָאה יאדוא ןוא סעקנעצס עכעלטע

 רעד ,לשמל יוו ,סערוטַאקירַאק רֶאּפ ַא ץוח ַא ,ןשטנעפ עטנוזעג

 סוחי רעייז ןניוצעג ןבָאה עכלעוו ,סאב עקטָאמ רעטעברַאדּפַאש

 רימ ןבָאה .ןעגנולייצרעד סנירבָאק ןופ רעמ רעדָא רענייא ןופ

 ,ןטלַאהַאב טינ ,עקיטסנינ ןייק רעייז טינרָאנ ,גנוניימ רעזדנוא

 רימ ןוא טשַאררעביא רעייז טינ ןענירבָאק םינַּפַא טָאה יז רעבָא

 .עסעיּפ יד ןעעז קעװַא ןענייז

 ךיוא עקַאט טָאה ןוא ,טזומענ טָאה עסעיּפ רעד ןופ שינעעז יד

 סָאװ ,רעלסעק דוד .ןניוא ערעזדנוא ןיא עסעיּפ יד ןביוהעגפיוא

 סרעניײטַאל-ץיוורוה ןייז קנַאד ַא אמתפמ) טפָא-טינ וע טָאה רעירפ

 ןיא טציא רעבָא זיא ,ץנעגילעטניא רעד וצ טרילעּפַא (רַאוטרעּפער

 רעטָאפ ןכעלקילנמוא םעד קידנליּפש ,"ָאטעג דייס טסיא רעד ,

 ,סענעצס-תורכיש עכעלטע ןיא ,טכירעג ןיא ענעצס ַא ןיא ,ןַאמטלא

 טימרעד ךיז טָאה רע זַא ,ןייפ קידתמא ױזַא ןעוועג ,קלכב ןוא

 .ןזיירק עטנעגילעטניא יד ןיא ןרידנעמָאקעררַאפ ןייפ ךיוא טזומענ

 רוניפ יד שטָאכ ,סאב עקטָאמ ןיא ,ךיז טָאה ָאקסעלונָאמ קילעז

 ,ָאקסעלוגָאמ ,ןיילַא רע ןוא ,טריאוטַאקירַאקרַאפ ?סיב שביה ַא זיא
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 ,ןבעגעגוצ סעּפע ךָאנ רוטַאקירַאק רעד וצ טָאה

 רימ ךיז ןעקנעדעג .ןכיוה עטסכעה ענייז ןופ ענייא וצ ןביוהרעד

 -נעטש ריא ץוח ַא ,ןליּפש סעשילַאק אטרעב ןופ םיטרּפ ןייק טינ

 -ענ ךיא .עמיטש ריא ןופ טייקידוועננילק יד ןוא טייקנייש עקיד

 ץנַאנ ךיז טָאה שטיװָאקשַאמ סירָאמ ױזַא יוװ טוג ץנאנ רעבָא קנעד

 ,"רעטעברַא ןטרעלקעגפיוא , ןַא ןופ עלָאר רעד ןיא טכַאמעג ביִל

 ױזַא ךָאנ ןעמ זיא רעטַאעט ןקיזָאד םעד ןיא סָאו קידנקוק טינ

 ."עניב רעד ףיוא ןטסילַאיצַאס ןעז וצ ןעוועג טנהעוועג טינ

 לָאמנייק זיא יז .רַאוטרעּפער ןיא ןבילברַאפ טינ זיא עסעיּפ יד

 רעדָא) ?ָאטטעג דייס-טסיא יד; די:בתכ ַא .ןרָאװעג טקורדעג טינ

 ,ָא"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג ,("קרָאיװענ ןופ ָאטעג יד,

 3 : טביירש ןירָאג .ב
 ,רוטַאנ ,רעדָא ,רייס טסיא ןופ עינַאס , עסעיּפ עטסקענ ןייז ,

 ןוא רעטַאעט סלּפיּפ ןיא טריפענפיוא ןעמ טָאה "היח ןוא שטנעמ

 זיא רעטַאעט םענעי ןופ רעטקַארַאכ םעד טיול .,ןלַאפענכרוד זיא יז

 רערעסעב ַא ןופ רעביירש ַא רַאפ ןיַאלּפ ןייק ןעוועג טינ ןטרָאד

 סָאד ןעוו טייצ רעד ןיא ןלַאפענסיוא זיא קָאד רָאנ ,עמַארד

 ןוא ןביוהפיוא ּפָאק ןייק טנָאקענ טינ רעמ טָאה קיטש ענָאלבַאשי

 ,םוקילבופ א ןטלַאהוצנָא יױזַא יו ןנילק טפרַאדעג ךיז טָאה ןעמ

 ךעלסילשסיוא ןבירשעג ןירבָאק טָאה דנַאנַאכָאנ רָאי עכעלטע ןוא

 ,?יקסוועשַאמָאט רַאפ

 ,1899 ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא עסעיּפ יד זַא ,ןָא טיג ןירָאג

 ,1900 ןופ עטַאד ַא ָאד זיא זדנוא ייב

 :ןיטנע .י טביירש עסעיּפ רעד ףיוא עיזנעצער ןייז ןיא

 -רָאּפ ןירבָאק ךיוא טָאה 'ייוודָארב טסיא, רעד ןופ קידנלייטרוא,

 גוצַאב ןיא 'ָאטעג דייס טסיא, םעד טייז טריסערנָארּפ קינייוו קיפיול

 מיקיאעפ רעד ףיוא גוצַאב ןיא ,טיײקכעלטורַא עשירעלטסניפ ףיוא

 עשיגָאלַאכיסּפ ךעלסריװ ,ערַאװ ,עטוג סָאד ןשיוװצ ןדיישוצרעטנוא

 ,עזָאלסנדנעטשרַאּפ ןוא סנבעל סָאד ןשיוװוצ ןוא ,ןפַאש ןייז ןיא

 .עשירעלדניווש קידלקע ןוא עניימעג ,עשלַאפ

 ןיא עטסעב סָאד יא ןעז ןעמ ןָאק 'ייודָארב טסיא,; רעד ןיא

 ָאד ןיא טייז ןייא ןופ .עטסכעליישבא סָאד יא ,ןביירש סנירבָאק

 -טכַארּפ ַא ,קנַאדעג רענרעדָאמ טסכעה ,רעטנַאסערעטניא ץנַאנ ַא

 ,גננעכײצ רטסַארַאב עסידעבעל ענרעבליז-קעווק ,עטנוזעג ,עלופ

 -עג ַא קנופ עשיגָאלָאכיסּפ עדנצילבפיוא דעלריטַאג ,עכעלצעלּפ

 ,טייקכעלפרעביוא טייז רערעדנַא רעד ןופ ,רָאמוה רעסיז ,רעטנוז

 ענעגנואווצעג ,יירעפייר-ןזארפ עשיטסַאכמָאב ,טיײקיזָאלרעטקַארַאכ

 -ַאמבָאנ עשיפַאלקש יד -- ןָאלבַאש רעטפַאהלקע ןַא ,טייקילעפוצ

 רעדייא רעגנירג זיא סָאד ?ייוו רַאפרעד רָאנ ,עטלַא סָאד ךָאנ גנוכ

 ,דנסיוטשּפָא-ךעלסעה ַא ןוא -- סעײג ןבעגסיױרַא ןוא ןבעלוצכרוד

 -ןרוטַאקירַאק רעקידנרעהעגנָא ןקסעלרוב עטסקירדינ יד וצ ,רעקיליב

 .?רָאמוה

 ךיז טקירד ,"ןטפירש עשיטַאמַארד, ס'.ק וצ ריפניירַא ןייז ןיא

 :שרעדנַא ץנַאג סיוא ןיטנע ןיוש

 -רעלדַא ןופ ןעמ טריסנָאנַא ,ךיז טכַאד ,טייצ-ננילירפ ,םיצולפ ,

 שטנעמ ,רוטַאנ , עסעיּפ עיינ ַא סנירבָאק רעטַאעט סיקקוועשַאמָאט

 זיא סָאד יו יוזַא ."ייוודָארב טסיא ןופ עינָאס ,רעדָא ,היח ןוא

 -ענג רעטאעט סשילאק-ןיצּפיל ןיא רעד טימ רָאי ןייא ןיא ןעוועג

 ,ןעזוצנייא ןעוועג גנירנ זיא ,"?ווייט ןוא שטנעמ ,טָאג , רעטליּפש

 ,ךיז טיצ ,עסעיּפ סנירבָאק ןופ "ןושאר רדא, ןופ כוחי רעד זַא

 ןעגנַאגעג ךיא ןיב .עמַארד רעטמירַאב סנידרָאג ןופ ,ןרעלדַא ךרוד
 קרַאטש רימ רַאפ טָאה עּפסַאק .רד ,בנא ךרד ,עכלעוו) עסעיּפ יד ןעז

 ריא ןיא רעבָא ךיז

2071 

 ןופ ןָאטיסטעל

 ןעוועג ,ללכ ךרדב ,ריא ןופ ןיב ךיא ןוא ,(טביולרַאפ

 ,"ריא ןגעוו ןביירש טרַאנעג בָאה ךיא זַא

 טלָאמַאד זיא רעכלעוו ,ץטַאק .מ .רד יו ןיטנע טלייצרעד רעטייוו

 ,"סטרעוורָאפ , ןופ רָאטקַאדער רעשיטַאמַארד:-שירַארעטיל רעד ןעוועג

 רעד ןגעו עיזנעצער ַא ןביירשנָא לענש ףיוא ןטעבעג םיא טָאה

 -קַאדער-טּפיױה .ןקיטלָאמַאד םעד ,ןרעלימ קידנענעק רעבָא .עסעיּפ

 עיזנעצער ןייז ןיא רָאט ןעמ זַא ,גנידַאב ַא טלשטשעג רע טָאה ,רָאט

 ןלעטשנײרַא טלָאװעג דלַאװג טימ טָאה רעלימ .ןרעדנע טינרָאג

 ןיטנע רָאנ ןובשח סנירבָאק ףיוא ץעביק ַא רעדָא ץיוו ַא שטָאכ

 טזָאלעגכרוד רע טָאה ךָאד רעבָא ,םעד ןגעק טפמעקעג קרַאטש טָאה

 טצונַאב טרעװ סָאװ לטרעוו סיוועג ַא ןגעוו גנוקרעמַאב ַא סרעלימ

 רעבָא ,עסעיּפ רעד ןיא

 יו ןטייקיניילק עכלעזַא טימ ןיוח ַא ,,היח ןוא שטנעמ ,רוטַאנ,,

 -יּפע עשימָאק-קיליב רָאַּפ ַא טימ ץוח ַא ןוא עטנַאמרעדנביױוא סָאד

 סָאװ ןוא טּפעלשעגנײרַא ןבָאה טנעה עדמערפ קיטנעק סָאװ ,ןדָאז

 רענייא ןיא יקסוװעשַאמָאט יסעב ןופ ןרָאװעג טריפעגסיוא ןענייז

 ןלעדייא-טינ ךיוא םעד ןופ ןוא ,ןטנעמַאמ עבָארג רָאנ עריא ןופ

 ,עסעיּפ יד זיא ,"ןצוח ַא , עקיזָאד יד טימ ץוח ַא -- דלָאג שובייל

 ,ןוא ,טייקשירפ ןוא טייקידעבעל ,טייקטנוזענ רעניימענלַא ריא טימ

 -טּפוה יד ןופ טייקידעבעל רעקידלדורּפש רעד טימ ,ךָאנ רעמ

 ַא ןעועג -- ןתח ריא ,רעטכָאט יד ,רעטָאפ רעד --- ןעניױשרַאּפ

 --- רעלדַא :רעליּפש יד ,ךיז טייטשרַאפ .גנושירפרעד עקיטכַארּפ
 סירָאב -- ןתח רעד ,רעטכָאט יד -- רעלדַא הרש ,רעטָאפ רעד

 -ןנָאמ קילעז -- ןכדש ןוא "דנערווער , רעד ןוא יקסוועשַאמטַאט

 רָאנ ַא טאהעג טייקידעבעל רעקידעפש רעד ןיא ןבָאה ,ָאקסעל

 .קלח ןסיורג

 .ןכָאװ עכעלטע ענייש ןעגנַאגענּפָא ןיא עסעיּפ יד

 א טכיירגרעד ןירבָאק טָאה 'היח ןוא שטנעמ ,רוטַאנ, ןיא . .

 לסיבַא --- ןסעיּפ עקידרעירפ ענייז ןופ עטסכעה יד -- ךיוח עכיוה

 -רָאלק רעד טימ רקיע רעד רעבָא ,טייקשינעצס ןופ טרּפ ןיא ךיוא

 -כיוו יד ןופ ,תוחּפה לכל ,טייקיטולבלופ ןוא טייקידעבעל ,טייק

 -טייקרַאפ רעכעלריטַאנ-שיטסילַאער דעד טימ ,ןעניושרַאּפ עטסקיט

 רעשירפ רעד טימ ,ןשינעעשעג יד ןופ גנולטײקּפָא ןוא נול

 -טוא סָאד ןָאטעג ייו עקַאט רימ טָאה ,רָאסוה םנופ טייקילַאוװק

 סנירבָאק ןיא ןופרעד לייט א רעדָא ,עקידרעטייוו ערַאבלטימ

 ."ערעירַאק רעשיטאמַארד רעקידרעטייוו

 עסעיּפ ס'.ק ןרָאװעג טריפעגפיוא 1900 ןיא זיא ןירָאג טיול

 |עסעיּפ עבלעז יד ,ךיז טכַאד ,זיא סָאװ| "ןברק רעד;

 יז ,עניב רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגּפָארַא דלַאב זיא עסעיּפ יד

 זיא ריא ןופ די:בתכ ןייק ןוא ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא

 .ָאטינ ךיוא

 -עגפיוא רעטַאעט-?רָאזדניװ, ןיא זיא 1900 רעבמעווָאנ 9 םעד

 עגנַאל א זיא עכלעוו ,"ןטייק ענעסירעצ ,, עסעיּפ ס'.ק ןרָאװעג טריפ

 רעד רעביא רעטַאעט ןשידיי ןופ רַאוטרעּפער ןיא ןבילבעג טייצ

 טריפעגפיוא ןוא טכַארבעג עסעיּפ יד זיא עּפָארײא ןיא .טלעוו

 לָאר יד טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,רעלדַא סוילוי ךרוד ןרָאװעג

 ."גרובזניג עלמהרבא;

 ; טביירש ןירָאג .ב

 שטיוורוה ןוא ענייה יו דלַאב ןעמ טאה רעטַאעט רָאזדניוװ ןיא

 "ןטייק ענעסירעצ , קיטש עדעסעב ַא טריפעגפיוא ,ןיירַא ןיחַא ןענייז

 רעטַאעט םעד ןופ רעטקַארַאכ םעד טָאה סָאד רעבָא ,ןירבָאק . ןופ

 ."טרעדנעעג טינ

 רעלסעק דוד זיב טַאהעג טָאה רבחמ רעד סָאװ ,ףמַאק םעד ןגעוו

 ,טסיצטנַא ױזַא
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 רעטַאעט ןשידיי

 רבחמ רעד טלייצרעד ,ןליּפש וצ ריא ןיא ןעוװעג םיכסמ טָאה

 : סקידנגלָאפ

 יוװ זיא בנא עכלעוו ,עטשרע עניימ ןופ ענייא ,עסעיּפ ענעי,

 לָאמ ייוצ רעירפ רע טָאה ,טנַאלַאט ןייז רַאפ ןרָאװעג ןפַאשעג
 ,ןרָאװעג ןלעפעג טינ םיא יז זיא לָאמ עדייב ןוא ןענעייר טרעהעג

 -טּפיוה יד ,ענעצס ַא תמחמ ןעוועג םיא יז זיא ןלעפענ טינ ןוא

 םעד טקירדעגסיוא אקוד טָאה עכלעוו ,טקַא ןטירד םעד ןיא ענעצק

 יד ןעלדנַאהַאב טבורּפ עסעיּפ ענעי .עסעיּפ רעד ןופ קנַאדענ-סצע

 ,טפַאשלעזעג רעזדנוא ןיא לַארָאמ ןופ ףירגַאב םעד ןגעוװ עגַארפ
 ."ןַאמ םעד רַאפ יו יורפ רעד רַאפ עדעדנַא ןינַאנ ַא זיא עכלעוו

 סירָאמ טָאה ,עסעיּפ יד ןליּפש וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רעלסעק

 -"ףָאזדניװ ןיא טריפעגפיוא יז ןוא עסעיּפ יד טפיוקעג לעקניפ

 ,גלָאפרעד ןייק טַאהעג טינ טָאה יז .ןרָאיטקַא ערעדנַא טימ רעטַאעט

 ןוא רעטַאעט ןבלעז ןיא ןטָארטעגנײרַא רעלסעק זיא רעטעּפש רָאי ַא

 -ַא2ב רעדיוו לָאז רע זַא ,ןרעלסעק ייב טלעוּפעג םיוק טָאה לעקניפ

 ןשיוצ ךוסכס רעסיורג רעד רָאפ טמוק ָאד רעבָא ,עסעיּפ יד ןעיינ

 -קעל , ,עיפַארגָאיב סרעלסעק ןיא ןבירשַאב יוװ| ןרעלסעק ןוא רבחמ

 ףוס רעד .12770-71 .זז ,דנַאב רעטרעפ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיס

 רעכלעוו ,(סַאיבָאט) װָאקינשטַאבַאט רָאיטקַא רעד זַא ,ןעוועג זיא

 ןיירַא זיא ,"רעבָאהביל , ןופ לָאר יד ןליּפש ןרעלסעק טימ טגעלפ

 ןרָאװעג טליּפשעג םעדכָאנ זיא עסעיּפ יד ןוא לָאר סרעלסעק ןיא
 ,דנַאנַאכָאנ ןכָאװ עכעלטע

 ס'.ק וצ ריפניירַא ןייז ןיא ןיטנע לאוי טביירש עסעיּפ רעד ןגעוו

 ; ?ןטפירש עשיטַאמַארד;

 טריפעגפיוא ןעז וצ ןעוועג הכוז ןירבָאק טָאה 1900 רָאי ןיא,

 -ַאעט סרעלסעק דוד ןיא "ןטייק ענעסירעצ יד , עסעיּפ עטירד ןייז

 ןעוועג זיא ננולדנַאה ריא זַא ,רָאנ ריא ןופ ךיא קנעדעג .,רעט

 רעשירחוס רעד ןופ ןַאס א ,רעטייו ."םייה רעטלַא רעד ןיא;

 רעד חכמ ץֶלַא טיירש ןוא שיטָאּפסעד ןוא ּפמעט ,בָארג ,טלעוו

 ,ןענַאמ רעדָא ןַאמ ןכעלנע ןַא סנירבָאק ןופ ּפיטָאטַארּפ רעד .הליכא

 טימ ייז טעמרָאק ןעמ , זַא ,ןעיירש סָאװ ,קרעוו עקידרעטייוו ןיא

 זיא'ס .רעלסעק טליּפשענ טָאה ןַאמ םעד ,ךיז טייטשרַאפ ."זָארנ

 ןיא (קנַאלב ןָאעל ןופ טליּפשענ) זָאוטריוװ ַא ןזח א ןעוועג ךיוא

 רָאכ ןייז טימ ןייא טרידוטש רע ױזַא יוװ ,ענעצס רעכעלקנעדעג ַא

 ננולייצרעד א סנירבָאק ןֹופ טנרָאבעג ןעוועג זיא ןױשרַאּפ רעד)

 .(1898 ןופ "תמא ,, סיקסוועשטניוו ןיא "לפייפ עקטָאמ ,

 .ענעצס רעד ןופ ןרָאװעג טּפַאכעגּפָארַא לענש זיא עסעיּפ יד

 רעביא ןעשענ זיא שינעּפַאכּפָארַא יד זַא ,טלייצרעד טָאה ןירבָאק

 רָאסעּפָארּפ טימ ןרעלסעק ןשיווצ ןעיירעסייר עקידנסילוק-רעטניה

 ןופ םיתבהילעב יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא סָאװ) ץיוורוח

 ןיא ןענייז ןציוורוה טימ ןרעלסעק ןשיוװצ ןעיירעסייר .(רעטַאעט

 ."טייחנטלעז ןייק טינ ןעוועג רעטַאעט םענעי

 .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא עסעיּפ יד

 .א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז

 סירָאב ןופ ר"א רעטַאעט-"סלּפיּפ , ןיא זיא 1902 רעבמעווָאנ 7 םעד

 רענערָאלרַאפ רעד, עסעיּפ ס'.ק ןרָאװעג טריפעגפיוא יקסוװעשַאמָאט

 ןופ רַאוטרעּפער ןיא ןטלַאהעג גנַאל ךיז טָאה עסעיּפ יד ."ןדעדוג

 ריא טימ טָאה יקסװעשַאמָאט .טלעו רעד רעביא רעטַאעט ןשידיי

 ןבילברַאפ ןיוש טרָאד זיא יז ןוא עּפָארײא רעביא טרילָארטסַאג

 ערעדנַא ןופ ךיוא ןרָאװעג טליּפשעג זיא יז ואוו ,עניב רעד ףיוא

 .ןרָאיטקַא

 עשיטַאמַארד , ס'.ק וצ המדקה רעד ןיא טביירש עסעיּפ רעד ןגעוו

 :ןיטנע לאוי ,"ןטפירש

 טניפעג די-בתכ ַא
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 ןייֵלַא ןרָאװעגנ זיא רעכלעוו| ןיקסוװועשַאמָאט טימ טָאה ןירבָאק,

 ןַא ןסָאלשעג טָאהעג ןרעטַאעט-"לַאנָאשענ, ןופ סָאבעלַאב רעד

 דליבסנבעל סָאד ןעוועג זיא נוויז ןופ ננילטשרע רעד ןוא ,ךַאמּפָא

 ,סנַאמרייל ינעב ןעוועג זיא ןדע-זנ רעד ."ןדע-ןנ רענערָאלרַאפ רעד,

 ,ןבעל-עילימַאפ (סרָאשזַאיאו-ימָאק) ס"רעמָארד ,-טַארעטיל םעד

 -מוא סנָאטלימ ןַאשוד ןיא יוװ ױזַא ,סָאװ ,תיחשמה ןטש רעד ןוא

 -רַאֿפ ױזַא ,ן''מדא רע טביירטרַאפ ,עמעָאּפ-ןדלעה רעכעלברעטש

 ןופ ןרעלדנעה-ןעיורפ} "טעדַאק, ַא זיא -- ןינעב ָאד רע טביירט

 -ענ לַאטרַאװק ןשידיי ןיא טָאה טייצ רענעי ןיא) "טירטפ ןעלע,
 סעיצַאסנעס-סגנוטייצ יד רָאנ סע ןבָאה רשפא רעדָא --- טעוועדליוװ

 -ַאק , יד ןופ הפנמ יד -- טעדיוהעגרעדנאנופ ױזַא טייקדליוו יד
 יד קעוַא ןענעבנג סָאװ ,טייל הרבח-טלעוורעטנוא ענעי .ח .ד ,"ןטעד

 דניז ןיא ייז ןּפעלשרַאפ ןוא רעטכעט עשידיי ערשכ ןופ רעצרעה

 ןופ לָאצ ַא טעמדיוועג הפגמ רענעי טָאה ןירבָאק .(האמוט ןוא

 -רַאפ , םעד טימ ,ןעמַארד ענייז ןופ ייר ַא ןוא ןעגנולייצרעד ענייז

 .ייר רעד ןופ עטשרע יד סלַא "ןדע-זנ םענערָאל

 ַא טּפַאכעגמורַא ,ערעזדנוא עלַא יז ױזַא ,ךימס טָאה םדוק ..;

 יוװ ,ךיז טָאה יקסוװװעשַאמָאט סָאוװ ,טקַאפ םנופ דיירפ עסיורג

 רעד טימ טסנקרַאפ דימת ףיוא ןיוש טציא ,טניימעג ןבָאה רימ

 ינעב ןופ עלָאד יד טָאה רע זַא ,טּפיוהרעביא .עסעיּפ רעשירַארעטיל

 ךיז טָאה ,רעטייוו ... .טכעלש טינ רָאג ,רָאנ טליּפשענ ןַאמדייל

 -רעטומ רעבָא ןקרַאטש ריא ןופ עטסכייר סָאד ןיא ,עפעיּפ רעד ןיא

 טקעלּפטנַא ,לָאמ ןטשרע םוצ רשפא ,טנעמַארעּפמעט ןטמַאצעג-ךעל

 .שטיװָאמַארבַא ַאניב ןיטסילָאר-רעטומ עקיטכַארּפ-ךעלרעה רעזדנוא

 טריטויבעד שיטַאּפמיסיקידונח ץנַאנ עסעיּפ רעד ןיא טָאה ךיוא

 ןיא לעבָאל אניוולַאמ יורפ ןירעליּפש ענעמוקעגנָא ײנ-סלָאמַאד יד

 רָאנ ,רָאנ ריא ןיא טָאה טצעלוצ .ינעפ ןידלעה רעד ןופ לָאר רעד

 -טנַאלַאט רעייז רעד עשזדָאמ רעטעפ רעלדעּפ ןרַאפ טליּפשעג ,ליואוו

 .גרעבנרָאט לאומש רעלופ

 ןענױשרַאּפ טימ ןעמונרַאפ ךיוא ָאד ךיז טָאה ןירבָאק רעבָא

 לָאמטפָא זיא .טנעקענ טינ ךעלריטַאנ טָאה רע סָאװ ,טלעוו ַא ןוא

 -עננָא ןַא ,טרימשעגנא ןַא זיא ,טיוט ַא טינ ביוא ,ןעמוקעגסיורא
 -ַאמַארדָאלעמ ןייק טלעפענ טינ ךיוא טָאה סע ןוא ,ןבעל טזָאלנ

 ."ןטקעפע עשיטַאמַארדָאלעמ-בלַאה רעדָא ץנַאג ןוא טייקשיט

 :גנוריפפיוא רעד ןגעוו טביירש ןיילַא רבחמ רעד

 -ַאמָאט טָאה ,טקַארטנַאק םעד ןבירשעגרעטנוא בָאה ךיא ןעוו,

 ,דלַאװנ, :שירעטסיה טעמכ טהנעטעג ןוא טנייוועצ ךיז יקסוועש

 יד ,ןרעקרעביא קרָאי וינ עסעיּפ רעד ןיא לעוו ךיא זַא ,ליפ ךיא

 .טרַאנעגּפָא טינ ךיז טָאה יקסוװעשַאמָאט ... .'! ןרעקרעביא טלעוו

 -עלטסניס רעטסערנ רעד ןעוועג זיא ,אמזונ ןַָא ,עסעיּפ עקיזָאדיד

 ןיוש טכַאמ טנייח .רָאיטקַא סלַא ערעירַאק ןייז ןיא גלָאפרע רעשיר

 קורדנייא ַאזַא ןיקסוועשַאמָאט טימ 'ןדע ןג רענערָאלרַאפ רעד, טינ

 טינ ןיילַא לָאז רע טונ יוו םורָאװ ,טכַאמענ טלָאמַאד טָאה רע יו

 טנייה םיא ךָאד ןלעפ ,עסעיּפ רעקיזָאד רעד ןיא לָאר ןייז ןליּפש
 ןלעפ סע .ןצנַאגניא עינַאּפמָאק עטרידוטשעגנייא עקיטלָאמַאד יד
 יסעב ,לעבָאל םַאדַאמ ,שטיװָאמַארבַא םַאדַאמ ,גרעכבנרָאט םיא
 טָאה ייז ןופ עדעי ןוא רעדעי סָאוװ ,ערעדנַא יד ןוא יקסװעשַאמָאט

 ןוא לָאר ,ריא ןיא רעדָא ,ןייז ןיא טנכייצענסיוא ױזַא ןַאד ךיז

 -רעד ןיא ןליּפש רעייז סָאוו ,ננומיטש-רַאמשאק יד ןפַאש ןפלָאהעג

 .טקעוװועגפיוא רעטַאעט םניא םלוע םעד ייב טָאה עסעיּפ רעקיזָאד

 עסעיּפ רעד ןופ אפונ עטסקעט רעד עקַאט זיא םעד ןיוח שא ןוא
 ...טכירענוצ שרעדנַא טנייה לסיכ שביה ַא

 רע ןעוו זַא ,רימ טלייצרעד ןיקוויר .ב רעלעטשטפירש רעד ,
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 וה אהא
 א י-יייקיילייינראלאסשיאשליייה

 רָאי עכעלטע טימ ןיקסוװעשַאמָאט עסעיּפ רעד ןיא ןעעזעג טָאה

 ףיוא קורדנייא ןפיט ַאזַא ןליּפש סמענעי טָאה ,ןָאדנָאל ןיא קירוצ

 יו טליפעג ךיז רע טָאה ךָאנרעד געט עכעלטע זַא ,טכַאמעג םיא

 .רַאמשַאק ןרעווש ַא ןופ טנלָאטרַאפ

 רעקיזָאד רעד ךרוד יקפוװעשַאמָאט זיא ןשטנעמ ךס ַא רַאפ רָאנ

 רענעי ןעמוקעגניהַא זיא ואוו .ןעוועג גנוקעלּפטנַא-ןַא-שממ-עסעיפנ+- =

 ןרעדנַא םעד ןופ ןע'ררר ענעי ןוא ןָאט רענעגיוצעג ,רעפייטש

 -עג אקוד טָאה יקסוװעשַאמָאט רעקיזָאד רעד ...- ? יקסוועשַאמָאט

 סאו ,רענעט עכלעזַא טימ םלוע ןפיוא קורדנייא ןטספיט םעד טכַאמ

 יד טָאה ייז ןיא סָאװ ,רענעט ןוא ,ןעוועג ןכָארבעג ןדייל ןופ ןענייז

 סָאװ ,רענעט .טלּפַאצעגנ ךיז ןוא טעשטשַאלעג עביל עטסטרַאצ

 ךעליירפ ןענייז סָאוװ ,רענעט ןוא ,ןעוועג טּפַאזעגנָא לַאנ טימ ןענייז

 ןבָאה סָאװ ,רענעט .טּפַאזעגנָא ןוז טימ יוװ ױזַא ןעוועג ?עה ןוא

 -זנור .ןטעבעג טלפייווצרַאפ ןבָאה סָאװ ,רענעט ןוא ,טעשַארטסענ

 ןוא ,ןעירשעג טָאה ץכערק רעטציירעצ ַא עכלעוו ןיא רענעט עקיד

 ךיז טָאה גנולפייווצרַאפ יד עכלעוו ןיא רענעט ערוכש עטקיטשרַאפ

 ,טקירדענסיוא יקסװעשַאמָאט טָאה ננידצלַא סָאד ...טקיטשעג

 םניא טנעמָאמ םעד זיב .'ןדע ןנ םענערָאלרַאפ, םעד קידנליּפש

 ןעועג רע זיא ,רישעג יד ןכערב ןָא טביוה רע תעב טקַא ןטירד

 רע זיא טנעמָאמ ןקיזָאד םעד ןיא ןזיולב .רעלטסניק רעתמא רעד

 .ןלַאפעגניירַא עמַארדָאלעמ ןיא ?יפוצ ,ןעוועג קידנעיירש וצ

 ןטנעגילעטניא םעד ןשיווצ ייס טכַאמענ םשור ַא טָאה עסעיּפ יד

 ןעמ טָאה גנַאל ןכָאװ .םלוע ןסיורג םעד ןשיווצ ייס ןוא רעכוזַאב

 עסעיּפ רעד ןיא .טדערענ ריא ןנעװו טָאה ןעמ ןוא טליּפשעג יז

 ."ןפַאשענ ןעמָאנ א ךיז לעבָאל םַאדַאמ ךיוא טָאה

 -פָאה עסיורג טקעװרעד טָאה עסעיּפ רעד ןופ גלָאפרעד רעד

 סנירָאג .ב ןופ ןעז וצ זיא'ס יװ ,רעטַאעט ןרעסעב ןרַאפ ןעגנונ

 : ןביירש

 ןימ ןרעסעב םעד וצ טרעהעג 'ןדע ןג רענערָאלרַאפ רעד, ,

 ןנייל סָאװ ,ןסעיּפ ןימ םעד וצ ,טגָאזעג רעקיטכיר ,רעדָא ,ןסעיּפ

 ןבָאה לָאז יז ביוא ןוא ,רעקיטש עטוג וצ דנוש ןופ געוו םעד ךרוד

 -רָאפ ?פייווצ ןָא טעוװ ,ןבָאה וצ טנייצ יז סָאװ ,נלָאפרע םענעי

 -יטש יד ןופ םַארנָארּפ םעד ןיא שינערעקרעביא ןַא ןכיגניא ןעמוק

 ,רעקיטש-דנוש ךָאנ שינעגָאי א טָאטשנָא .ןָאזעס ןקיטנייה ןופ רעק

 ןרעוו טעוװ ,ןָאזעס בייהנֶא טעטרַאוװרע ,טכער טימ ,טָאה ןעמ יוװ

 -דנוש יר ןופ רעביירש יד . .. .רעקיטש ערעסעב ךָאנ שינעגָאי ַא

 קיטש רעד ןופ נלָאפרע םעד ףיוא ןקוק ייז ןוא סע ןליפ רעקיטש

 יד ... .ךיז טקידנע הכולמ רעייז זַא ,שינעגָאזנָא ןִַא ףיוא יו

 ,ךאז ַא ,טרירעגנָא קרַאטש עסעיּפ רעד ןיא זיא טייז עשיגָאלָאכיסּפ

 ןיא רעדייל רָאנ ... .ןסעיּפ-דנוש יד ןיא קידנעטש טלעפ סָאװ

 קפוד ןסיטכיר םעד ןּפַאטוצנָא ןעגנולעג טינ רעביירש |םעד} רעד

 סָאוװ ,יד רַאֿפ טרעוו רעבָא ןיימענלַא ןיא ... .ןדלעה ענייז ייב

 וצ ךעליירפ ץנאנ ,עמַארד רערעסעב רעד טימ ךיז ןריסערעטניא

 ןבָאה ןָאס עמַארד עשינָאלָאכיסּפ רעקינייוו רעדָא רעמ ַא זַא ,ןעז

 ערעסעב רַאֿפ נעװו רעד ןוא עניב רעשידיי רעד ףיוא נלָאפרע

 ,רעטייוו ןטלַאהנָא ױזַא לָאז סע ביוא ,טמַארענּפָא טרעוו רעקיטש

 ןיא עניב עשידיי יד ןעז וצ ןייז הכוז ןכיגניא רָאנ ךָאנ רימ ןלעוו

 ."דנַאטשוצ ןדנעילב ןטנוזעג ַא

 יד ייס יקצולירּפ חנ לַארטַאעט רעד ףיוא טמענ שרעדנַא ץנַאג

 : ןלוּפ ,עשרַאװ ןיא 1913 ןיא ןליּפש סיקסוװעשַאמָאט ייס ,עסעיּפ

 ךרוד ןוא ךרוד ךיז-רַאפ-ןוא-ןַא זיא סָאװ ,טקַא ןטשרע םעד ,

 רעד ןיא ןוא סעיצַאוטיס יד ןיא ןה גנודניברַאפ רעד ןיא ןה ,שֶלַאפ

 יו יקסוװעשַאמָאט 'ח ךָאנ טעװעטַאר --- קינָאטקעטיכרַא רעצנַאג
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 ןופ ןָאסיססעל
 ,- - יג עגת.,תתת,,,,,ץ..

 א ,טכידענ שיריל םעראװ א ָאד זיא ליּפש ןייז -- זיא טשינ

 ןענייז ,ןתמא רעד ןיא ,ךייר .ליפעג םענייר ןופ עילידיא עטרַאצ

 ןקעדוצפיוא ךיז טימאב רעליּפשיוש רעד עכלעוו טימ ןעלטימ יד

 סָאװ ,'דלעה, ןקידנטָאש םעד ןופ המשנ עטגנניזעצ יד זדנוא רַאפ

 -יּפַאק טקַא ןטייווצ ןיא ןיוש רעבָא .ןרעּפרעקרַאֿפ םיא ?יוו רע

 .רנוש טסייה סָאװ ,ןץיענ ןעמאזיורנ םעד רַאפ ךעלדנעש רע טרילוט

 ַא ךייא ןעמ טננַאלרעד גנונַאּפשנָא רעשיטַאמארד טָאטשנָא .. ;

 ןוא סרעטכייל ןכערב טימ ,לַאדנַאקס ןרוכש ןכעלסעה א ,ןשירַאנ

 גישמ ּפִא ךיז טנָאז ?כש רעד .תוללי עקידרוּפכ םוי ברע טימ

 'ה -- !דרעוו ענענייא יד קינייוו ױזַא ןעמ טצעש' יוװ : ןייז וצ

 -ַאמארד ַא ןופ ?טיט םעד ףיוא ךָאד טרידנעטערּפ יקסוװעשַאמָאט

 טימ ןוא .... .ןעלטימ נונענ טגָאמרַאֿפ ןוא ,רעליּפשיוש ןשיט

 טקַא ןטירד ןיא יקסוװועשַאמָאט 'ה ךיז טזייוו 'תומימת ןקילייה,

 ןיא טינ רעסָאװ ןָא ,רדס ַא ןָא ,זייווקיצנייא . .. טול יו רוכש

 -רעּפ עֶלַא טעמכ רעמיצ ןכרוד ךרודַא-ןעייג ,ננַאהנעמַאזוצ ןשינָאל

 רַאפ ךיז טנָאלק ,ינעב טדער ןדעי וצ .'קיטש, םעד ןופ ןענאז

 א .םיא טקידיײלַאב ,םיא ףיוא טיירש ךָאנרעד ןוא טנייוו ,םיא

 -ענירק ,ןעיירעדיולּפ ערוכש ןוא עיפָאזָאליפ רענעשארג טימ ?ובמ

 טנירק רע .טרירענ טינ זיא רעיושוצ רעד . . . ןעיירעלדיז ןוא ןעייר

 רענערָאלרַאפ רעד ננַאב םיא טוט'ס ןוא ןצרעמשּפָאק זיולב

 ."...טנוװָא

 רעד, די-בתכ ַא .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא עסעיּפ יד

 ןיא ךיז טניפעג ,"דניז ןופ ץענ ןיא ,רעדָא ,ןדע ןג רענעריולרַאפ

 .א"וויי ןופ וויכרא

 טריפעגפיוא רעטַאעט-*סלּפיּפ, ןיא זיא 1902 רעבמעצעד 4 םעד
 סעטעג ןופ גנוצעזרעביא ס'.ק יקסװעשַאמָאט סירָאב ךרוד ןרָאװעג
 ,"טסיופ ,,

 די:בתכ ןייק .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא עסעיּפ יד
 .ָאטינ ךיוא זיא גנוצעזרעביא רעד ןופ

 ןריפוצפיוא ךיז ןטיירג סיקסװעשַאמָאט ןגעוו דָאזיּפע ןעווַאקישט ַא

 רעבָא טרעוו סָאװ ,*טעלמַאה , סריּפסקעש ןופ גנוצעזרעביא ס'.ק

 ייוש רעד טלייצרעד ,*ןָאקיסקעל, סנעזייר ןיא רָאנ טנָאמרעד ללכב

 :גנָאי זעוב רעליּפש

 סטרעפייז טליּפשענ ןרָאי ןוא ןרָאי רַאֿפ טָאה יקסוװעשַאמָאט ,

 ,שטייד |בלַאה}עניווַאלַאּפ --- טסייה סָאד ,|ננוצעזרעביא| טסקעט

 -ַאמָאט טָאה ,'ןָאנרַאשז, שידיי ןפור וצ טרעהענפיוא טָאה ןעמ ןעוו

 .ןושל-עמַאמ טסָארּפ ףיוא 'טעלמַאה, ןליּפש טלָאװענ יקסוועש

 -סיוא ,שידיי םענייר ַא ןיא ננוצעזרעביא יד טכַאמעג טָאה ןירבָאק

 ערעזדנוא יוו ךַארּפש רעבלעזרעד ןיא ןעקנַאדעג סטעלמַאה טקירדענ

 -נָאנַא טָאה ןעמ .טקירדעגנסיוא ןעקנַאדעג ערעייז ןבָאה רעקיסַאלק

 -רעביא סנירבָאק |ןיא| טימ !טעלמַאה , ןליּפש טיינ ןעמ זַא ,טריס

 עטשרע יד ייב .עבָארּפ ןכַאמ טלעטשעג ךיז טָאה ןעמ ןוא גנוצעז

 ךעבענ טעברַא יקסוװעשַאמָאט יוװ טליפענ ןעמ טָאה ,ןטקַא ייווצ

 ןיא .ןושל-עמַאמ ףיוא ןדייר ןענעק לָאז רע רעטיב ןוא רעווש

 טינ רעדָא ןייז , ןופ גָאלָאנָאמ םוצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו ,טקַא ןטירד

 ךיא !ןיינ !סיוא; :יירשענ ַא ןבענענ יקסוװועשַאמָאט טָאה ,'ןייז

 ןעמ ןוא ,'!ןטרעפייז קידוצ רימ טינ ! ןדייר טינ ךַארּפש יד ןעק

 ןעלָאז ןוט טכינ ךימ טסלָאז וד, קירוצ ןדייר וצ ןביוהעגנָא טָאה

 ַא יו טליפרעד רעדיוו ךיז טָאה יקסוועשַאמָאט ןוא . . .'ןעּפעשטַאז

 םענייר ַא ןדייר לָאז ןעמ זַא ,טנעמירעּפסקע רעד .רעפַאװ ןיא שיפ

 ,רבק ןיא קיאור ןניל ןענָאק לָאז רע ,ןריּפסקעש ייב שטָאכ שיריי

 ."ןלַאפענכרוד טלָאמַאד זיא
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 רעטַאעט ןשידיי

 טריפעגפיוא רעטַאעט:-"רָאזדניװע ןיא זיא 1903 רַאונַאי 22 םעד

 ."דלושנוא יד, עסעיּפ ס'.ק ןרָאװעג

 זיא יז ,רַאוטרעּפער ןיא ןטלַאהעג טינ גנַאל ךיז טָאה עסעיּפ יד

 .ָאטינ ךיוא זיא דייבתכ ןייק .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמניײיק

 -עג טריפעגפיוא רעטַאעט-"סלּפיּפ , ןיא זיא 1903 יַאמ 22 םעד

 טָאג, עסעיּפ עשילָאבמיס ס'יק יקסוװעשַאמָאט סירָאב ךרוד ןרָאװ

 ,"טסָארט רעד ןוא

 : טביירש טילבנרָאק .ז

 ,'טסָארט ןוא שטנעמ ,טָאג , ןסייה טפרַאדענ טלָאװ עמארד יד,

 טָאנ יו לָאר ערעסערג א ךס ַא ריא ןיא טליּפש שטנעמ רעד ?ייוו

 ,'טסָארט ןוא שטנעמ טָאנ, ןסייה לָאז יז ןעוו .טסָארט ןטימ ןעמַאזוצ

 טימ .'לווייט ןוא שטנעמ טָאג, ןיא טנַָאמרעד ךיילנ ךייא יז טלָאװ

 שטנעמ טָאנ; ןיא עמארד יד ךייא טנַאמרעד ןעמָאנ ןקיטציא םעד

 'טסָארט רעד ןוא טָאנ; רעבָא .יז טעז ריא ןעוו טשרע "ל?ווייט ןוא

 ןייא טימ לָאװבָא ,,לווייט ןוא שטנעמ טָאג, ןופ ןעמונעג טינ זיא

 עבלעזיד ?כשהירסומ רעד ןוא עעדיא יד זיא דישרעטנוא םעניילק

 רעד ןשטנעמ ןיא טפמעק ןעמַארד עדייב ןיא .,ןעמַארד עדייב ןיא

 ןיא עטונ סָאד ,ןסיוועג רעד ןוא ,טכוז-טלענ רעד טימ ןסיוועג

 שטנעמ טָאנ,; ןיא ... .טכוזטלעג יד רבונ ךעלדנע זיא ,ןשטנעמ

 טָאג, ןיא . . . .וויטקַא לווייט רעד ןוא וויסַאּפ טָאג זיא 'לווייט ןוא

 (טסָארט רעד) ןטש רעד ןוא וויטקַא טָאג זיא 'טסָארט רעד ןוא

 ַא ןכַאמ וצ טעברַא יד ךיז ףיוא טמענ ךאלמ רעטונג ַא .וויסַאּפ

 רעד טימ ךעבענ טעברַא ךאלמ רעד .טונ ןשטנעמ םענעברָאדרַאפ

 ... .םינ םיא טייג סע .תוחכ עלַא קעװַא טגייל ,המשנ רעצנַאנ

 ןשטנעמ םענעברָאדרַאפ םעד ןיא ףיוא ךָאד רע טזָאלב ךעלדנע רעבָא

 -טענ עלעטניּפ עקניניילק סָאד .ןסיוועג קנופ םענעטלַאהַאב םעד

 יד טזָאלרַאפ ךאלמ רעטונג רעד ןוא ףיוא ךיז טּפָאכ טייקכעל

 .ףמוירט טימ דרע

 רעד ןוא טָאנ; זיא ,טייקכעלנע רעקרַאטש רעזיד ץָארט רעבָא

 שטנעמ טָאנ, ןופ ןעמונעג טינ ,טנאזעג ןיוש בָאה ךיא יו ,'טסָארט

 -ילגנע רעד ןופ ןעמונעג זיא 'טסָארט רעד ןוא טָאנ, .'?ווייט ןוא

 ןגערפ ריא טעװ ,ייא .,'סרַאמ םָארּפ שזדעסעמ ע, עמארד רעש

 םלוע םעד טזָאל ןוא טנָאזעג טינ ןירבָאק סָאד טָאה סָאװרַאפ

 עקַאט סָאד זיא ? קרעוו סעלעניגירַא ןַא סנייז זיא סָאד זַא ,ןעקנעד
 .ןרעפטנערַאפ טינ ךייא יז ןעק ךיא רעבָא ,אישק עטכערעג ַא

 עכייר ,ענייש טסכעה א !טסָארט רעד ןוא טָאנ, זיא ןצנַאגנוא ..

 ,ןסיוו ןזָאל ןעוועג לָאז ןירבָאק ןעוו ןוא ,עמַארד עקידנרעלַאב ןוא

 ,,סרַאמ םָארפ שזדעסעמ יד, ןופ ןעמונטנַא טעשזוס םעד טָאה רע זַא
 -ַאב רעשידיי רעד רַאפ טידערק ליפ רעייז ןעמוקעגנ םיא טלָאװ

 ."גנוטעברַא

 יד זַא ,רבחמ רעד ןָא טזייוו ,ןטילבנרָאק וצ רעפטנע ןייז ןיא

 ןביירשוצנָא עעדיא רעד וצ טכַארבעג םיא טָאה עסעיּפ עשילגנע

 :עסעיּפ עלעניגירָא ןייז

 ןוא טָאג ןיימ ןיא ןײרַא טינ זיא עסעיּפ רענעי ןופ טרָאוװ א,

 טימ טָאה עסעיּפ ןיימ סָאװ תוכייש עקיצנייא יד .'טסָארט רעד

 חילש א םולח לעב רעד זיא טרָאד ... .םולח רעד זיא ,רענעי

 םעד ןופ טייקיטכערעג יד --- רימ ייב ןוא ,סרַאמ טענַאלּפ םעד ןופ

 א טעמכ ,עירעמָאק עטכייל ַא קיטש ענעי ןיא רעטייוו ,למיה

 .לבשה רסומ ןסיז ַא טימ ,בלַאה ַא טימ ןטקַא ייווצ ןיא ליװעדָאװ

 עסעיּפ עשילגנע יד קידננלָאפכָאנ ןוא רעטַאעט ןיא קידנציז ..,,

 ןַא ,ןלַאפעננייא רימ זיא ,רסומ םענזַאושזרוב טכע ןסיז ריא טימ

 ןריבורּפ ןוא דעלעפקַאר ןשידיי א ןעמענ וצ ןעוועג יאדכ טלָאװ סע

 ּפָאק ןיא רימ ייב זיא ױזַא ןוא . .. ןסיוועג סָאד ןקעוו םיא ןיא
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 טומא  ע
 יורי

 ןעו .'טסָארט רעד ןוא טָאג, ןופ טעשזוס רעד ןרָאװעגנ ןריובעג
 םָארפ שזדעסעמ יע, קיטש עשילננע יד ןעזעג טלָאװ טילבנרָאק

 ךיא בָאה טעשזוס םעד זַא ,טעטּפױהַאב טינ רע טלָאװ ,!סרָאמ

 ןיא טנייצרעביא ןַאד ךיז טלָאװ רע .קיטש םענעי ןופ ןעמונטנַא

 ."ןסעיּפ ערייב יד ןשיווצ דישרעטנוא ןסיורג םעד

 זיא יז .עניב רעד ףיוא ןבילברַאפ טינ גנַאל זיא עסעיּפ יד

 .ָאטינ ךיוא זיא די-בתכ ןייק .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק

 -עג טריפעגפיוא רעטַאעט-"סלּפיּפ , ןיא זיא 1902 .ווָאנ 6 םעד

 רעשידיי רעד ,רעדָא ,טנַאקיזומ רעדנילב רעד, עסעיּפ ס'.ק ןרָאװ
 ,"אלעטָא

 לאוי טביירש ,*ןטפירש עשיטַאמַארד , ס'.ק וצ ריפניירַא ןייז ןיא
 : ןיטנע

 -ענ טָאה סָאװ ,"ןדע-ךנ םענערָאלרַאפ , ןכָאנ ,רָאי םוצ טקנופ,

 -ַאמָאט ייב רעדיוו ,ןעמוקעג זיא ,גלָאפרעד ןסיורג א רָאג טָאה

 ."אלעטִא רעשיריי רעד ,רעדָא ,טנַאקיזומ רעדנילב רעד , ,ןיקסוועש
 רימידַאלװ ןופ יא ,תֹובָא תוכז ןקידנעייוצ ןטימ ןעמָאנ רעד

 -טכערענ קרַאטש טרעוו ,ריּפסקעש םָאיליװ ןופ יא ,ָאקנעלָארָאק

 -יורנ ַא ,ךעלריטאנ ,ןֹוא ,רעקיזומ ַא ,דלעה:-טּפיוה רעד .טקיטרַאפ

 יד רַאפ ןוא טקַא ןטשרע ןופ "ננַאהרָאפ, ןֹרַאפ דנילב טרעוו ,רעס

 םעד ןיוש טריפ .הנותח סדלעה םעד ףיוא םינתוחמ עֶלַא ןופ ןגיוא

 ,םורָאוװ .טייקיטכיזרעפייא רעשיאלעטָא וצ טייקדנילב סטנַאקיזומ

 שוח רעד טפרַאשרַאפ הנושמ ךָאד טרעוװ ,עודיכ ,טייקדנילב ךרוד

 ,יורפ ןייז טימ ,רעמיצ ןיא ךרָאש ןטסדנימ עמַאס ןופ זיא ,העימשה

 ייב טסייר טנאנירטניא רעד סָאו ,שוק א ןופ ןוא ,שוק ַא טרעוו

 -רעפייא .סָאװ טסייוו טָאג -- טרעוו ,סיױרַא דלַאװענרעביא ריא

 ןייז רעדנילב רעד ףוסל טקיטשרעד ,ָאלעטָא יוװ עקַאט ,קיטכיז

 .ןשיק ַא רעריא טימ טעב ריא ףיוא עלעבייוו ןייר קידלושמוא

 ןירבָאק ,ךעלריטאנ ,טָאה טעשזוס ןרעטסניפ-טראה ןקיזָאד םעד

 -מוא ,עינָאלָאכיסּפ טימ ןכַאמ רעקיטכיל ןוא רעכייוו טבורּפעג

 ,טכַארבענפיונוצ רע טָאה ןדנַאטשמוא .,ןלַאפוצ ןוא ןדנַאטש

 -ָאמוה רעד ןעווענ זיא ןעגנולענ רעמ .קינייוו --- עינָאלָאכיסּפ

 -ענניירַא ךיוא רע זיא ןעוו-טינ ןעוו רעבָא ,טנעמעלע רעשיטסיר

 סָאװ ,לשמל ,ןױשרַאּפ רעשימָאק רעד .ערוטַאקירַאק ןיא ןלַאפ

 רעד, :ךיז ןרעווש ןייא ןיא טלַאה ,רענגיל רעסיורג א ךיוא זיא

 -ייוו ןוא ,'ןבעל ױזַא רימ לָאז עמַאמ יד, ,'ןבעל יױזַא רימ לָאז עטַאט

 טכַאד ,רע טיינרעד ,'ןבעל לָאז סע רעוו, קידנענכערסיוא ױזַא רעט

 יד טָאה נלָאפרעד ןשימרוטש ןייק .עלעטניה םוצ זיב שזַא ,ךיז

 ,טמערוטשענ קרַאטש עּפסַאק ,רד טָאה ראפרעד .טַאהעג טינ עסעיּפ

 לָאז רע ,רדח-רעטניה ןשירָאטקַאדער סנַאהַאק .בא ,דנַאנַאכָאנ געט

 עיזנעצער רעקיטסנינמוא ןיימ ןנעק קיטירק-ןגעק ַא ןקורדּפָא רָאנ

 ןיא ווירב א; תוחּפה ?כ7 ,"סטרעוורָאֿפ, ןיא עסעיּפ רעד ןופ

 -טסעפ רעשירָאטלַארבינ טימ רעבָא סָאד טָאה ןַאהַאק ,!עיצקַאדער

 רָאנ טינ ןוא) םיא ייב זיא'ס זַא ,הנעט רעד טימ טגָאזענּפָא טייק

 עקימעלָאּפ ןייק ,ןביירש-ןנעק ןייק :?לכ רענרעזייַא ןַא (םיא ייב

 ."קיטירק-רעטַאעט ןגעוו

 : טביירש יקסווָאנַאי .ש

 .טיבענ ןזיד ףיוא רעטשרע רעד טינ ןירבָאק זיא סיוועג ... ,

 טירטסופ יד ןיא ננערטש טנלָאפעגכָאנ טכיזניה רעזיד ןיא טָאה רע

 -ליש ןירבָאק סָאװ ,טכוזרעפייא יד רעבָא ,ריּפסקעש ןטלַא םעד ןופ

 -ראטשדליפ ַא ןיא סורַא זדנוא רַאֿפ טערט ,עמַארד ןייז ןיא טרעד

 -רעפייא יד זיא סָאד ?ייוו ,עמרָאפ רעכעלטפַאשנדייל רעמ ,רערעק

 ךָאנ ,ָאזְלַא ,זיא טנַאקיזומ רעדנילב רעד ... .ןדנילב א ןופ טכוז

 ןופ עמרָאפ רעד ןיא טכוזרעפייא ןופ םוידוטש ַא גנוניימ רעזדנוא
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 ןירכָאק ןופ ןבערטש רעזיד ביוא רָאנ ךיז טנערפ סע ןוא ,עמַארד ַא

 סָאװ ,עמארד עזיד זַא ,ךיז טכאד זדנוא ... ? טכיירגרעד ןיא

 -רַאפ טינ ןפוא םושכ קעווצ ריא טָאה ,ןפַאשעג טציא טָאה ןירבָאק

 ,טקניטסניא רעקיטכיר ַא טריפענ טָאה רעסַאפרַאפ םעד ... .טלעפ

 ןזומ ךעלנערעטנוא יוו ... .ןדנילב ַא רַאפ ָאלעטָא ןייז קידנכַאמ

 -וא טינ םיא ןענָאק ןניוא סנעמעוו ,ןדנילב םעד ןופ ןדייל יד ןייז

 ענייז ןעעז רימ ... ? טסיזמוא זיא טכַאדרַאפ ןייז זַא ,ןגייצרעב

 וצ םיא לטימ ןייק ןבָאה רימ ,ןזָאלפליה ןענייז רימ ןֹוא ןדייל

 -טכוזרעפייא םעד ןופ עשינַארט טסכעה סָאד זיא סָאד .ןפלעה

 ןרעדליש וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה ןירבָאק .? ןכלעוו ,ליפעג

 -בָאק סָאװ ,עטסעב סָאד רַאפ סע ןטלַאה רימ ... .עמַארד ןייז ןיא

 רימ ןטלַאה ןגעווטסעדנופ רעבָא ,ןבירשעגנָא טציא זיב טָאה ןיר

 -יימ רעזדנוא ךָאנ ... .קרעוורעטסייס ַא רַאפ לַאּפ ןייק רַאפ סע
 -- טקַא ןייא ןוא ,ןענָאזרעּפ עקיטיונמוא ליפוצ ָאד ןענייז גנונ

 ןפַאשַאב טָאה רע ... .קירביא ןצנַאנניא זיא -- רעטצעל רעד

 טַאהעג טָאה רעטַאעט סלּפיּפ ןופ ינַאּפמָאק יד סָאד ןלָאר ליפיוזַא

 ַא ןדיילקרַאפ וצ ןעגנואווצעג ןעוועג זיא ןֹוא םירכז קינייוו וצ

 -סָאד . . . .סיפ יד רעטנוא ךיז ןעיירד ייז . . . ,רכז ַא ןיא הבקנ

 -טסניק רעלַאינעג רעזדנוא ןכלעוו ,דנערוועד ןטימ וליפא זיא עבלעז

 דלעה םעד טגנַאלַאבנָא סָאו .טוג ױזַא טליּפש ָאקסעלוגָאמ רעֶל
 רימ ןבָאה ,טליּפש יקספעשַאמָאט רעה ןכלעוו ,עמַארד רעד ןופ

 רעדיוו לָאמ סעזיד טָאה לעבָאל םַאדַאמ . . . .ןגָאז וצ סעטוג רָאנ

 סָאװ סָאד ןוא טנעמַארעּפמעט עסַאמ ַא טָאה יז זַא ,טגײצענסױרַא

 טנַאקיזומ ןדנילב םעד ןיא ןליּפש וצ טָאה יז עכלעוו ,עלָאר יד

 זדנוא זיא שטיװָאמַארבַא סעסימ .ןטפערק עריא רעביא טינ זיא

 רימ רָאנ ,ןליּפש ריא טימ ןלעפעג קרַאטש ױזַא טינ לָאמ סעזיד

 : םעד ןיא קידלוש זיא סע רעוו רָאלק טיג ןייֵלַא ךיז ייב ךָאנ ןענייז

 -עליּפשיוש עלַאינעג יד לָאמ סעזיד עקַאט יצ ,רעסַאפרַאפ רעד יצ

 ירַאפ םעד זיא סע זַא ,ןעקנעד וצ טניינעג רעמ ןענייז רימ ,ןיר

 ."דלוש סרעסַאפ

 ס'.ק ןופ ייס לעּפתנ ּפַאנק ךיוא זיא יקצולירּפ חנ לַארטַאעט רעד

 יד ןליּפש סיקסוװעשַאמָאט ןופ ייס ,*טנַאקיזומ רעדנילב רעד , עסעיּפ

 :ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1913 ןיא ןלָארטסַאג ענייז תעב עסעיּפ

 -ָארָאק .'ןדע-זנ םענערָאלרַאפ םעד, טסַאפרַאפ טָאה ןָאטלימ ,

 סנירבָאק ןיא .'טנַאקיזומ ןדנילב םעד, ןבירשעגנָא טָאה ָאקנעל

 -ידיי רעד רַאפ קיטשדנוש ייווצ ןרָאװעג ןטינשענוצ ןענייז 'ּפַאש

 וצ ןעמָאנ ַא טַאהעגנ הזעה יד רע טָאה ,עקירעמַא ןיא עניב רעש

 -- םעד ,עמעָאּפ רעשילננע רעטמיראב רעד ךָאנ םענייא ןבעג

 -ירבַאפ עניילק יד יו טקנוּפ ,דויטע ןשיסור םענייש םעד ךָאנ

 ףיוא ןָא ןבעלק סָאװ ,סקַאוש רעדָא ןזליג ,עירָאקיצ ןופ ךעלטנַאק
 .םעמריפ עטסואווַאב עסיורג ןופ ןטעקיטע ןטַאקיפיסלַאפ ערעייז

 ףיוא הּפוח ַא רימ ןבָאה 'טנַאקיזומ ןדנילכ, ןופ טקַא ןטשרע ןיא

 ןזומ ,טנעלַאט ןייק טינ טקעלק סע ואוו טרָאד ... .ענעצס רעד

 רעד ןופ ןטימ עמַאס ןיא .'ןןטקעפע,; עקידלושמוא ןפלעהסיורַא

 ,ןעננַאטש ריפ יד ןשיווצ ,ץַאלּפ ןפיוא ָאד ,עינָאמערעצ רעכעלרעייפ

 רַאֿפ .? ביוט טינ סָאװרַאפ .דנילב םיצוָיּפ דלעה סנירבָאק טרעוו

 ןיא . . . ! קילגמוא רעסערג ַא ןייז ,ךיז טכַאד ,סָאד ףרַאד רעקיזומ ַא

 ענדונ ןייז יז טינ רעמ זיא סָאװ ,ןטירד ןיא ןוא טקַא ןטייווצ

 -מוא רעד ... !עמַארד, עתמא יד רָאֿפ טשרע טמוק ,גנורזחרעביא

 סלא ןרוניפ ענעװַאט ןופ שַאמטימ רעשינאכעמ דענעפלָאהַאב

 -מורַא שיזייס ,'ענירטניאעביל, סלַא תונז ןוא תורכש ,'ןענָאזרעּפ ,

 ןנירקמורַא שיניצ ,בָארנ ,!גנולדנַאה, סלַא ענעצס רעד ףיוא ןרעדליּפ

 -ַארד, סלַא ןטייקילעפוצ עכעלרעכעל עשדעדניק ,';ָאלַאיד, סלַא ךיז
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ןופ זיולב טייטשַאב סָאװ ,טקַא ןטרעפ ןיא .!גנונַאּפשנָא עשיטאמ

 ,ּפָארַא הנבל רעד ןופ יו ,טכירעגמוא ןיירַא טלַאפ ,ענעצס ןייא

 רַאפ ,סָאװרַאפ .בייוו סָאד טקיטשרעד רוהנ יגס רעד ; !עידעגַארט;

 טרָאוו ַא וצ טרָאװ ַא ואוו טרָאד גנודניברַאפ ןייק טינ טכוז ? ןעוו

 | ."טינ ךיז טבעלק
 :יקצולירּפ טביירש ,ןליּפש םוצ קידנעייגרעביא ןוא

 רַאפ ןציַאמשעג ךיז ,קיטנעק ,טָאה יקסוועשַאמָאט 'ה ןוא,

 ןופ ןוא ,רעטערב יד רעביא טזיירפשעג טָאה עװַאּפ ַא :גונעת

 ןייק רעדיוו . . . טייקנדירפוצטסבלעז טצירּפשעג טָאה ריר ןטסדנימ

 רעשינעצס א ,המשנ ַא ןָא ןקענַאמ ַא .ןבעל ןייק רעדיוו ,ּפיט

 רעלָארטסַאג םעד ןופ ןעלטימ עכעלרעסיוא עכייר יד . . . זָאלבנפייז

 לָאז עכלעוו ,גנובַאגַאב עקיטסייג עקיסַאּפ יד ךיז רעטניה טינ ןבָאה

 -עניא רעדָאי ַא ןָא לסינ טדליגרַאפ ַא זיא'ס .,ןצונסיוא ןענַאק ייז

 ,סָאד רָאיטקַא ַאזַא ןעייצרַאפ וצ ךעלנעממוא זיא'ס ... .קיניײװ

 טפיירנַאב ןוא טינ רע טליפ 'עסעיּפ ,-טײדנַאט ַא ןיא קידנליּפש סאו

 ,קרעוורעטסיימ ַא רַאפ יז טלַאה ,טרעקרַאפ .טייקיטשינ ריא טינ

 ."ביל עטַאמש יד טָאה ,קיטש-טסנוק ַא רַאפ

 טינ לָאמניק ןיא יז .םימי רוציק טַאהעג טָאה עסעיּפ יד

 .א"וויי ןופ וייכרַא ןיא ךיז טניפעג די:בתכ ַא .ןרָאװעג טקורדעג

 טריפעגפיוא רעטַאעט-*סלּפיּפ, ןיא טרעוו 1904 .טּפעס 223 םעד

 ,רעטסעװש ייוצ יד; עסעיּפ ס'.ק יקסװעשַאמָאט סירָאב ךרוד

 .(לעזדירפ .ל ןופ קיזומ) *טוָאס רעד ןופ לדיי ַא ,רעדָא

 :ןעגנורעניארעד ענייז ןיא טלייצרעד רבחמ רעד

 עניילק |סיקסוװעשַאמָאט יסעב} ריא ןסעגרַאפ וצ רעווש זיא סע,
 -עליירפ ןייא טשרעוצ זיא עכלעוו ,"רעטסעווש ייווצ , יד ןופ יטור

 ןוא טייקיטכיל ןייז סָאװ ,רעטכעלעג רעקינוז רעקידנצנַאט ןוא רעכ

 -רָאטשענּפָא טעמכ םעד ןיא ןבעל ןיא עביל ףיוא ןקעוו טייקמערַאװ

 רעטעּפש זיא עכלעוו ןוא ,ןַאמ ןטבעלעגּפָא ןַא ןופ ןצראה םענעב

 -גיק ,רעויאַאנ ריא .רעמָאי רעשינַארט ןוא קערש רעטלפייווצרַאפ

 טּפַאכרַאפ ןַאד טפַארק רעקינייוו טינ טימ טָאה םזינַארט רעשירעד

 -סול טימ ,רעשירעדניקדזָאלנרָאז ריא יו ,רעיושוצ םייב ץרַאה סָאד

 "...רעירפ רעטכעלעג רעקינוז ,רעקידנצירּפש טייקיט

 דנַאב ןייז וצ המדקה רעד ןיא .ַאנילוָאּפ ,יורפ סרבחמ םעד

 : טלייצרעד ,"ןטפירש עשיטַאמַארד ,

 .?רעטַאעט סלּפיּפ , ןיא גנולעטשרָאפ ַא רימ ךיז טנָאמרעד סע ,

 -ןעילימַאפ ַא ,"רעטסעווש ייווצ יד , סנירבָאק טרָאד טליּפש ןעמ

 -מירַאב רעד ,ליװגנַאז לארשי טציז עשזַאל ןיא זדנוא טימ ,דליב

 .עקירעמַא ןיא טסאג ַא זיא רע .רעביירש רעשילננע-שידיי רעט

 .ייוודָארב ףיוא ?ָאטעג ןופ רעדניק יד , עכעיּפ ןייז ןריפפיוא ןעמוקעג

 ןוא עסעיּפ עשידיי ַא ןעז רעטצעט סלּפיּפ ןיא ןעמוקעג רע ןזיא

 ןגעו סעיינ יד .טקַאּפעג ןיא רעטַאעט רעד .ןרָאיטקַא עשידיי

 -ענ א .םלוע ןשיווצ ךיילנ ךיז טנָארטעצ טייהנזעוונא סליװגנַאז

 עשזָאל רעד וצ ךיז ןעיצ ןניוא עֶלַא ןוא ,יירעקשוש ַא ,למרומ

 : רעטיצ ַא ךיוא ןּפַאכ ןסילוק יד רעטניה ןרָאיטקַא יד .טציז רע ואוו

 רעבָא .?יװגנַאז ?ארשי ןסיורג םעד רַאפ ןליּפש ,טייקיניילק ַא

 ףיוא טייג גנַאהרָאֿפ רעד .ךיז ןשרעהַאב ,ךיז וצ ייז ןעמוק דלאב

 .ןָא ךיז טבייה גנולדנַאה יד ןוא

 -ַאמָאט .סרמ ,יקסװעשַאמָאט סירָאב ןליּפש עסעיּפ רעד ןיא
 ןוא ןאמנייפ .סרמ ןוא ןַאמנייפ ,שטיװָאמַארבַא עניב ,יקסוועש

 ןליּפש ןוא ןלָאר ערעייז ןיא ןיירַא ךיילנ ןעייג עלַא ייז .ערעדנַא

 רענייא ייז ןריזירטקעלע ןליּפש רעייז טימ ןוא ןערב טימ ,רעייפ טימ

 ןדנוצעגנָא ןרעדנַא םעד טָאה רענייא .עניב רעד ףיוא ןרעדנַא םעד

 רעשירטקעלע ןַא .רעטַאעט ןיא םלוע םעד --- ןעמאזוצ עלַא ,ייז ןוא

2080 



 רעטַאעט ןשידיי

 ןופ ןוא םלוע םעד וצ ןרָאיטקַא יד ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה םָארטש

 ןִא ןסעגרַאפ דלַאב טָאה םִלֹוע רעד ... .ןרָאיטקַא יד וצ םלוע

 טימ |םלוע רעד| רע טָאה ,גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ןוא ,ןליווגנַאז

 ןרָאיטקַא יד טרידָאלּפַא גנורעטסייגַאב ַאזַא טימ ,םזַאיזוטנע ליפיוזַא

 .רעסַאפרַאפ םעד ןפורענסיורַא לָאמַא ךָאנ ןוא לָאמַא ךָאנ ןוא

 ןוא גנולעטשרָאפ רעד ןופ ןרָאװעג טשארעביא יױזַא זיא ליווננאז

 ןיא טרעלקרעד ךעלטנפע ךָאנרעד טָאה רע זַא ,רעטַאעט ןשידיי םעד

 ןוא סרעשזדענעמ רעייודארב יד זַא ,עסערּפ רעטיילננע רעד

 טניימ סָאד סָאו ןעז וצ ירעיוב רעד ףיוא ןייג ןלָאז ןרָאיטקַא

 ."ןליּפש טונ ןוא ןסעיּפ עטונ

 ; טביירש יקסווָאנַאי .ש

 קיטכיר טינ זיא ייז ןופ עקיצנייא ןייק ןוא ןעמעלבָארּפ ליפוצ ,

 וצ ןוא ... .ץלַא ןופ ?קיטש ַא טרָאד טָאה ריא .טעבראעגסיוא

 ןשיוצ ןענעצס .טכוזרעפייא עכעלקערש ריא טָאה םעלַא םעד

 רָאי ַא ןופ דיומס ערעטלע ןַא זיא ענייא עכלעוו ןופ ,רעטסעווש ייווצ

 ןיוש טרעוו ןענעצס עזיד ןיא .?דיימ עננוי ַא עטייווצ יד ןוא 4

 רךָאנ סע זיא יו טנייה .ענַארפ-דיומ עטלַא יד טעברַאַאב ךיוא

 ָאד ןענייז סע ?ענעטָארעג ַא ןייז לָאז עסעיּפ יד זַא ,ךעלנעמ

 ןעקנורטרַאפ ךַאפנייא ןענייז ייז רעבָא ,ןטנעמַאמ עטונ עקיצנייא

 עכַאפנייא ץנַאנ ךיוא ןוא ןוַארפ ,רעטרעוװ ןופ םי םעד ןיא

 ."ןטיײקשירַאנ

 טקורדעג טינ לָאמנייק זיא יז .גנַאל טינ ךיז טלַאה עסעיּפ יד

 .ָאטינ זיא די:בתכ ןייק .ןרָאװעג

 סירָאב ןופ ר"א טריפעגפיוא טרָאד טרעוו 1904 .צעד 23 םעד

 -רעביא ס'.ק ,רבחמ ןופ טכיזפיוא עכעלנעזרעּפ יד ןוא יקסװעשַאמָאט

 ?ָאטעג רעד ןופ רעדניק יד , סליװגנַאז ליאַארזיא ןופ גנוצעז

 יד קידנעעז זַא ,רעצעזרעביא רעד טלייצרעד עסעיּפ רעד ןגעוו

 ןוא שטנעמ ,טָאג, סנידרָאג ןופ רעטַאעט-"ַאילַאט , ןיא גנוריפפיוא

 טָאה ,"רעטסעווש ייווצ יד, ס'.ק רעטַאעט-"?סלּפיּפ , ןיא ןוא ?לווייט

 -ַאד זיא רעכלעוו ,ליװגנַאז לארשי רעביירש רעשילגנע-שידיי רעד

 ןרַאפ טרעטסײגַאב ױזַא ךיז ,עקירעמַא ןיא טסַאג וצ ןעוועג טלָאמ

 ןריפוצפיוא ןיקסװעשַאמָאט ןבעגעג טָאה רע זַא ,רעטַאעט ןשידיי

 םיא רַאפ טָאה .ק עכלעוו ,"ָאטעג רעד ןופ רעדניק יד , עסעיּפ ןייז

 ;.ק טביירש םעד ןגעוו ןיא ,טצעזרעביא

 -רעביא יד ןבענעגּפָא ןליװגנַאז בָאה ךיא ןעוו ךיז ןָאמרעד ךיא;

 עשידיי יד אנקמ זיא רע ןזַא ,טגָאזעג ןַאד רימ רע טָאה ,גנוצעז

 קנופ סטָאג ןתמא טימ ןטסיטרַא ןבָאה ייז סָאװ ,ןגנרוטַאמַארד

 רעזדנוא ןופ ןטלַאהעג טָאה רע ױזַא יו ... .תומשנ ערעייז ןיא

 ,טקַאפ רעד ךָאנ טזייוַאב ןרָאיטקַא ערעזדנוא ןופ ןוא רעטַאעט

 ,עסעיּפ ןייז ןופ עבָארּפ ןייא ןייק ןזָאלענכרוד טינ טָאה רע סָאװ

 רעטַאעט סלּפיּפ ןיא ירפ-רעד ןיא ןדעי טונימ רעד וצ טקנוּפ זיא

 -ענ טרָאד ןופ ןוא רעטרַאּפ ןיא טצעזענקעווַא ךיז טָאה ,ןעמוקענ

 עבָארּפ טכַאמעג ןבָאה עכלעוו ,ןרָאיטקַא יד וצ ןעננוקרעמַאב טכַאמ

 ."עניב רעד ףיוא

 טלַאהניא םעד רעביא טיג וװָארדנַאסקעלַא רעלעטשטפירש רעד

 זיא סָאװ ,ןַאמָאר סליװגנַאז ןופ עיצַאזיטַאמַארד רעצנַאג רעד ןופ

 טמוק רע ןוא ,ןרָאװעג טליּפשעג גנוצעזרעביא רעשידיי ס'.ק ןיא

 : ריפסיוא ןקידנגלָאפ םוצ

 ןבירשעג הליחתכל ןענייז ,טנַאקַאב יוװ ,'רעדניק ָאטעג יד, . . . ,

 טָאה הנשה ַא רַאֿפ סָאװ רימ ןגערפ טציא .םייונ רַאפ ןרָאװעגנ

 -ַָאטעג םעד ןנעוו טלעוו עשייוג יד עמַארד רעד ןופ ןגירק טנָאקענ

 סָאװ ,ָאטעג ןופ ןבעל קיטסייג עקידעכַאק סָאד ָאד ןעמ טעז ? ןבעל

 -ױזַא ,המשנ ?יפיוזַא ,ץרַאה ליפיוזַא טלעוו רעד ןיא סיױרַא טקיש
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 ןפוא ןיאב ?ּפעק ענעפָא ןוא טנעה עשיגרענע אמזונ ַאזַא ,ימ ליפ

 ,ןשינעפעשַאב עטיוט ,ןרוטַאקירַאק רעבָא ָאד טפערט ןעמ .טינ

 ַא . .. .תושפנ ,ןליוו ןָא ,ענעכָארבעצ רעדָא ,רעקעלפ ןוא רעצעלק
 .ןָאטעג טינ עסעיּפ ןייז טימ ליװנגנַאז טָאה רעדירב ענייז הבוט

 ,טרָאפ ןעמ טעז ,ןבָאה טינ לָאז עמַארד סָאד תונורסח לפיוו רעבָא

 .רעלטסניק א ,טנַאלַאט טימ שטנעמ א ןבירשענפיוא טָאה סָאד זַא

 ,ץיוו ךס א ,ןכירטש ןוא סענעצס עקידעבעל ךס ַא ָאד טניפעג ריא

 ןטצעל ןיא רקיע רעד ,ןטנעמָאמ עדנריר ץנַאנ יירדדייווצ וֿליפַא

 ןטסואווַאב ןופ ןרָאװעג טכַאמענ זיא ננוצעזרעביא יד ... ;טקַא

 יד .ענעננולענ ַא רעייז זיא ןוא ןירבָאק ןָאעל רעביירש-עמארד

 -ַאמָאט סירָאב 'ה ןופ רעטַאעט סלּפיּפ ןיא טריפענפיוא זיא עסעיפ

 ןוא ,ןאדנערב דוד ןופ עלָאר טּפיוה יד טליּפש רעכלעוו ,יקסוועש

 ןוא גנוריפפיוא יד .טנכייצענסיוא ,קידננָאז תמא םעד ,טליּפש

 עלַא ןטלָאװ יאולה .ןרעדנואווַאב םוצ טסָארּפ ןענייז ןליּפש סָאד

 טלָאװ ,ןרָאװענ טליּפשעג ןוא טריפעגפיוא טונ ױזַא ןסעיּפ עשידיי

 ."ןטייל רַאֹפ ןעמעש טפרַאדעג טינרָאנ ןיוש ךיז ןעמ

 : טביירש ןַאהַאק .בא

 ןיא ןענָאק ןַאמָאר םעד ןופ ןלעטש עטסעב יד ןופ עליפ ... ,

 ךָאד טייטשאב ,סנטשרע .ןעמוקניירַא טינ ,ךעלריטַאנ ,עמַארד רעד

 -אב ,ןעננורעדליש יד ןוא ,ןכערּפשענ ןופ זיולב קיטשד-רעטַאעט ַא

 .ןרעו ןזָאלענסיױוא ןזומ ןיילַא רעסַאפרַאפ םעד ןופ ןעגנוקרעמ

 ןבָאה עכלעוו ,סענעצס עצנַאג ןרעוו טּפיהעגרעביא ןזומ ,סנטייווצ

 רעד ... .ןָאט וצ טינ עטכישעג רעד ןופ גנַאג:טּפיוה םעד טימ

 רענייא . . + .הלעמ רעטונג ַא טימ ןדנוברַאפ רעבָא ָאד זיא .... ןורסח

 ןייק טינ טכַאמ רע סָאװ סָאד זיא ןַאמָאר םעד ןופ ןרעלעפ יד ןופ

 ןופ יו רָאנ ,ךאז רעצנַאג ןייא ןופ ,טייקינייא ןופ יו קורדנייא

 -טּפיוה רעד ףיוא טעוװעזינעגפיורַא ןענייז עכלעוו ,ןציקס עכעלטע

 ןיא ... סעקרעשטַאּפ ערעדנוזַאב יו ױזַא ןַאמָאר םעד ןופ עטכישעג

 ןעמונעגסיורַא יױזַא זיא יז .ָאטינ ןורסח רעזיד זיא עמַארד רעד

 יו סיוא טמוק סע זַא ,טלעטשעגנעמאזוצ ױזַא ,ןַאמָאר םעד ןופ

 יא ,ןַאמָאר רעד יא זַא ,ןסעגרַאֿפ טינ ףרַאד ןעמ . . . ןסָאנעגסיױא

 ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז עמארד רעד ןופ לַאנינירַא רעשילננע רעד

 -טינ רַאֿפ ןבעל ןשידיי םעד ןופ קיטש ַא זיא סָאד .ןטסירק רַאפ

 -ןצרָאפ ןעװעג ָאזלַא זיא רעסַאפרַאפ םעד ןופ קעווצ רעד .ןדיי

 יו ,רעטקַארַאכ ןשידיי ןטלצרַאװעננייא-ףיט םעד יױזַא טינ ןלעטש

 ןעוו טנעמָאמ םעד ןיא ןיײמענלַא ןיא ןבעל ןשידיי ןקיטייצרַאפ םעד

 יד טָאה עניב רעשידיי רעד ףיוא ... ןברַאטשּפָא םייב טלַאה רע

 -ננע רעד ףיוא טָאה יז סָאוו גנוטיידַאב יד טינ ךעלריטַאנ עסעיּפ

 ,ןלעוטקַא טינ} 'טיעד ווא טוא, וצ ןקוקסיוא סָאד ןָאק זדנוא .רעשיל

 םנופ טנַאלַאט רעקיזיר רעד רעבָא ,ךעלכעלפרעביוא וצ טכייליפ

 יד טעז םלוע רעזדנוא ןוא ,ךָאד ךיז טעז רעביירש ןטסואוואב

 עלַא טכייק רעטַאעט רעד .סערעטניא ןקידריווקרעמ טימ עסעיּפ

 יד סיױרַא ןפור ןטנעמַָאמ עשינַארט יד ןוא ,רעטכעלענ טימ עלייוו

 ןיא ןוא טונ רעייז קיטש יד זיא טריפעגפיוא . . . .ןליפעג עטספיט

 ."סערעטניא סיורנ טימ ךיז טעז ןוא טַאלג רעייז יז טייג ןיימעגלַא

 זיא די:בתכ ןייק .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא עסעיּפ יד

 ,ָאטינ

 טריפעגפיוא יקסוועשַאמָאט סירָאב ךרוד זיא 1905 רַאונַאי 20 םעד

 ,"גרעבמולב בָאקַאי ,רעדָא ,ןקילג רענַאקירעמַא; עסעיּפ ס'.ק ןרָאװעג

 ןטקַא 4 ןיא עמַארד עלַאקָאל
 עשיטַאמַארד, ס'.ק ֹוצ ריפניירַא ןייז ןיא טביירש עסעיּפ רעד ןגעוו

 | | :ןיטנע לאוי ,"ןטפירש

 טרובעג עבושח עטירד סָאד ןעמוקעג זיא םורַא רָאי ַא ןיא,
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 ,טסווייז

 -מולב בקעי, -- גנוקינייארַאפ יקסוװועשַאמָאט-ןירבָאק רענעי ןופ

 ןופ גרעבמולב בקעי רעבָא טרעוו ,עווקסָאמ ןיא רחוס ַא ."גרעכ

 ןייק ןייא רע טרעדנַאו ,ןבירטרַאפ טָאטש-טּפיוה רעשיסור רעד

 עווקסָאמ ןופ רָאפּפָא םעד .ךעלריטַאנ ,ךיז טגָאלּפ רע ואוו ,עקירעמַא

 ,עּפמָאּפ רעקידמידחּפ ַאזַא טימ טלעטשענמורַא יקסוועשַאמָאט טָאה

 ,לָאמנייא רַאפרעד .ךיז ןעננילקעצ ןקָאלנקרעטסיולק וליפַא זא

 -- עקירעמַא ןיא ןיוש -- טונימ רערעווש ַא ןיא טסיירט בילוצ

 סיורַא עפאש-רעדיילק ןופ רהוס רעווקסָאמ רעקילָאמַא רעד טּפַאכ

 יז טעלנ רע ןוא עדנַאטער ענעטעמַאפ עשימייה ךָאנ ,סבייוו ןייז

 ,ץלָאטש ןקידנרעמולש ןָא טינ ךיוא ןוא קידתונמחר ןֹוא טרַאצ
 יא קידנטסיירט ,גנונעפָאה ןופ רעטרעוו וצרעד קידנבענוצ ךָאנ

 ַא סנירבָאק ןופ זיא עלעדָאזיּפע סָאד) יורפ יד יא ,ןייֵלַא ךיז

 רעצנַאג רעד ןֹופ ךיא קנעדעג רעטייוו ,(גנולייצדעד רעקידרעירפ

 טימ ךיא ןיב רעטַאעט ןופ קעװַא זַא ,סָאד יו רעמ טינ עסעיפ

 .קורדנייא ןרעווש-ןיימעגלַא ןא

 ."ןעגנַאגעג גנַאל טינ ןיא עסעיּפ יר

 זיא יז .עניב רעד ףיוא ןטלַאהעג טינ גנַאל ךיז טָאה עסעיּפ יד

 .ָאטינ זיא די:בתכ ןייק .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק

 -עגפיוא רעטַאעט-"סלּפיּפ , ןיא טרעוו 1905 רעבמעווָאנ 223 םעד

 סווָאקירישט ןופ גנוצעזרעביא ס'.ק יקסװעשַאמָאט סירָאב ךרוד טריפ

 טרעוו עכלעוו ,"ןמחנע לָאר רעד ןיא יקסװעשַאמָאט טימ "ןדיי יד ,

 -רעביא עיינ ַא ."דנַאלסור ןיא ןדיי יד, נ"א טליּפשעג רעטעּפש

 -*סלּפיּפ , ןיא טריפעגפיוא 1910 רַאונַאי 11 םעד טרעוו .ק ןופ גנוצעז

 סלַא ָאריּפַאש .סרמ ןוא "ןמחנ, סלַא טכַאש וװוַאטסוג טימ רעטַאעט

 ."האל ,

 : םעד ןגעוו טביירש .ק

 טָאה "ןדע ןג םענערָאלרַאפ , םעד ןיא נלָאפרע סיקסוועשַאמָאט ,

 -פיוא ךָאנרעד רע טָאה דנַאנַאכָאנ רָאי עכעלטע זַא ,וצרעד טריפעג

 ,טרָאס ןרעדנַא םעד ןופ עסעיּפ ַא ןטלעז .עסעיּפ ערעסעב יד טריפענ

 ןופ ןסעיּפ ערעדנַא ןוא "רעמיורט רעד, טריפענפיוא טָאה רע

 סליוװוגנַאז ,גנוצעזרעביא ןיימ ןיא "ןדיי, סווָאקירישט ,ןעניביל

 ."ננוצעזרעביא ןיימ ןיא ךיוא ?ָאטענ רעד ןופ רעדניק יד ,

 -בתכ ןייק .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא גנוצעזרעביא יד

 .ָאטינ זיא די

 ןופ טצעזרעביא ,"ןעדוי, עסעיּפ סווָאקירישט ןופ גנוצעזרעביא ןַאו

 -עג ןוא ,ענליוו ןיא 1907 ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא ,ןַאמרעב ילא

 |.עּפָאריײא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןיא ןרָאװעג טליּפש

 -נייא ענייז "טסייג-טייצ  ןיא טכעלטנפערַאפ .ק טָאה 1906 ןיא

 -ָארּפ, רעד, ןוא *שרַאמ-רעייפ רעד , ,"טסייג-טייצ רעד, סרעטקַא

 ,"רָאסעפ

 רעטַאעט- ןרָאזדניװ .וועג| *שילַאק, ןיא טרעוו 1906 לירּפַא 6 םעד

 .ןטקַא 4 ןיא עידעמָאק עלַאקָאל ,"בייוו ןייז , עסעיּפ ס'.ק טריפעגפיוא

 -ַאליפ ןיא ןרָאװעג טליּפשעג 1927 רעבמעצעד ןיא זיא עסעיּפ יד

 עּפורט רעקיטרָא רעד ךרוד ?רעטַאעט .רטס שטרַא; ןיא עיפלעד

 ןוא ,ןלָאר -טּפיוה יד ןיא אלאפאר ַארַאלק ןוא ןהאק בָאקיישזד טימ

 עסעיּפ יד רע טָאה ,רבחמ ןופ גנורעלקרעד רעקידרעטעּפש ַא טיול

 ,"עקירָאדטסקענ יד, סלַא טעברַאַאב

 : טביירש ווָאנַארַאב ,מ

 סָאד . . . .עידעמָאק ערָאװ ַא זיא עסעיּפ עיינ סנירבָאק רעה ...,

 טָאה רעסַאפרַאפ רעד . .. .עסעיּפ עשיטסילַאער ַא ?פייווצ ןָא זיא

 ,זיא סע יוװ ױזַא ןבעל סעשידיי רענָאט-ןואד קיטש ַא טלעטשעגרָאפ

 ןופ ןבעל סָאד . .. .ןזַארפ עכיוה טימ טקעדַאב טינ ,טצוּפַאב טינ

 סע .רָאנלואוו ןוא בָארנ זיא סיקנעי עשידיי ענעקַאבעג-בלַאה יד

 טרָאד ... .טעמוא ךיוא רָאנ ,רעטכעלעג זיולב טינ סױרַא טפור
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 ןופ ןָאקיסקעל

 .טביולגעג סָאװטע ןיא שטָאכ ייז ןבָאה (םייה רעטְלַא רעד ןיא)

 -ענ זיא טסייג רעטְלַא רעד .םיריזח ענעדירפוצ ייז ןענייז ָאד .-.
 רעד ןיא ץלַא טינ ... .טסיינ ַא ךָאד רעבָא ,טסייג רעמוד ַא ןעוו

 רעד ןיא ןרעטקַארַאכ יד ... .ךעלריטַאנ ןייז רימ טנייש עסעיּפ

 םעסירעטקַא ןוא ןרָאיטקַא יד רעבָא ,עקידעבעל עֶלַא ןענייז עסעיּפ

 גנירעה םעד טימ ענעצס יד ... .ןלָאר ערעייז ןצלַאזענרעביא ןבָאה

 -ַאלַאב עכעלדנעש ,עטפַאהלקע ןַא זיא געלשענ רעד םעדכָאנ ןוא

 -רָאג רעסַאפרַאפ רעד זיא ךעלנײשרַאװ טסכעה ןוא ,ענעצס עקסנאג

 -רנַאהַאב עטסנרע ןַא טנידרַאפ עסעיּפ יד . . . .םעד ןיא קידלוש טינ

 א רעייז זיא עסעיּפ יד . . . .סעסירעטקַא ןוא ןרָאיטקַא יד ןופ גנול

 ןיא קיטייו ַא זיב ,ןרערט זיב טכַאל םוקילכוּפ סָאד ןוא עכעליירפ

 ."ןטייז יד

 טינ לָאמנייק זיא יז .םימי תכירא ןייק טָאהעג טינ טָאה עסעיּפ יד

 -עמַא רעד ןאמייס רעדָא ,בייוו ןייז; די-בתכ ַא .ןרָאװעג טקורדעג

 רעיפ ןיא עידעמָאק עטסנרע ןַא ,יורפ עזייב ןייז ןוא רענַאקיר

 טניפעג ,"לַאטרַאװק ןעשידיא םעד ןיא ןעבעל םעד סיוא ןעטקַא

 .א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז

 רעטַאעט-"דנערג; סרעלדַא ןיא טרעיו 1906 רעבָאטקָא 23 םעד

 רעלדַא .ּפ בקעי טימ) "דיא רעסיורג רעד, עסעיּפ ס'.ק טריפעגפיוא

 לרעב ןוא *עמולב, סלַא רעלדַא ַארעס ,ווָאנימײימ השמ .,רד סלַא

 טייצ ערעגנעל ַא זיא עסעיפ יד .("ןגנמ לארשי, סלַא ןייטשנרעב

 .רעטַאעט ןשידיי ןיא ןרָאװעג טליּפשעג

 :טביירש רבחמ רעד

 ןיימ ןיא ןטָארטענפיוא זיא ןרעלדַא .ּפ בקעי) רע רעדייא ,

 רעדליב ךס ַא טרידוטש רע טָאה -- ךיא קנעדעג -- "דיי ןסיורג

 ףיוא טלעטשענּפָא ,ףוס םוצ ,ךיז טָאה ןוא ןדיי עטסואווַאב ןופ

 טָאה רע .םַאטשלעדנַאט רָאטקָאד ןטסואווַאב םעד ןופ דליב םעד

 ,טינ רעבָא ביולג ךיא .רָאטקָאד רעוועיק רעד יו טרימירג ךיז

 ןעזענסיוא ןייש ױזַא לָאמַא טָאה ,םַאטשלעדנַאמ רָאטקָאד ,רע ביוא

 עסיורג יד טָאה עקסַאס ןייז ךרוד .םירג ןייז ןיא רעלדַא יוװ

 : סעּפע ךָאנ ןוא .טנײשעגסיױרַא ןרעלדַא ןופ טייקנייש עשיטסַאלּפ

 ןייז טימ ןָאטוצפיוא סעּפע טכוזעג קידנעטש טָאה רע יוװ טקנוּפ

 ןליּפש ןייז טימ ןָאטוצפיוא טכוזעג ?ָאמ עלַא רע טָאה ױזַא ,םירג

 רע טָאה ,גנַאל םישדח עסעיּפ ַא ןליּפש טנַאקעג טָאה רע .?לכב

 םעיינ א ,סעיינ סעּפע ןבעגענוצ גנולעטשרָאפ רעדעי ייב דימת

 ַא ןופ גנוטכיילַאב ַא ,יירשעג ַא ,רעטכעלעג ַא ,ץכערק ַא ,ךירטש
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 ןייז ןופ קידנעטש טָאה רע ... עזָאּפ ענייש ערעדנוזַאב ַא ,ּפמָאל

 .ןליּפש ןייז ריא ךרוד ןוא טכוזעג ןרענעשרַאפ וצ יז ,טכַארטעג לָאר

 ןלָאר ערעדנַא יד ןופ ןובשח ןפיוא ןָאטעג סע רע טָאה טפָא רעבָא

 ."עסעיּפ רעצנַאנ רעד ןופ ןוא

 ,"ןטפירש עשיטַאמַארד , ס'.ק וצ ריפניירַא ןייז ןיא ,ןיטנע לאוי

 :עסעיּפ רעד ןגעוו טביירש

 ןענירבָאק ןיוש רימ ןפערט ,1906 ןיא .ה .ד ,םורַא רָאי ַא ןיא

 רענעלַאפענכרוד רעד ןופ רָאי סָאד .רעטַאעט ןיא ןרעלדַא ייב

 ןטנייטשעגפיוא ןוא תונירה-ןעמָארנָאּפ ןופ ,עיצולָאװעד רעשיסור

 ךיז ץֹלַא סָאד טָאה רעטַאעט ןשידיי םורַא .םזילַאנָאיצַאנ ןשידיי

 -קעװַא ןירבָאק ךיוא זיא םָארטש ןטימס ןוא טעילַאװכענ שידָאמ

 -דַא ךעלניישנניוא) "דיי רעסיורג רעד , עסעיּפ ןייז .ןעמואוושענ

 ןופ טמאלפעג קיסָאמ-סגנוטייצ ןוא -טייצ טָאה (ןעמָאנ א סרעל

 ךעלקערב טימ ,טרירוגיפ ןבָאה סע .דנַאלסור ןופ תועידי עטסעיינ יד

 ךיוא ןוא "דנוב רעניילק רעד , ,דנוב רעסיורנ רעד ,סעיסוקפיד ןופ

 נָאלָאנָאמ א טרימזַאּפש ךיוא טָאה סע .,ןּפורג עשיטסינויצ-שידיי
 ףיוא תוחיצר יד קידנרעדליש ,םענערָאװעג עגושמ טשרָאקַא ןַא ןופ

 ןופ ?גניי ַא טינ טייקשימייה טאלנ ןוא רָאמוה בילוצ ,ןדיי יד
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןופ .ה .ד ,עיצַאזינַאגרָא ןייז ןופ תונקת יד רעביא "דנוב םעניילק ,

 ןפרַאו סע .ןיבר רעייז ןנעק קיירטס ןיא קידנביילק ךיז ,רדח ןייז

 טנעקרעד ןעמ ואוו ,ןכערּפשעג ןוא סעקנעצס ךרוד ךיוא רעבָא ךיז

 .קרעוו ערעסעב ענייז ןופ ןירבָאק םעד

 ךיא בָאה ,"רעפמעק ןשידיא , ןיא עסעיּפ רעד ןנעוו קידנביירש

 סשַא םולש טימ עירָאגעטַאק ןייא ןיא טלעטשעג שיטַאמעט יז

 קידנעיצ טינ ,"יבצ עילימַאפ , סיקסניּפ דוד ןוא "ןטייצ סחישמ ,
 רעטשרע רעד ןופ טיײקשיטעָאּפ רעד טימ ןלעלַארַאּפ ןייק רעבָא

 קנעדענ ךיא ביוא .רעטייווצ רעד ןופ טייקכעלקנַאדעג רעד טימ ןוא

 ןעוועג טרַאנעג קרַאטש טינ ... ןיילַא ןירבָאק ךיוא זיא ,קיטכיר

 חוכ ןטימ רעבָא .עסעיּפ רעד ןופ טרעוו ןשירַארעטיל םעד ןנעוו

 ןופ חוכ ןטימ ךעלריטַאנ ךיוא) ריא ןיא עכעלרע-ליטש סָאד ןופ

 תוכז ןיא ,עטסנעלק סָאד טינ ,ןוא ,(קידוועיירש-קידנטייצ סָאד

 סלֵַא רעלדַא סעצנַארפ ,רעלדַא הרש ,רעלדַא בקעי) ןליּפש םנופ

 לעזיימ .ה ןוא ןזח סלַא ןייטשנרעב לרעב ,טסידנוב רעניילק רעד

 ענייש ןעגנַאגעגּפָא עסעיּפ יד זיא (דיי רענעדָאװעג ענושמ רעד סלא

 ."ןבָאװ עכעלטע

 :יקסניּפ דוד טביירש עסעיפ רעד ןגעוו

 -בָאק ,עלוש סנידרָאנ ןופ רעקיטַאמַארד עטסנטיידַאב עדייב יד,

 םוצ ענונב ךיוא עלוש רעד ןזעוועג יירט ןענייז ,ןיביל ןוא ןיר

 -עגנָא ךיז ןבָאה סע ןעוו ,טייצ רעטצעל רעד ןיא רָאנ .טלַאהניא

 ןבָאה ,ןעגנולײצרעז-םָארנָאּפ ןוא ןעמַארד-םָארנָאּפ ןטיש וצ ןביוה

 טָאה ןירבָאק ןוא ,ןעמעט עכעלנייוועג ערעייז ןופ ןסירענּפָא ךיז ייז

 ןיביל ןוא ,'דיי רעסיורנ רעד, עמַארד:םָארנָאּפ א ןבירשעגפיוא

 -ַארד עדייב טינ ןעק ךיא .,'דיי רעקיבייא רעד, עמַארד-םָארנָאּפ ַא

 -ירק ערעזדנוא ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז ןָאק ןעמ טייוו יו רעבָא ,ןעמ

 ןרעדנוזַאב ןייק טכַארבעגניירַא טינ קרעוו עדייב יד ןבָאה ,רעקיט

 .עמארד רעשידיי |רעד}| םעד טינ ןוא רעּפַאשַאב ערעייז טינ דובכ

 ןיא ןרָאװעג ןעקנוזרַאפ ןוא ןדנואוושרַאפ לענש ךיוא ןענייז ייז

 ."ןעיירעכַאמ-סטייהנגעלעג עטכער ןוא עטכע יוװ טייהנסעגרַאפ

 ןייז ןיא רעלדַא .פ בקעי רעדַױו טיינַאב 1919 יַאמ 23 םעד

 ,"דיי רעסיורג רעד, ןופ גנוריפפיוא יד *רעטאעט וינעווע דנָאקעס,

 ןיא עסעיּפ יד טריפעגפיוא גרובנעדלָאג לעוימעס טָאה 1936 ןיא
 .עניטנעגרַא ,סערייא סָאנעוב

 ןייק .קרָאי וינ ןיא 1911 ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא עסעיּפ יד

 .ָאטינ זיא די-בתכ

 ךיז טלעטש "ןטפירש עשיטַאמַארד , ס'.ק וצ ריפניײרַא ןייז ןיא

 טריזירעטקַארַאכ ןוא דָאירעּפ םעד ףיוא ּפֶא סרעדנוזַאב ןיטנע לאוי

 :ןעגנוכיירגרעד ןוא ןטפַאשנגייא עשיגרוטַאמַארד ס',ק ױזַא

 -טסנוק ןוא תועידי ,ןפירגַאב סקעלּפמַאק ַא זיא שיטַאמַארד ןייר

 ןוא רעביירש עשיטַאמַארד ערעזדנוא וליפא סָאװ ,סעיצַאלוּפינַאמ

 עסיורג טימ יא ןעמוקעגנָא ייז ןענייז רעטַאעט ןגנעוו רעביירש

 רעד טימ קידנדייר ,שיטַאמַארד-ןייר .טעּפש ץנַאנ יא ,ןטייקירעווש

 ענעגייא ריא טָאה עניב יד זַא ,טניימ ,ץנעסע-טניווק ןופ ךַארּפש

 עניב רעד ףיױא .גנונכער-טייצ ענענייא ריא ןוא האופרה תמכח

 סָאװ סָאד ןוא ,דנואו עכעלטיוט א טייקילייוננַאל ענר א ןיא

 ןפערטַאב רעטַאעט ןיא ןָאק ,טנעמָאמ 8 זיא טלעוו רעצנאנ רעד ףיוא

 טינ זיא רוטַאנ יד יו ױזַא זַא ,סע טניימ רעטייוו .העש עצנַאנ ַא

 ןייז טינ ךיוא עניב רעד ףױא ןָאק ױזַא ,םואוקַאװ ןייק לבו
 ,םישעמ ןיא --- ןעשעג טינרָאג לָאז סע ואוו ,טנעמָאמ רעטסוּפ ןייק
 גנולדנַאה .גנולדנַאה ןיא --- גנוגעװַאב זיא'ס רעכלעוו ןיא ,ליפעג
 ,ףמַאק טניימ גנולדנאה .ףמַאק ,סיוטשנעמאזוצ ,שיוטסיוא טניימ
 ,שיגָאלָאכיסּפ ןלַאפ עטסיימ יד ןיא ,ךעלרעּפרעק ןלַאפ ענעטלעז ןיא
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 ןוא םישעמ ןוא דייר טניימ סע .שיטילָאּפ וליפַא ,ךעלקנַאדענ

 ןיא ןסָאגענסױא ,גנובעלרעביא ןוא (סעיצַאלוקיטסעשז) תועונת

 ,ןסיוטשנעמַאזוצ יילרעלַא ןופ סענעצס ןיא טילגענפיונוצ ,דייר

 ןוא ןעגנואיצַאב עקיטולב טימ סעיצַאוטיס ןיא ןצלָאמשענפיונוצ

 יד יו ױזַא זַא ,טערקנַאק רעמ ןוא ,ךעלסילש ,טניימ סע .,ןפמַאק

 טינ ךיוא טָאה יז ןוא ןזױּפ םתס טנייפ טָאה עמַארד ענרעדָאמ

 ןגָאלַאיד ןייק ןגָארטרַאפ טינ ךיוא יז ןָאק ױזַא ,ןנָאלָאנָאמ ןייק ביל

 -רָאפניא בילוצ ,ננַאהרָאפ םנופ גנַאנפיוא ןטשרע ןכָאנ דלַאב ץוח)

 ,טירשרָאפ ,גנוגעוַאב טימ ןבעל ,ןגָאלַאיד יד ,ייז ןדייס --- (עיצַאמ

 .גנולדנַאה לָאמַארעדיװ -- ףמַאק ןוא סיוטשנעמאזוצ

 -לופ ,1907 םורָא ,ןירבָאק טָאה טסנוק עקיזָאד יד טָא ןוא

 יז טָאה רע ואוו ךעלרעדנואוװ רָאנ זיא'ס .טרעטסיימַאב קידנעטש

 טסנוק עשיטַאמארד יד ןענרעלסיוא םורָאװו .טרעטסיײמַאב ױזַא
 טָאה אפונ רעטַאעט ןוא .אפונ רעטַאעט ןופ רָאנ ךיז ןעמ ןָאק

 טָאה סע יוװ) עשטייד סָאד ןוא עשידיי סָאד טנעקעג רָאנ ןירבָאק

 זיב ,קרָאי וינ ןיא ,רעטַאעט סיײלּפ גניווריוא ןיא טקעלּפטנַא ךיז

 זַא ,ןגָאז וצ רָאנ טביילב סע .(המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד וצ

 סוילּפ ,סעניב ייווצ עקיזָאד יד ןיא גנופיטרַאפ עטסטנענ סנירבָאק

 עשיטַאמַארד קרַאטש עוויטיאוטניא עטנַאמרעד רעירפ ןיוש ןייז
 ןוא גנופיטרַאפ רעקיטסיינ רעקידרעטעּפש ַא טימ ןעמַאזוצ ,גנוניינ

 טריפעגפיורַא ןענירבָאק ןבָאה ,טיבעג ןקיזָאד ןפיוא גנוריטנעירא

 | .טייהנעמוקלופ רעשינכעט-שיטַאמַארד ןופ געוו ןפיוא

 זיב 1901 ןופ ,רָאי ןביז יד ןיא זַא ,ןייז וצ טנייש תמא רעד

 טָאה רע סָאװ ,ןסעיּפ יד ןיא ןבעל ץוח ַא ,ןירבָאק טָאה ,7

 ןיא ןעגנוטסייל ענייז ןבעלכרוד ץוח ַא ,ןפַאשעג טייצ רעד ןיא

 ןא טכַאמעגכרוד ךָאנ ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ יד רַאפ טייצ רעד

 יד וצ ךיז ןרעהוצ ןופ ןבעל א ,קינייװעניא ןבעל ןוויסנעטניא

 -פִא ןוא ןביילק ןֹופ ,ןייז קדוב ייז ןוא תוחוכ-סגנופַאש ענענייא

 ,ןקינייר ךיז ןופ ןבעל ַא ,ןריוװרעסנָאק ןוא ןפרַאװרַאפ ןופ ,ןביילק
 .ןרעוו קיטייצ ןוא ךיז ןעילברעדנַאנַאפ ןופ ,ךיז ןפיטרַאפ

 סנירבָאק טציא זיא עמַארד םורָאוװ -- ,עסעיּפ ךָאנ עסעיּפ ןיא

 -טסואווַאב רעבָא ,ןקידיירפ םעד טציא רימ ןעעז -- טיבעג-טּפיוה

 סנטסיימ .רעפַאש ןקיטולב-לופ ,ןכעלקילג םעד ,רעלטסניק ןקיניז

 ,ןבעל ןיא ,ןָא ךיז טסיוטש רע ; ןשטנעמ ןופ טּפַאכרַאפ רע טרעוו

 -עג ,ןקידעבעל א ףיוא ,לָאמַא ןופ גנורעניארעד ןיא ,קנַאדעג ןיא
 ןָא ךיז רע טדניצ ,ןשטנעמ ןטנַאסערעטניא ,ןקיטולבלופ ,ןטגוז

 רע טכעװהַאפ ,ןרידעלָאמוצסיוא שירָאטּפלוקס םיא רענַאב ןטימ

 םורַא םיא רע טלנניר ,סעיצַאוטיס-סנבעל ןיא ,טעשזוס ַא ןיא םיא

 ,ךעלטערד עשיטאמַארד ענייז טימ ייז טיצ ןוא ןרוגיפ ערעדנַא טימ

 טרעוו לָאמטּפָא .ףמאק ןיא ,ליּפש ןיא ןירַא ,סנעקענַאמ יו ױזַא

 -ענגרעביא ,טּפַאכרַאפ ,ןעננולייצרעד ענייז ןיא יוװ ױזַא ,ןידבָאק

 ,עקירעמַא ןָא טפור שא םולש יו ,"ןבעל םעיינ , םנופ טקיטלעוו
 ןופ ,טנַארגימיא ןשידיי םעד רעביא טכָאק ןוא ןייא טגנילש סָאװ

 םוצ ךּפיהל ,זיוהטנעמענעט ןטנפעעצ-קידרקפה ןופ טלעוו רעד

 ןוא ץנַאט ןקיבייא ןופ ,עלעביטש ןקידלטעטשניילק ,ןקידתועינצ

 סַאג ןיא ,קירבַאפ ןוא ּפַאש ןיא ,הבקנ ןוא רכז ןופ ,ץנַאט-ןגעק

 רעקידתונכש רעד ןיא ןוא גנוניואוו רענענייא רעד ןיא ןליפַא ןוא

 ךּפיהל ,ךיז ןבעגכָאנ ןוא סונעג ןופ טלעוו רעד ןופ ,גנוניואוו

 -טעטנעּפעננייא ןוא גנוקירדרעטנוא-ליפעג דעשימייה-טלַא רעד וצ

 .טייק

 טימ "?ןבעל םעיינ, םנופ גנוטלַאּפשּפָא עקידזייווכעלסיב סלַא

 --- ןענירבָאק ייב זייוונטייצ טײטשטנַא ,גנוּפַאכרַאפ רעקידהּפילק ןייז

 ןופ עגַארפ יד --- רעלבירג רעפיט ןייק טינ רוטַאנ רעד ןופ שטָאכ
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 ןופ ,ןרעו ןבירעצ םוצ זיב ךיז ןבייר ןשידיי ןופ ,עיצַאלימיסַא

 -מערפ ,ןקילב עדמערפ ךרוד -- ןרעוו ןלָאמעצ םוצ זיב ךיז ןלָאמ

 סלַא ןוא .ןרעינַאמ ןוא ןלעטשנָא עדמערפ ,תויועה ןוא תועונת עד

 ןוא עטרעגלַאװרַאפ ַא סלַא ךיוא רשפא ןוא ,וצרעד טפַארטנָאק

 ךיוא טייטשטנא ,םייה רעטלַא רעד ןופ ָאכע ענעפרָאװעגרעכירַא

 םייב ןפערט רָאנ ןָאק לָאמַא ןוא .,םזילַאנָאיצַאנ ןופ ענַארפ יד

 זיולב ןרעוו טּפַאכרַאפ לָאז רע זַא ,ןענירבָאק קידעבעל-שירָאטּפלוקס

 ןעננירּפשנירַא ריא ןיא לָאז ןוא השעמ רענייש-קידעבעל ַא ןופ

 רע זיב ןטענק ריא ןיא ןוא ,עשזייד ַא ןיא רעקעב רעקנילפ ַא יו

 -גירּפש א ,דָאהַארַאק ןכעלשטנעמ ץנַאנ ַא סױרַא ריא ןופ טענק

 .רעדילשעג ןשיטַאמַארד ןקידנצנַאט-קידנפיול-קידנעג

 ןוא גנואילברעדנַאנַאפ סנירבָאק ןופ טכורפ יד זיא ץלַא סָאד

 רעבָא .שירַאדעטיל-ןייר ,ןרָאי עטנַאמרעד יד ןיא גנוקיטייצסיוא

 ןעוועג ןרָאי עקיזָאדיד ךרוד זיא ,רעכעלרעדנואוו ,ךָאנ רעסערג

 ."שיטאמארד-ןייר ןרעוו רעפייר ןייז

 ןגעוו ןיטנע לאוי ןוא .ק ןשיווצ עיסוקסיד ַא טײטשטנַא 1907 ןיא

 .רעטַאעט עשידיי סָאד ןוא ןידרָאג בקעי

 -עגפיוא רעטַאעט-*שילַאק, ןיא טרשוו 1907 רעבמעצעד 12 םעד

 ןיא עמַארד ,"עביל ןופ טכַאמ יד, ס'.ק (ןיצּפיל ינעק טימ) טריפ

 רעפטנע ןַא סױרַא טפור יקסוװָאנַאי .ש ןופ עיזנעצער ַא .ןטקַא 4

 טימ) רעלסעק דוד ןופ ר"א טרעוו עסעיּפ עבלעז יד .רבחמ ןופ

 ןיא 1908 רַאונַאא 5 םעד טריפעגפיוא (ןיצּפיל ינעק ןיא םיא

 .רעטַאעט-!*ַאילַאט,

 ; טביירש גרעבנרָאפ .ק .רד

 טָאה עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיי ןופ טַאלב טנַאסערעטניא ןַא,

 יד, עמַארד עטסעיינ ןייז ןיא רעיושוצ יד רַאפ טנפעעג ןירבָאק .ל

 -רַאפ זיא ןעמָאנ ןשיטנַאמָאר םעד רעטניה ... .'עביל ןופ טכַאמ

 -עכַָאוװ רַאנָאז ,עטיײרּפשרַאפ ןײמענלַא ,עכעלנייוועג ץנַאנ ַא טקעד

 רעמ ליפ טינ . . . .ןפַאלקש עסייוו, טרָאס עיינ יד ןופ עמַארד עקיד

 ןענַאזרעּפ עקינייא יד רעבָא ,עסעיּפ רעד ןיא ָאד ןענייז ןענָאזרעּפ

 ,עצרֹוק ןיא ,ןּפיט-סנבעל ,עשירפ ,עקידעבעל ױזַא טעמכ ןענייז

 ערעייז ךרוד סלַא ןעגנולדנאה ערעייז ךרוד רעמ ,ןכירטש עפרַאש

 ,(ןיצּפיל .סרמ) ירעמ לדײמיּפַאש יד ... .טרעדלישעג רעטרעוו

 סיוא טינ ךאז ןייק טימ ךיז טנכייצ ,סױרַא טריפ ןירבָאק עכלעוו

 עכלעוו ,תונברק ערעדנַא עליפ ןֹופ הנחמ {ר}עסיורג }רעד | יד ןופ

 ןֵא ןיא עסעיּפ יד ... .ןרָאװעג טריניאור ןפוא ַאזַא ףיוא ןענייז

 -קרעמפיוא ןזומ רימ . .. . .עמַארד ןטיז ַא ,עמַארד סקלָאפ עטכע

 ייז .ןרעלעפ עדנרעטש רעייז קינייוו טינ טָאה יז סָאד ןכַאמ םַאז

 ננוניינ סרעסַאפרַאפ ןופ ,סנטשרע : ןטייקכַאוװש ייווצ ןופ ןעמוק

 ןיא ןרעוו ןרעלעפ עניילק עזיד .. . .ןרישזרַאש רעדָא ןייז וצ םזגמ
 טימ ךיוא ךעלנייוועג ןדייל עכלעוו ,ןרָאיטקַא יד ןופ טנעה יד
 ץנַאנ טפָא ןקריוו ןוא דנטיידַאב ץנַאג טייקכַאװש עבלעזיד |ףיוא |

 -לופ טנידראפ עמַארד רעד ןֹופ גנוריפפיוא יד ... .םענעגנָא טינ
 ,קידעבעל ,רעטנומ ,שירפ ֹוזַא .גנונעקרענַא ןוא ביול ןקידנעטש
 סירעמ .קרעוו יינ ַא קידנליּפש ןעזענ טינ גנַאל ןיוש רימ ןבָאה

 יד ןזייווצסיורַא טייהנגעלעג לָאמ ליפ ןיצּפיל םַאדַאמ טינ עלָאר
 דלעה רעד . . . טנַאלַאט ןשיטַאמארד ןקרַאטש ריא ןופ ןטייז עטסעב
 ןופ עלָאר יד ... .רעלסעק דיווייד ןעוועג רעבָא זיא טנווָא ןופ

 ."גנורעבָארע עיינ א סרעלסעק זיא טסינישַאמ יבייא

 נ"א די:בתכ א .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמניײק זיא עסעיּפ יד
 ייווצ ןופ הלכ ַא; די:בתכ ַא ךָאנ ןוא ,"עבעיל ןופ טכַאמ איד;
 ןופ ויכרַא ןיא ךיז ןעניפעג "עבעיל ןופ טכַאמ יד רעדָא רעדירב
 ,א"וויי
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 ןופ ןַָאטיסקעל

 ןופ ר"א רעטַאעט-"סלּפיּפ, ןיא טרעוו 1909 טסוגיוא 27 םעד

 רעוו ,רעדָא ,עביל ןעיורפ , ס'יק טריפעגפיוא יקסװעשַאמָאט סירָאב

 ."קידלוש זיא

 ; טביירש ןַאהַאק .בא

 ןַאלּפ רעד ןוא ,ןַאלּפ א טימ טיובענ זיא 'עביל ןעיורפ,. . . ,

 -וטשענוצ עסיוועג ןגעוו קידנדייר טינ ,רעטנַאסערעטניא ןַא זיא

 זיא ,ןיימעגלַא ןיא טעשזוס םעד קידנטכַארטַאב ,ןטקעפע עטעוועק

 ןעלקיווטנַא סענעצס יד .ןלייט עקירעביא ןייק ָאטינ טעמכ םיא ןיא

 .ץַאלּפ ןפיוא ייז ןענייז עֶלַא טעמכ ןוא ,ערעדנַא יד ןופ ענייא ךיז

 טינ ָאד ךיז טָאה םיא טימ .רעיינ ןייק טינ טייוו זיא טעשזוס רעד

 םוצ ,ןייטשנרעב גרוטַאמַארד רעשיזיוצנַארפ רעד טצונַאב גנַאל

 סָאר רעבָא ,רעטשרע רעד ןעוועג טינ ךיוא זיא רע ןוא ,ל?יּפשייב

 -ענְלַא םעד וצ זיולב ךייש סָאד זיא סלַאפנדעי .קיטכיוו טינ זיא

 טַאלּפ רעזיד ױזַא יו רעבָא טרַא רעד .,ןטלַאהניא} 'טַאלּפ, םעניימ

 ןעניפעג םיא ןיא .םוטנגייא סנירבָאק זיא סָאד ,טעברַאעגסיוא זיא

 עיינ סנירבָאק ... .עלעפנייא עטנאסערעטניא עקינייא ךיוא ךיז

 ןטייקכעלגעממוא ןוא ,שיטַאמַארדָאלעמ טינ ךעלטננייא זיא עסעיּפ

 רַאפ טעז ריא סָאװ ,ןענעצס בור סָאד .קינייוו ָאד ריא ןיא ןענייז

 -נעטַאזוצ רעד .עקַאט ןריסַאּפ ןוא ןריסַאּפ טנָאקעג ןטלָאװ ,ךיז

 .רעשינָאל א סנטסיימ זיא ןטקַא יד ןוא ןענעצס יד ןשיווצ דנוב

 .יירעלאמ ןייק ךיז טיס טינ טריטנעזערּפער עסעיּפ סנירבָאק ...

 טינ ןענייז ןכירטש עריא .ברַאפ-סנבעל ןייק טינ ךיז ןיא טָאה יז

 ןוא ,ייז ןענייז ןכירטש עכעלכעלפרעביוא עטיוט ,עטבעלַאב ןייק
 ןופ .רעהפיוא ןַא ןָא עסעיּפ רעד ןיא ןעגנילק רענעט עשלַאפ

 .רענעט עשלאפ ,עשירעדניק ,עקיליב ,ייז ןעגנילק דנע ןזיב גנַאּפנָא

 לָאז ןעמ ןעוו ,עסעיּפ רעד ןיא רָאפ טמוק סָאװ ,טקַאפ רעדעי ..;

 םָאד .יירט-סנבעל ,ךעלגעמ טולָאסבַא זיא ,רוציקב ןלייצרעד םיא

 טמוס סע ןעוו .טקַאפ םעד ןופ טעלעקס רעד זיולב רעבָא זיא

 טָאה רעסַאפרַאפ רעד עכלעוו ןיא ,ןרעדָא ןוא שיילפ יד וצ רעבָא

 ,סיליב ,שלַאפ ,שלַאפ ,שלַאפ סע זיא ,טדיילקעגנָא טעלעקס םעד

 ,טינ עסעיּפ יד ,ָאזלַא ,זיא רוטַארעטיל ןייק . .. .קיליב ,קיליב

 יז ןיא ,טרָאװ סָאד ךעלנייווענ ןעייטשרַאפ רימ יוװ ,דנוש ןייק

 ןרעו עכלעוו ,ןסעיּפ ּפיט ןסיוועג א וצ טגנַאלַאב יז .טינ ךיוא

 סנייטשנרעב ירנעה) ךיירקנַארּפ ןיא ןוא דנַאלשטייד ןיא טליּפשעג

 ,טסנוקס ןייק טינ ךיז טימ ןריטנעזערּפער ייז ,(עכלעזַא ןענייז קרעוו

 .קיסעמ-עניב רעייז ןענייז ןוא דנוש ןייק טינ רעבָא ןענייז ייז

 סָאד ןוא ,ןליּפש וצ טייהנגעלענ עטונ ַא ייז ןיא ןבָאה ןרָאיטקַא

 טימ בור סָאד ייז ןענייז ןבירשעג .ןעז וצ סָאװ טָאה םוקילבכוּפ

 -ירעד ךיז טליּפש עסעיּפ עיינ סנירבָאק .ןכערּפשעג עטנַאסערעטניא

 ץרַאטש זיא ןעמ .סעסקוס םלוע םייב טָאה יז ןוא ,טונ רעייז רעב
 .ייברַאפ טייג טייצ יד יו טינ טקרעמַאב ןעמ .טריסערעטניארַאֿפ

 .רעעזוצ יד ףיוא טקעפע ןפיט ַא ןבָאה ןטנעמַאמ עשיטַאמַארד יד

 ,ןניוא יד ןיא ןרערט טימ ןעיורפ ןעעזעג רעטַאעט ןיא ןבָאה רימ

 ."טינ ךיוא טלעפ רעטכעלעג ןוא

 ,ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא יז .ּפָארַא דלַאב זיא עסעיּפ יד

 ,א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג דייבתכ ַא

 טריפעגפיוא רעטַאעט-"ןיצּפיל  ןיא טרעוו 1909 .טּפעס 29 םעד

 (סַאיבאט .ס ןוא ןַאמצַאק בקעי ,ןײטשטָאר סָאילע ,ןיצּפיל טימ)

 ןיא עמַארד ,"עביל ןופ רעקרַאטש ,רעדָא ,ןיּפש יד; עסעיּפ ס'.ק
 ,ןטקַא 4

 טקורדעג זיא יז .עניב רעד ףיוא גנַאל טינ ךיז טלַאה עסעיּפ יד

 טסוגױאייַאמ) "טפנוקוצ , ױא "לגיופ םערוטש רעד , נ"א ןרָאװעג

 ,ָאטינ זיא די-בתכ ןייק (1
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 רעטַאעט ןשידיי

 "ןבעל ןופ םרוטש רעד , עסעיּפ ןייז טנעייל ןירכָאק ןַאעל

 יַאמַאט סירָאב ,ןײטשכָאה בקעי ,ןירבָאק ןָאעל ,יקסװעשַאמָאט יסעב ,קנַאלב ןָאעל ,ביורטנייװ טנומגיז ,ביורטנײיװ הקבר ,שטיװָאמַארבַא עניב : סקניל וצ טטכער ןופ

 .ןײטשנעזָאר לעוימעס ןוא יקסנידוג אלעב ,יקסוועש

 ןופ ר"א רעטַאעט-"סלטיּפ , ןיא טרעוו 1910 רעבמעטכעס 16 םעד

 ."ןבעל ןופ םערוטש רעד, טריפעגפיוא יקסװעשַאמָאט סירָאב

 : טביירש ןַאהַאק .בא

 טימ השעמ יד .טינ סָאד זיא טעשזוס רעלעניגירָא ןייק .. . ,

 -סעווש ןוא רעדורב סלַא סױרַא ךיז טנייצ סָאװ ,רָאפ עטבילרַאפ ַא

 -רַאפ ףיוא ןרָאװענ טכיורבענ זיא ןוא ,השעמ עטלַא ןַא זיא ,רעט

 סָאװ ,רעטָאפ ַא ןגעו עטכישענ יד זיא ךיוא .םינפוא ענעדיש

 רעייז וצ ןיא יורפ עטצעשעג ,עטבילעג ןייז זַא ,ךיז טסיוורעד

 טינרָאג זיא רעטכָאט רעייז זַא ןוא ,קידלושמוא ןעווענ טינ הנותח

 רעד ביוא זיא ךַאזטּפױה יד ... .עיינ ןייק טינ ,רעטכָאט ןייז

 סיוא טקירד רע רעדָא ןרוניפ עטנַאסערעטניא ףיוא טלָאמ רעביירש

 טלַאהטנַא קרעוו סָאד רעדָא ,קנַאדעג ןטנַאסערעטניא ןַא רעדליב ןיא

 רעקיטכיוו סָאד זיא ןַאד ,עמרָאפ עיינ עטנַאסערעטניא ןַא סעפע

 'םיערפ, רעד טינ ... 'השעמ, עטרעלקעגכיוא-לענינירַא ןַא יו

 ןיא זיא סָאװ |דליב| רושטקיּפ רעד רָאנ ,קיטכיוו זיא {םַָאר)

 יד רָאנ ,עסעיּפ רעד ןופ טעשזוס רעד טינ .טסַאפעגנייא ריא

 רעד ... .טייהנגעלענ יד טיג רע רעכלעוו רַאפ טעברַא עשיטסיטרַא

 סע זַא ,סיורג יױזַא זיא ןעננושארעביא עקיטלַאװג ןופ םרוטש

 וצ ןגָאז ןָאק ןעמ סָאװ ץלַא ... .טינ ןבעל טושּפ ןייק ךיז טעז

 טסיטעטשַאב ריא ןיא זַא ,זיא עסעיּפ עיינ סנירבָאק ןופ ןטסנוג

 רע זַא ,גנוניימ ענעכַארּפשענסױא עטפָא רעזדנוא לָאמַא ךָאנ רע

 רַאפ טקניטסניא ןַא טּפיוהרעביא טָאה ןוא עניב יד טונ טייטשרַאפ

 ןזיד ןיא .עסעיּפ ַא ןלעטשנעמאזוצ זעק רע .ןטנעמַאמ עשינעצק
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 םעד טימ טכיורברַאפ ןצנַאנניא ענייז טייקיאעפ עזיד רע טָאה לַאפ

 ןופ לייט |ן|}עטסלסיװטנַאנוא |םעד} יד ןעמענ וצ קעווצ ןקיצנייא

 ןטסגנרע ןיא םיא ייב ריא טניפעג ךעלנייווענ .םלוע-רעטַאעט םעד

 וליפַא ןענייז ָאד ,סנטסקינייוו .סעיזנעטערּפ עשירארעטיל לַאפ

 זיא סע .ןרָאװענ טכַאמעג טינ רוטַארעטיל ףיוא סעיזנעטעדּפ ןייק

 הליחתכל זיא יז .ףוס ןזיב גנַאפנָא ןופ עמַארדָאלעמ עטעקַאנ ַא

 ךעלנייוועג טפור ןעמ יו ,'עערעלַאנ; רעד רַאפ ןרָאװעג ןבירשעג

 ןפלעה ליוו ןירבָאק ביוא ... .רעכוזַאב-רעטַאעט ןדנסיוומוא םעד

 טעו ,עמַארד רערעסעב רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ ןטעברַא

 ,טרָאס רעד -- סערעטניא טרָאס רעדנַא ץנאנ ַא ןכוז ןזומ רע

 ,ןבעל ןופ םערוטש רעד, ןופ טינ טריטנעזערּפער טרעוו רעכלעוו

 "?,ַאנימ, יוו עסעיּפ ַאזַא ןופ רָאנ

 זיא יז .רעטערב-עניב יד ףיוא ןבילברַאפ טינ גנַאל זיא עסעיּפ יד

 .ָאטיג זיא די:בתכ ןייק .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק

 -"קיריל סרעלסעק, ןיא טרעוו 1910 רעבָאטקָא רעדָא רעבמעטּפעס

 טיובעג| "לובמ רענעדלָאג רעד עסעיּפ ס'.ק טריפעגפיוא רעטַאעט

 עיסוקסיד ַא סױרַא טפור סָאװ ,ן"דרָאב יד ערא, ןַאמָאר ס'.ק ףיוא

 ,רבחמ םעד ןוא יקסווָאנַאי .ש טנעזנעצער ןשיווצ

 1952 ןיא טקורדעג זיא *םָארטש רענעדלָאג רעד, נ"א עסעיּפ יד

 ."ןטפירש עשיטַאמַארד סנירבָאק ןָאעל , ןיא

 טביירש "ןטפירש עשיטַאמַארד , ס'.ק ןופ דנַאב םוצ המדקה ןייז ןיא

 :עסעיּפ רעד ןגעוװ ןיטנע לאוי

 רעד , עסעיּפ יד ןריפפיוא טזָאלעג ןירבָאק טָאה 1910 רָאי ןיא,
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 ןַאמָאר סנירבָאק ףיוא טיובעג ןעוועג זיא סָאװ ,"םָארטש רענעדלָאג

 ןעוועג ,רעירפ רָאי עכעלטע טימ ,זיא רעכלעוו ,"דרָאב יד ערָא,

 -טייצ , ןיא ךיז טכַאד ,עבַאנסיוא-"סטרעוורַאפ , ַא ןיא טקורדעג

 -עגפיוא לָאמַארעדיװ עסעיּפ יד זיא םורַא ןרָאי ךס ַא ןיא ."טסיינ
 עדייב .,ןייטשדלָאג ינעשזד עסירעטקַא רעד ךרוד ןרָאװעג טריפ

 -ַאב תמחמ זיא ןוא ןעוועג טינ גלָאפרעד ןייק עסעיּפ יד זיא לָאמ

 .עניב רעד ןופ ּפָארַא לענש תוביס-רעטַאעט עטנַאקַאבמוא-עטנַאק

 קידנפלעה ,טציא ... .ןעזעג טינ . . . ןעגנולעטשראפ יד בָאה ךיא

 קיניוו טינ טימ ךיא בָאה ,ךוב עקיטציא סָאד קורד םוצ ןטיירגנוצ

 רעד ןיא ןַאהרַאפ ןיא רָאנ טינ .עסעיּפ יד טנעיילעג ךיוא דיירפ

 ,םָארטש רעלַאיצַאס א ָאד ךיוא זיא סע רָאנ ,ערעפסַָאמטַא עסעיּפ

 רעד ףיוא טעמכ ...) עצנַאג סָאד טלניּפשַאב ןוא טלעהַאב סָאװ

 יד ףיוא גנורענייטש א| "םוב טייטסע ?עיר , ַא ,עמעט רענענייא

 ךיוא טיובעג ןעוועג זיא עפָארטסַאטַאק ַא טימ ן{ןדָאב ןופ ןזיירּפ

 -בָאק ... .?ַאנַאקירעמַא איטנעמעד , עטצעל עמַאס סנידרָאנ בקעי

 עריא ןופ רֶאּפ ַא ןופ טייקטסעפ רעד טימ רעטניזעג זיא עסעיּפ סניר

 רָאנ זיא ןוא טייקכעלשידיי ריא טימ רעשימייה זיא ,ןרוגיפ-טּפיוה

 זיא'ס ןוא ,(טיײקטנַאּפשעג רעשיטַאמַארד ריא טימ רעקרַאטש ךס ַא

 -םורפ ,עצנַאנ עכלעזַא ןעז וצ דיירפ עתמא ןַא ןעוועג רימ רַאפ

 -ֵלַא ןייז ,דרָאב יד ערָא יו "ןדיי עטעּפעשטעג ןייק טינ , עכעלרע

 עמַאס ןיא רָאנ טינ ,עילא םייח רעטלַאהכוב ןייז ןוא רעטומ עקניט

 ןופ רעביפ-םונהיג ןטכער עמַאס ןיא ךיוא רָאנ ,ליווװזנַארב ןופ ןידַאה

 עקידנכערב-ןקַאנ ןוא זדלַאה ןיא ,זיורבפיוא-"טייטסע ?לעיר , ַא
 ,ענעצלָאמשעצ ,עטזָאלעצ ןופ בורנ-לסעק עמַאס ןיא ,סעיצַאלוקעּפש

 .ןלַאזקיש ןוא ןשטנעמ ענענורעצ

 -ַאפ עמערָא ןופ רעדילנטימ ייווצ) ןרעלעפ עריא טימ עסעיּפ יד

 תומכח טנָאז עיניּפ םעדייא ןייז ,ןלָאמענ ךעלכיילב ןענייז סעילימ

 -רַאש רעד ,םולב עקמעפס ,גנירג רעייז טינ ךיז טכַאל סע עכלעוו ןופ

 ןשירעפָאלב-בלַאה ןייז טימ ,עסעיּפ רעד ןופ טנַאנירטניאזןַאטַאל

 ,(ןָאלבַאש בלַאה ,שזרַאש בלַאה זיא ,ןטעָאּפ עשיסור יד ןופ ןריטיצ

 טליּפשעג רָאנ טינ יז ףרַאה ןעמעלַא םעד ףיוא טקוקעג טינ רעבָא

 טרָא ןקיטרעוו-קנעדעג ַא ךיוא טנידרַאפ יז רָאנ ,ןרעוו טליּפשעג ןוא

 טנידרַאפ יז .רעטַאעט רעזדנוא ןופ סעקינָארכ עקיטפנוקוצ יד ןיא

 -- ןטקעפע עשלַאפ ןָא ,רעכעלרע-רעקרַאטש רעד בילוצ ןיוש סע

 ."םענעצס עריא ןופ טײקטנַאּפשענ

 ןיא "זיירק ןשיטַאמַארד ןשידיי; ןכרוד זיא 1935 רַאורבעפ 1 םעד

 סיָאטסלָאט קחצי רעלָאר ימייה ןופ ר"א ןרָאװעג טריפעגפיוא געּפיניװ

 יד ערָא; ןוא| *םָארטש דלָאג רעד , ןַאמָאר ס'.ק ןופ עיצַאזיטַאמַארד

 .?סעקינטײרלַא רעליוװזנַארב , נ"א |דרָאב

 רעטַאעט-"לַאנָאשענ , רעקרָאי-וינ ןיא זיא 1936 ראורבעפ 11 םעד

 טימ גרוטַאמַארד סלַא לבוי רעקירָאי-40 ס'.ק ןרָאװעג טרעייפעג

 -עדלָאג רעד, עיצַאזיטַאמַארד רענעגייא ס'.ק ןופ גנוריפפיוא רעד

 ןַאמָאר ַא יו ןרָאװעג טקורדעג 1935 ןיא זיא סָאװ ,*םָארטש רענ

 "גָאט, ןיא

 :טגָאזעג טרעוו "גָאט , ןיא טכירַאב ַא ןיא

 יד .טשרעהעג רעטַאעט םעד ןיא טָאה גננומיטש עכעלרעייפ ַא,

 ןענייז ָאד .ןטָארטרַאפ קרַאטש ןעוועג ָאד זיא ןץנענילעטניא עשיריי

 רעבָא . . . רעוט עכעלטפַאשלעזעג ,רעלָאמ ,ןרָאיטקַא ,רעביירש ןעוועג

 רעגנעהנא ןוא ןטָאירטַאּפ יד ןעוועג ןענייז םוקילבוּפ ןופ בור סָאד

 רָאי קילדנעצ ריפ יד רַאפ ןברָאװרע ךיז טָאה רַאליבוי רעד סָאװ

 טָאה גנַאהרָאפ רעד ןעוו .טייקיטעט רעשירעלעטשטפירש ןייז ןופ

 -ַאלפַא טָאה םוקילבוּפ סָאד ןוא טקַא ןטצעל ןכָאנ ןזָאלענּפָארַא ךיז

 -ענפיוא עמַארד יד ןטָארענ ױזַא ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא יד טריד
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 ןופ ןָאקיססעל

 .רַאליבוי םעד ןפור ןביוהעגנָא םוקילבוּפ ןופ ןעמ טָאה ,טריפ

 ןופ ןירעמיטנענייא יד ,ןײטשדלָאג ינעשזד .ןענישרע זיא ןירבָאק

 ,ןעיורפ רַאפ עלָאר-טּפיוה יד טליּפשעג ךיוא טָאה סָאװ ,רעטַאעט

 .זלַאה ןפיוא ןלַאפעגפױרַא םיא זיא ןוא טננענַאב ןענירבָאק טָאה

 -ענוצ ריא טָאה רע סָאװ ,דובכ םעד רַאפ טקנַאדעג םיא טָאה יז

 ןבילקעגסיוא רע טָאה עמַארד רעיינ ןייז רַאפ סָאװ ,םעד טימ טלייט

 ךיא ןוא; .גנוריפפיוא יד טיורטרַאפ ריא ןוא רעטַאעט ריא דָאדנ

 ."טרעפטנעעג םעד ףיוא ןירבָאק טָאה --- !טרַאנעג טינ ךיז בָאה

 ןופ ןעמָאנ ןיא ןילדע םַאיליוו טסירגַאב ןבָאה טכירַאב םעד טיול

 .ש .רד ,קינלַארָאק .א .רד ,הנתמ ַא טימ ןייארַאפ רעביירש ץרּפ

 רעשיטַאמַארד רעשידיי רעד ןופ ןעמָאנ ןיא רָאש לעשנַא ,סעשָאגרַאמ

 -לעב רעד ףוס םוצ ןוא ,יקסװעשַאמָאט סירָאב ,הנתמ ַא טימ גיל

 ןופ טָאה ןירבָאק .סרמ .ןרָאװעג טסירגַאב קיצרַאה זיא סָאװ ,לבוי

 רָאּפ ַא טדערעג ךיוא ,ןסעזעג זיא יז רעכלעוו ןיא ,עשזָאל רעד

 ,רעטרעוו

 :עסעיּפ רעד ןגעוו טביירש לטסעמ בקעי

 ןיא ןבעל רענַאקירעמַא-שידיי ןופ עמַארד עטנוזעג ַא זיא'ס,
 לעוטקא זיא סָאװ ,ענַארפ עלַאיצַאס ַא טרירַאבכ טרעוו סע רעכלעוו

 -קַארַאכ רעד ןיא טרפב ,תונורסח טָאה עסעיּפ יד ,טנייה ךָאנ וליפַא

 וצ טינ ךָאד זיא'ס רעבָא ,ןשזַאנָאסרעּפ לייט ַא ןופ עיצַאזירעט

 טאהעג טינ ... ןעננוריפפיוא עדייב ייב טָאה יז סָאוװרַאפ ןייטשרַאפ

 -ענפיוא סָאװ:-רָאנ רעקיטלָאמַאד רעד זַא ,ךעלנעמ .גלָאּפרעד ןייק

 ןעמ, ןנָארטרַאפ טלָאװעג טינ טָאה סאלק-לטימ רעשידיי רענעמוק

 ",'םינּפ ןיא ןעייּפש םיא לָאז

 טקורדעג טינ זיא יז .עניב רעד ןופ ּפָארַא דלַאב זיא עסעיּפ יד

 ,ָאטינ זיא די-בתכ ןייק ןוא

 רעטַאעט-"אילַאט סרעלדַא; ןיא טרעוו 1911 רעבמעווָאנ 3 םעד

 -עבעל רעד, סיָאטסלָאט ףַארג ןופ גנוצעזרעביא ס'.ק טריפעגפיוא

 -יא יד .ןרָאװעג טליּפשעג טינ גנַאל זיא עסעיּפ יד ."תמ רעקיד

 ויכרַא ןיא ךיז טניפעג די:בתכ ַא .טקורדעג טינ זיא גנוצעזרעב

 :ןעגנוצעזרעביא ערעדנַא ייווצ טקורדעג ןענייז ןגעקַאד .א"וויי ןופ

 -רַאו ןיא עדייב ,ןןרעּפלַאה קלאפ| ן---ה.פ ןוא ינודקומ .א .רד ןופ

 ,1912 ,עש

 : תונורכז ענייז ןיא גנוצעזרעביא רעד ןגעוו טלייצרעד .ק

 ןרָאװעג טריפעגפיוא רעירפ יז זןיא עניב רעשידיי רעד ףיוא ,

 "יסור רעד וליפא ,עניב רערעדנַא זיא-טינ רעכלעוו ףיוא רעדייא

 םעד ןופ רעמונ ןייא ןיא טקורדענּפָא ךיז טָאה עסעיּפ יד ,.רעש

 -עיּפ רעד טימ רעמונ רעקיזָאד רעד ןעוו ."ַאוינ , לַאנרושז ןשיסור

 טלעטשַאב רימ ייב ךיילג רעלדַא טָאה ,ןעמוקעגנָא רעהַא זיא עס

 -רעביא רעד טימ ןרָאוװעג קיטרַאֿפ ןיב ךיא ןעוו .ןצעזרעביא וצ יז

 ואוו ,רעטַאעט-אילַאט ןיא טריפעגפיוא דלַאב יז רע טָאה ,גנוצעז

 שיטסירעטקַארַאכ זיא ייברעד .גלָאפרעד ןסיורג ַא טַאהעג טָאה יז

 טריפעגפיוא ךיוא עסעיּפ יד טָאה ןעמ זַא ,רעטעּפש : טקאפ אזַא

 ,עשטייד יד ףיוא ייס ןוא עשיסור יד ףיוא ייס ,סעניב ערעדנַא ףיוא

 -םיא יא רעטַאעט, לַאנרושז רעשיסור רעטסואווַאב רעד טָאה

 -ָאטָארּפ; ענעדישרַאפ יד ןופ רעדליב טקורדעג טפָא ?ָאווטסוק

 -רַא עטסטמירַאב יד ןופ ןרָאװעג טליּפשענ ןענייז עכלעוו ,"סווָאס

 -ָאטָארּפ ןופ רעדליב עלַא יד טגלָאפענכָאנ בָאה ךיא . .. .ןטסיט

 ךעלנע ךס ַא ןענייז ,רעדליב יד טיול זַא ,ןנָאז ליוו ךיא ןוא ,ןווָאס

 טינ טָאה ייז ןופ רענייא ןייק רעבָא ,ווָאסָאטָארּפ-רעלדַא וצ ןעוועג

 טָאה םעד ןופ .רע יוװ ווָאסָאטָארּפ רעקידעבעל ַאזַא טקוקעגסיוא

 -ירנ ןיא ןעוועג זיא רע רעלטסניק ַא רַאפ סָאװ ןעז טנָאקעג ןעמ

 ."טַאהעג טָאה רע עיזאטנַאפ ַא רַאפ סָאװ ןוא ךיז ןרימ
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 ךעצַאצט ןשידיי

 ןוא רעלדַא טימ) טריפעגפיוא טרָאד טרעוו 1912 רַאונַאי 26 םעד

 ,"םיאנוש, עסעיּפ ס'.ק (גרעברעקוצ עניגער ןוא שטיװָאקשָאמ ,יורפ

 עשיטַאמַארד, ס'.ק וצ המדקה רעד ןיא טביירש עסעיּפ רעד ןגעוו

 :ןיטנע לאוי "ןטפירש

 ץַאזנגעק ןיא) עמַארד רעטסנרע ןופ דלעפ ןפיוא סקַאמילק ןייז

 בקעי ןיא ,1912 ראי ןיא טכיירגרעד ןירבָאק טָאה ,(עידעמַאס וצ

 -ַארד סנירבָאק . . . .'םיאנוש יד, עמַארד רעד ןיא ,רעטַאעט סרעלדַא

 -יטייצעגסיוא רעטסלופ ןייז טימ טשטנעבעג ,טנַאלַאט רעשיטַאמ

 טימ ןוא ןליּפש (עּפורט ןייז ןוא) סרעלדַא טימ טרעכייראב ,טייק
 רעטַאעט ןשידיי םעד ןבענעג ,1919 רָאי ןיא ,טָאה ,ןריסישזער ןייז

 .ןעננוכיירגרעד עטסכעלרעה רָאנ ענייז ןופ ענייא

 לראק, גנולייצרעד עטסעב עמַאס רשפא כנירבָאק ףיוא טיובעג

 -עב ַא סָאװ ןופ זַא ,ללכ םִלַא ןטליג עקַאט געמ סע ןוא) !סקרַאמ

 ץלַא ,עסעיּפ ןייז טיצַאב ןירבָאק עלעווָאנ רעדָא גנולייצרעד ערעס

 ןעוועג 'םיאנוש יד, זיא ,(ןייז יז טעוװ קיטש-רעטַאעט ערעסעכב ַא

 -טַאעט ייס ,שיטַאמַארד ייס ,שירַארעטיל ייס נלאפרעד רעקישיור ַא

 -שיריי יא ,ךעלשטנעמ-שידיי יא עסעיּפ רעד ייב טָאה ןעמ .שילַאד

 -עגטימ קידלַאװנ טָאה ןעמ .טכַאלעג ןוא טנייוװעג קידרעטַאעט
 טנידראפ .עווָאסַאמ יד ןיא ייס ,סענעצס-ןּפורג יד ןיא ייס טבעל

 -סיה סלַא ןרעוו וצ טנכייצַאב טרָאװ ןופ ןיז ןלופ ןיא עסעיפ יד

 יד טימ ןוא דלעפ ןטיירב ַא ףיוא ,קידנרעדליש ,עמַארד עשירָאט

 ןופ ןזיירּפש עסיורנ עטשרע יד ,ןכירטש עטסרעכיז ,עטספרַאש

 .לַאטיּפַאק ןוא טעברַא ןופ ףמַאק ןשינַאקירעמַא-שידיי

 ןוא טיירטש -- טלַאהניא ןטילנעגכרוד-קידרעטַאעט ריא טימ

 ןופ ,םזילאעדיא ןנעק עבילננייא ןֹופ ,סַאלק ןגעק סַָאלק ןופ ףמַאק

 -לעוו-סיורג ןנעק עילידיא רעשלטעטש ןופ ,רעדורב ןנעק רעדורב

 וצ טנכיײצַאב ךיוא עסעיּפ יד טנידרַאפ ,טייקיצרַאה-טראה רעקיט

 סענעצס ןופ עפש ַאזַא קידנגָאמרַאפ ,עמַארד עלַאעדיא סלַא ןרעוֶי

 םערוטש ןיא ןגָארטעג ןוא ןסירענפיוא קידנרעוו ,סעיצַאוטיפ ןוא

 זיא ץלַא ,ראבלטימוא ָאד זיא ץלַא ,סיוטשנעמאזֹוצ ןוא ףמַאק ןופ

 -םרוטש םוצ ךָאד ןריפ ,ןגעלענּפָא יו ,סעקשזעטס עֶלַא ,טערקנָאק

 סָאװ ,רעטכעלעג עטיירב סָאד וליפַא ,גרַאבדץיּפש ןפיוא רעטנעצ

 ַא ,קנואוו ַא טנַאמרַאפ ,סענעצס יד ךרוד טרָאד ןוא ָאד טלַאנק

 .ןבעל ןופ קיגַארט דעד ןופ ךיוה

 רעייז יד .עידעגַארט רעתמא טימ טמעטָאעג טָאה 'םיאנוש יד;

 יו עשיטעטַאּפ עקידנסיירטימ יד ,ןטלַאטשעג עקיטולבלופ ,עקיברַאפ

 ,ןטיירב ןטימ ןעמַאזוצ ,סעיצַאוטיס ןוא סענעצס עקידמערוטש

 -עדנַא ןוא ןשטיוװָאקשָאמ ,ןרעלדַא ןופ ןליּפש ןקידרעּפָאה ,ןעיירפ

 םוצ זיב רעקוקוצ יד ןביוהעגפיוא ןוא ןגָארטעגנקעװַא ןבָאה ,ער

 ןוא ןדיילטימ ,ןליפטימ ןופ ,ןבעלרעביא ןופ זַאטסקע ןטסכעה

 ."ןפמעקטימ

 ןרָאװעג ןעמונעגנירַא טינ זיא עסעיּפ יד זַא ,טרעלקרעד ןיטנע

 -עג טנָאקעג טינ לייוורעד טָאה ןעמ לייוו ןעמַארד דנַאב םעד ןיא

 .עסעיּפ רעד ןופ די-בתכ ןלעניגירָא סרבחמ םעד ןעניפ

 :ןיטנע לאוי טביירש גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 'עטגרָאבעג, יד זיא 'םיאנוש יד, עסעיּפ רעד ךייש ןיא סָאװ,

 -לעזַא ,ןרוגיפ עטסעב עריא ךָאד רע טָאה .תועדה 525 רשכ ענעצס

 רעד ןופ ןעמונענ קסארט עקנַאמייס ןוא סקרַאמ ?רַאק יווװ עכ

 ריש ,עסעיּפ עצנַאנ יד ךָאד רע טָאה ,ןעמָאנ םעד טימ גנולייצרעד

 "טקיטסעפטנורגעג  ןוא טריזַאב ,ןלַאטעד עטסנעלק יד וצ זיב טינ

 סנירבָאק רשפא זיא ,קידנעגייברַאפ ,עכלעוו) גנולייצרעד רעד ףיוא

 עסעיּפ רעד ןיא ןרעוו גנולייצרעד רעד ןופ ןרוגיפ יד ןוא ,(עטסעב

 רעצנַאג רעד ןוא רעטלוב שירוטּפלוקס ןרעוו ,טליפענסיוא רעמ ליפ

 ."טבעלַאב רעמ ,טפיטרַאפ ללכ ךרדב טרעוו טעשזוס
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 :טביירש ןײטשּפע אנכש

 ,אמארר יד טעז ןעמ ןוא גנולייצרע יד טנעייל ןעמ ןעוו ... ,

 ןופ טייסכעלריטַאנ יד ןניוא יד ןיא ץלַא ןופ רעירפ ךיז טפראוו
 -נוש ,... .רעטייווצ רעד ןופ טײקטכַארטעגסיױוא יד ןוא רעטשרע רעד

 ,עסעיפ עשירארעטיל ַא רָאנ ,דנוש ןייק טינ טייוו ןענייז 'םיא

 .סרעווטסנוק ַא ןייז וצ ןופ טייו רעייז ייז ןענייז ךָאד רעבָא

 רעכלעוו ףיוא עוונַאק עטיירב ,עסיורג יד ָאטינ ָאד זיא סע ..,

 -ןַאג ריא ןיא ןטערטסױרַא לָאז ןָאיצַאוטיס עשירעלטסניק-טכע יד

 רעזדנוא ,סנַאדעג רעזדנוא זייוולייט שטָאכ ןקעוו ןוא סיורג רעצ

 סנעסביא ןופ טלַאטשעג יד ,ליּפשייב םוצ ,טקעוװ סע יוװ ,ליפענ

 ןא ןמַאשַאב טלָאװעג וליפַא טָאה ןירבָאק ןעוו . . . .ןַאמקָאטש

 רעד ןעלניּפשּפֶא לָאז סע עכלעוו ןיא ַאמַארד עלַאיצַאס עכאפנייא

 יד המבו המכ תחא ?ע זיא ,לַאטיּפַאק ןוא טעברַא ןופ ףמַאס
 זיא ףמַאק רעקיזָאד רעד ?ייוו .עכעלריטַאנ ןייק טינ ןָאיצַאוטיס

 טנָאקענ ןעמ טָאה רעבירעד ןוא ,ןיילַא טייקכעלקריוו יד ךָאד

 לָאז סע ןזַא ,ייז ןריניבמָאק יױוזַא ןוא ןטקַאפ ענױזַא ןביילקסיוא

 רעבָא קידנקוק טינ ... .םיסנ טימ ,טייקילעפוצ טימ ןקעמש טינ

 עסעיּפ עיינ סנירבָאק זַא ,ןבענוצ ןעמ זומ ,תונורסח עֶלַא יד ףיוא

 רעד ייב זַא ןוא רַאוטרעּפער ןשידיי ןרעסעב םעד וצ טרעהענ

 -ענעמ-רעטאעט ערעזדנוא ןעוו ,עניב רעזדנוא ןופ טייקנעקנוזעג

 ןַא יז זיא ,עסעיפ עשירַארעטיל ַא רַאפ ארומ ןבָאה סרעשזד

 .?גנוניישרע עדנעיירפרע

 :סיוא ךיז טקירד יקסוװָאנַאי .ש

 טיול זיא 'םיאנוש; עמַארד עטצעל סנירבָאק ןופ ;לָאפרע רעד ,

 עמַאס ריא ... ,גלָאפרע רעטנידראפ ךעלרע ןא גנוניימ רעזדנוא

 ץלא ןופ רעכעה ליפ טייטש . .. . .רעשיטַאמַארד תמא ןַא זיא ןרעק

 ."רָאי עכעלטע עטצעל יד ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ

 | : טביירש ןיקוויר .ב ןוא

 ננוטעברַארעביא ןַא ,,םיאנוש, עמַארד רעקיטראסיורג רעד ןיא,

 ןופ טליּפשעג וויטַארָאקעד-שיאיבנ ,לופטכַארּפ ,עלעווַאנ רעד ןופ

 -ָאס רעד טגעוו ,'סקרַאמ לראק, ןופ עלָאר רעד ןיא רעלדַא בקעי

 יד ,ננוציטשרעטנוא יד רעביא ןצנַאגניא ןיוש טקילפנַאק רעלַאיצ

 ."עמַארד-ןעילימַאפ

 עסעיּפ יד טריפעגפיוא רעישעק רָאדיזיא טָאה 1928 ץרעמ ןיא

 -טסַאג 1940 ינוי ןיא ןוא רעטַאעט-"רעווקס ילניקעמ, רעסקנָארב ןיא

 ."רעדורב ןגעק רעדורב; נ"א עניטנעגרַא ןיא ריא טימ רע טרילָאר

 ןיא ךיז טניפעג די-בתכ ַא .ןרָאװעג טקורדעג טינ זיא עסעיּפ יד

 .א"וויי ןופ וויכרַא

 סָאװ טייצ רעד ןיא יו ,.ק טלייצרעד ?ןעגנורעניארע ,, ענייז ןיא

 ,רעטנַאקַאב ַא רענייז טָאה ,'םיאנוש, עסעיּפ ןייז טליּפשעג טָאה'מ

 טגיילעגרָאפ םיא ,רעטַאעט ןשיפַארגָאטַאמָאניק ַא טַאהעג טָאה סָאװ

 םיא קעװצ םעד רַאפ ןוא ,םליפ ןרַאפ ָאירַאנעצס ַא ןביירשוצנָא

 ןיא ינַאּפמָאק ףַארגָאטײװ רעד ןופ רָאטקעריד ןטימ טריפעגפיונוצ

 טלַאפ ,טכַאמעג ןרעװו רעדליב יד ױזַא יו קידנעעז .ןילקורב טוַאס

 -עזטרָאפ ןיא ןענַאמָאר עצנַאג טנווייל ןפיוא ןבעג וצ ןַאלּפ ןפיוא .ק

 -מַארביײא ,רעטַאעט סרעלדַא ןופ רעשזדענעמ רעד ןעוו ןוא ,ןעגנוצ

 ןשידיי ןופ ןייז ןלָאז רעדליב יד זַא ,ןַאלּפ םעד ןגעוו טרעה ,ןָאס

 ןפַאש ךיז רע טמענ ,ץנערוקנַאק רעסיוא ןייז רעבירעד ןוא ןבעל

 -ערעטניארַאפ ןרעו סע .קעווצ םעד רַאפ עינַאּפמָאק עלעיצעּפס ַא

 רעבָא ,ןָאסנָארַא ףתוש ןייז ,ָאריּפַאש דיווייד ,וועיעסיָאמ ןָאעל טריס

 טנעדיזערּפ ןופ גנורעלקרעד רעד ךָאנ סיוא טניר ןַאלּפ רעצנַאג רעד
 יד ןלעוװ ייז זַא ,רעזייה-יוואומ יד ןופ טסָארט ןקיטלָאמאד ןופ

 יד ןזייו וצ ידכ זַא ןוא ,רעזייה ערעייז ןיא ןזייו טינ רעדליב
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 "שידיא ענעגייא ןעיובפיוא טשרעוצ ןעמ ףרַאד רעדליב עשידיי

 .רעזייה:יוואומ

 װוַָא שטירב , עסעיּפ ןייז .ק ייב ּפָא טפיוק יקסוװעשַאמָאט סירָאב

 םעד ןוא ץניוװַארּפ רעד רעביא רעירפ טליּפש רע עכלעוו ,"סימָארּפ

 "לַאנָאשענ יקסוװעשַאמָאט רעלדַא;, רעקרָאי וינ ןיא 1912 רַאורבעפ 1

 יונעג זיא סָאװ ,סעצָארּפ א ןפורעגסיױרַא טָאה עסעיּפ יד .רעטַאעס

 ,1912 לירּפַא 7 ןופ *סטרעוורָאפ ,, ןיא ןבירשַאב

 -עמַא ןיא קישטרעב; נ"א טנַאקַאב ךיוא זיא עכלעוו ,עסעיּפ יד

 ענייז תעב יקסוװעשַאמָאט סירָאב ןופ ןרָאװעג טליּפשעג זיא ,"עקיר

 -רַאפ ,טייצ עסיוועג ַא ףיוא ,ןיוש זיא ןוא עּפָאריײא ןיא ןלָארטסַאג

 ,רעטַאעט ןשידיי ןקיטרָאד ןופ רַאוטרעּפער ןיא ןבילב

 :ןעגנורעניארעד ענייז ןיא רבחמ רעד טלייצרעד עסעיּפ רעד ןגעוו
 יד ןיא ףיא לעטש ןוא ןסעיּפ ערעדנַא ךיא ביירש לייוורעד

 -ָאט ןיא .טסָארט ַא ןיא סרעטַאעט עלַא ךיז ןקינייארַאפ .סרעטַאעט

 וװוִא שטירב , עידעמָאק ןיימ ףיוא ןעמ טריפ רעטַאעט סיקסוועשַאמ

 סיוא טכערב .גלָאפרע סיורג טָאה עכלעוו ,(קישטרעב) "?סימָארּפ

 ןקיירטש ןרָאיטקַא יד --- רעטַאעט םענעי ןיא קיירטש ַא לָאמַא טימ

 -ָאט טימ רעביא טיצ עסעיּפ יד .טענרהרעד זיא גלָאּפרע ןיימ ----

 עטרירוטשעגנייא יד טָאטשנָא .רעטַאעט:רעלסעק ןיא ןיקסוועשַאמ-

 -סעק ןוא רעלדַא ,!סרַאטס, יד סױרַא ריא ןיא ןטערט ןרָאיטקַא

 .טסָארט-רעטַאעט ןשידיי םעד ןופ םיפתוש יד טסייה סָאד -- רעל

 טליּפש רעכלעוו ,ןיקסוװעשַאמָאט ןליּפשרעטנוא סע ןפרַאד ייז ןוא

 -עוועג ַא ,ןקישטרעב ,לָאר-טּפוה יד טוג ךעלנייווענרעסיוא טרָאד

 םענעי םוק ךיא ,בנא ,ךיז ןָאמרעד ךיא .טַאדלַאס ןשיסור םענעז

 ןבָאה !סרָאטס, יירד עלַא יד ואוו ,רעטַאעט סרעלסעק ןיא נאטייב

 טירטפיוא ןטשרע רעייז רַאפ עבָארּפ עקיצנייא-ןייא יד טכַאמעג

 ןעמוקרָאפ טלָאזעג טָאה סָאוו ,"סימָארּפ ווא שטירב , ןיא ןעמַאזוצ

 -עגרעביא רעלדַא טָאה ןקנַאלב ןופ עלָאר יד .טכַאנרעדפיוא םענעי
 -- שטיװַָאמַארבַא םַאדַאמ ןופ ןוא ,רעלסעק -- ןפארנ ןופ .ןעמונ

 -טּפיוה רעד ייב ןבילבענ זיא יקסװעשַאמָאט .ןייטשלדע אנילוָאּפ
 ."רעירפ יוװ ,לָאר

 טעוװ עסעיּפ ןייז זַא ןעזעגנייא רבחמ רעד טָאה עבָארּפ רעד טיול

 שפנ:תמגע טַאהעג רע טָאה וצרעד ןוא ,הכרעמ עטכעלש  ַא ןבָאה

 ,רעטעברַא ערעייז םיתב-ילעב יד ןפמעקַאב עסעיּפ ןייז טימ סָאװ

 ךָאנרעד טרעדליש רבחמ רעד  .ייז ייב ןקיירטש עכלעוו ןרָאיטקַא יד

 : ןעזעגסיוא טָאה טנוװָא ןיא גנולעטשרָאפ יד ױזַא יו

 ןיא טרימירג ,רעלסעק טייטש ,ךיא עז ,ןסילוק יד רעטניה ,

 -ַאמָאט ואוו ,עניב רעד ףיוא סיורַא טרָאד ןופ טקוק ,לָאר ספארנ

 ייברעד ןוא טדער רע יו ךָאנ םיא טכַאמ ןוא טליּפש יקסוועש

 -רעטנוא ףרַאד ךיא ןעמעוו ,עז ,רָאנ עז, לוק ןפיוא רע טעיואוו)

 טניישרע רע ןעוו ,םורַא עלייוו ַא ןיא ןוא ,'טַאדלָאס םעד ,ןליּפש

 טדער ןוא לָאר ןייז ןופ טרָאוו ןייק טינ רע טסייוו ,עניב רעד ףיוא

 ןופ 'אזָארּפ טקַאה ,ליומ ןיא ןירַא םיא טלַאפ סע רָאנ סָאװ

 ןענירעד ןטימניא ןוא ןסעיּפ ערעדנַא ןופ ןוא 'ןַאטַאלרַאש עקהמלש,

 שטייד-חתפ ףיוא ןיקסוועשַאמָאט טימ ןדייר וצ ןָא ראנג רע טבייה

 -נבַאמבָאנ ,!וינעטַאט , ַא זָאל ַא ױזַא רע טוט טייצ וצ טייצ ןופ ןוא

 -סיורַא ןָא רָאנ רע טביוה לָאמַא טימ ןוא . . . ןיקסוװעשַאמָאט קיד

 -ַאמָאט... .ןיקסװעשַאמָאט טרעהעג סָאװ ,'אזָארּפ, יד ןּפַאכוצ

 רעד ןיא גלָאפרעד רעד ןוא עלָאר ןייז ןעמעוו ,ןייֵלַא יקסוועש

 ךיז ןטלַאהוצנייא תוחכ ענייז עלַא ןָא טעדנעוו ,רעייט זיא עסעיּפ

 רעלדַא ףיוא טערט רעבָא ָאד .ךיז ןרילרַאפ וצ טינ ,לָאר רעד ןיא

 רעירפ טָאה קנַאלב עכלעוו ,לָאר רעשיטַאמַארד רעטסנרע רעד ןיא

 ןיא ךיז טלדנַאװרַאפ עניב יד ןוא -- גלָאפרע סיורג טימ טליּפשענ

 ַא ףייא קידנטייר ,ריא ןיא ףיוא טערט רעלדַא .זיוה-םיענושמ ַא
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 ןופ ןַָאקיססעל

 רע .ןרעטש ןפיוא ןלירב טימ ןוא דרָאב רעדליוו ַא טימ ,םיזעב

 רעד ,'סעקשטַאימעס, ןגעוו השעמ ַא םעּפע ןלייצרעד וצ ןָא טביוה
 זַא ,טעזרעד רע .יקסוװעשַאמָאט ךיז טרילרַאפ ָאד ,טכַאל םלוע

 ...ךיוא ךיז רע טזָאלעצ ,םזימָאק ןייז םיא ייב קעװַא טמענ רעלדַא

 ןגעק 'טיוט ןוא ןבעל ףיוא ףמַאק, סיוא ,לָאר סיוא ,עסעיּפ סיוא
 רעדעי סָאוװ ,'סרַאטס, ןעייטש עניב רעד ףיוא . . .רעקיידטש יד
 ןוא טנעמסידָאלּפַא םעד ןרעדנַא םעד ייב רענייא טפייר ייז ןופ

 ךָאנרעד טמוק רעלסעק ןעוו ןוא .םוקילבוּפ ןופ רעטכעלעג םעד

 ,זיוה-םיענושמ 8 ןייֵלַא עניב יד רָאנ טינ ןיוש זיא ,ףיורא רעדיוו

 ַא ןוא רעטכעלעג רעדליוו רעפיורנ ןייא .רעטַאעט עצנַאג סָאד רָאנ
 עסעיּפ יד ...ןטייז עֶלַא ןופ טכליה יירעשטיווק ַא ןוא ײרעשטַאּפ

 ךיוא ,ןנלָאפרע עטסערג עניימ ןופ םענייא ,טעגרהרעד ןעמ טָאה

 ךיא בָאה .ךיוא רימ ןעמ טָאה טלָאצַאב טינ .ןיז ןשירַארעטיל םניא

 -רעטַאעט יד ןבָאה רַאפרעד .טכירעג ןיא 'טפָארט, םעד טגָאלקרַאפ

 זיא ,ןסעיּפ עניימ טריטָאקיאב ןָאזעס ןקידנעמוק םעד סרעשזדענעמ

 -קיזומ ַא ןיא עסעיּפ א עניימ ןריפוצסיוא ןלַאפעגנייא ןַאד רימ

 ."לָאה

 סלַא ןרעלדַא ןגעוו קידנדייר ,טייהנגעלעג רערעדנַא ןַא ייב ןוא

 רעטנָאמרעד רעירפ רעד וצ קירוצ רבחמ רעד טמוק ,רעליּפשיוש

 : טקרעמַאב ןוא ,ענעצס

 ןָאעל רעכלעוו ןיא לָאר ַא ןיא ןטָארטעגסיױרא טרָאד זיא רעלדַא,
 זַא ,רעכיז ןיב ךיא .טכַאמענ ןעזפיוא סיורג רעירפ טָאה קנַאלב

 טָאה .ריא ןיא ןענעכייצסיוא טנַאקעג קינייו טינ ךיז טלָאװ רע
 ןוא ... ןָאט-קזוח ןשירעפיטש ַא ריא ןיא ןנָאלשעגנָא רעבָא רע

 ,עסעיּפ רעד ןבעגעג ןַאד טָאה ןָאט-קזוח רעשירעפיטש רעקיזָאד רעד
 -ינַארט עטסנרע סלַא ןעמעלַא ייב ןעמונעגסיוא רעירפ טָאה עכלעוו

 ."...סרַאפ ןקיליב ַא ןופ םינַּפ ַא ,עידעמָאק

 לאוי טביירש "ןטפירש עשיטַאמַארד, ס'.ק וצ ריפניירַא ןייז ןיא

 :ןיטגע

 ןרָאװעג טליּפשעג ,ןיקסוװעשַאמָאט ייב רעדיוװ ,זיא 1919 ןיא
 -רעב, דנַאלסור ןיא) 'סימָארּפ ווִא שטירב, עידעמָאק סנירבָאק

 -עמָאק יד ,ןיקסוועשַאמָאט ייב לָאמַאכָאנ ,1916 ןיא ןוא ,('קישט
 -'ףוקיא, ןיא ןרָאי עכעלטע רַאפ טקורדעג) 'עקירָאטסקענ יד, עיד

 ךיא ןָאמרעד .('עסיורג ןע'מי רעביא, ןעמָאנ ןרעטנוא לַאנרושז

 ןימ א ייז ןענייז ךעלטננייא לייוו ,םעטָא ןייא ןיא ןסעיּפ ייווצ יד

 בָאה ךיא עכלעוו ,עמעט ןייא ןעלדנַאהַאב עדייב םורָאוװ .גניליווצ

 -בָאק ןופ ןּפַאטע יד קידנענכייצנא ,ןכַארטשעגרעטנוא רעירפ ןיוש

 -נטייצ יד ,'ןבעל עיינ סָאד  עמעט יד ,ערעירַאק רעשיטַאמַארד סניר

 ןטנַארנימיא עשידיי ןופ ןשינענָאי-תילכת ןוא-סונעג עקידרקפה זייוו

 עקידעבעל טימ שימייה רעייז ןענייז ןסעיּפ עדייב .עקירעמַא ןיא

 רעייז טימ ,קלָאפ ןקידלטעטשניילק-שימייה ,ןכַאֿפנייא ןֹופ ,ןשטנעמ

 ץלַא .טרעטיירבעגסיוא זייוולייט ָאד טרעוו סָאװ ,לַארָאמ רעשימייה

 ַא ךיוא זייוונטייצ ,רעכעליירפ ַא ןסעיּפ ייווצ יד ןענייז םענייאניא

 ןוא ,דערַאנ ןֹוא ןטיײקשירַאנ ,ןתועט ןופ רַאוו-ריוו רעכעלקירעיורט

 -ָאמ סגרוטַאמַארד רעזדנוא טנָארט ?יפיוזַא ףיוא -- עטצעל יד

 ןיא קידנלַאפניירַא ןיילַא ,טפָארטשַאב ןיילַא לָאמטּפָא ןרעוו -- לַאר

 ןבעל ןיא .ערעדנַא רַאפ טלעטשעגרעטנוא ןבָאה ייז סָאֹוו ,ןצענ יד

 קידנטלַאה ,עידעמָאק רעד רַאפ ןזייא ןוא לָאטש ןעוועג ןירבָאק זיא
 זַא ,ןיימ ךיא ןוא .עמַארד רעד ןופ רעדנימ טינ רָאה ַא ףיוא יז

 רע זיא ,תוחּפה ?כ7 ,סעידעמָאק ענענייא ענייז ךייש זיא סָאװ

 סעידעמָאק ייווצ יד ןיא ןדעטקַארַאכ יד .טכערענמוא טינרָאג ןעוועג

 -ַאכ יד רעדייא קידעבעל-טנוזעג רעקיניי טינ ןפוא םושב ןענייז

 םניא ,זיא רָאמוה רעד .סעמַארד יד ןיא ןּפיט רעדָא ןרעטקַאר

 -עצס עקידנפמעק יד .רעקילַאװק א ,רעשירפ ַא ,ללכ ךרדב ןסיורג
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 רעטַאעט ןשידיי

 .סקַאמילק םנופ ןטייז ערייב ןופ טלטייקענ שינָאל ןענייז סענ

 .ןרעלעפ עניילק עכעלטע ,ןריישרעטנוא עניילק עכעלטע ןַאראפ

 ,סָאוו ,דיי רערעטלע ןַא ןַארַאפ זיא ?סימָארּפ ווֶא שטירב , ןיא

 .עניב רעד ףיוא גנומיטש עטסנרע ןַא ןָא רע טעייוו ,ענד ַא ףיוא

 ָאד סָאװרַאפ, : טנערפ ,םיא טימ ךיז קידנדיירעצ ,טניירפ א רענייז

 -ערָא ױזַא ,רעקיצניוװ ױזַא טייקכעלשטנעמ יד טרעוו עקירעמא ןיא

 :רעסעב גערפ וד, :טרעפטנע דיי רערעטלע רעד ןוא ,'? רעמ

 .'? רעקידנכָאװ יױזַא ,רעבערנ ױזַא טייקשידיי ָאד טרעוו סָאװרַאפ,

 ריש םעד ,סקישטרעב זַא ,גנַאהרָאפ ןטצעל ןרַאפ ענר ַא ,ראפרעד

 ןופ ּפָארַא טמוק ,הלכ רעדָא בייוו סנַאמנגנוי 'ןטּפַאכעגניירא, טינ

 ,ןדיירוצסיוא טרָאוו ַא ןָא ,עלַאיל עמוטש ַא יז זיא ,,טייז רענעי,

 ."דליש רעדָא עצילבַאט עקידעבעל ַא יו

 : טביירש ןיקוויר .ב

 -ַאב סנטסיימ טציא זיב ןענייז ןטעשזוס רענַאקירעמַא טכע ,

 ,סידעיירש ,קידנעקַאנק עניב רעשידיי רעד ףיוא ןרָאװעג טלדנַאה

 ןעו ןטלעז רעבָא ,לַאטנעמיטנעס רעדָא ?ענַאיצַאפנעפ ,לענימירק

 ןשינָאלָאכיסּפ ַא טימ ,טייקרעכיז ןוא טכַאמ טימ ,שירַארעטיל

 -טינ ַא ךיז טקרעמ סע .ןנלָאפ ןוא ןוויטָאמ יד ןיא ןעגנירדניירַא

 טייקיאעפמוא יד ,טרָא םענעטַָארטאב-טינ ַא וצ ןטערטוצ ןענעק

 -רעווש ןָא מוק סע .ףָאטש ןטעברַאַאכ טינ ,ןעיור ַא ןעיידרַאפ ןצ

 עשירַארעטיל טימ קיטסירעטקַארַאכ עלַאקָאל יד ןקינייארַאֿפ וצ ךעל

 'סימארּפ ווֶא שטירב, ןייז טימ טכַאמעג טָאה ןירבָאק .,ןרעינַאמ

 רישרעטנוא רעד ... .ןריפוצכרוד גנוקינייארַאפ אזא ךוזרַאפ ַא

 טָאה עידעמָאק רעד ןופ טפלעה רעטייווצ ןוא רעטשרע רעד ןשיווצ

 ןטסַא ייוצ עטשרע יד תעב .לַאז-רעיושוצ ןיא ןליפ טזָאלעג ךיז

 -- םלוע ןצנַאנ ןופ רעטכעלעג םעד טימ טכליהראפ לָאז רעד טרעוו

 םעד ףיוא ּפֶא רעבָא ךיז ןפור -- ןטושּפ ייס ,ןטנענילעטניא ייס

 ןבָארג טימ רעיושוצ יד זיולב ןטקַא ייווצ עטצעל יד ןופ םזימָאק

 ךוזרַאֿפ רענעננולעג-בלַאה ַא זיא 'סימארּפ ווָא שטירב ,/ .קַאמשענ

 ..עידעמָאק עשידיי עלענינירַא ןַא ןפַאש וצ

 קישטרעב , ס'.ק וצ יקצולירּפ חנ ןיוש ךיז טיצַאב רעגנירג לעסיבַא

 :עשרַאװ ןיא ןליּפש סיקסװעשַאמָאט תעב *עקירעמַא ןיא

 םורד ןופ רענייב טימ גנוי ַא : סרַאפ ןקיטפול א רַאפ עוונַאק ַא,

 ,ץרַאה ליואוו ַא טימ רָאנ ,םשונמ ַא ןוא ףונ לעב ַא ,דנַאלסור

 רעקיצומש ַא ןיא טרעטנָאלּפרַאפ טרעוו ןוא עקירעמא ןייק טמוק

 ןעוו ןאד ,ךודיש םענעגנואווצעג ַא וצ םיא טננערב סָאװ ,ענירטניא

 רעד טימ טביל רע עכלעוו ,עלחר ַא דנַאלסור ןיא ךָאנ טָאה רע

 ןידבָאק 'ה רָאנ .רוטַאנ רעשיוויטימירּפ ןייז ןופ טפַארק רעצנַאג

 נָא ,ןברַאדרַאפ וצ ןזיװַאב ךיוא לַאפנייא ןקידהשקשינ םעד טָאה

 -מוא טימ ןוא 'םזיטַאמַארד, ןקידנצלירנ טימ קיטש סָאד קידנליפ

 .'םזילַארוטַאנ, ןקיטפַאהלקע-טרעּפמולעג

 עשטרעב רעלדנעהדרעפ רעטסָארּפ רעד זיא ןיקסוועשַאמָאט 'ה

 ןקירעביא ןייז ןופ !ןטנַאקיזומ , ןוא 'ןטַארעטיל , יד יו רעטנענ ליפ

 טימ, שטאב טסייו רע -- ןייטשרַאפ וצ רעננירג .רַאוטרעּפער

 עֶלָאר יד ךיוא ןוא . . . ,ןליּפש וצ רעטכייל ןוא 'סָאד טסע'מ סָאװ

 .יירד ַא ףיוא; ,קיסעמלטימ ןיולב יקסוװעשַאמָאט 'ה סיוא טריפ

 א טינ זיא עשטרעב ןייז .ּפיט ןייק טינ ןוא ּפיט ַא ָאי זיא'ס

 ןיא ... עיצַאערק עשינָאמרַאה ,עצנַאג א טינ ,סָאג ןייא ןופ רוגיפ

 ףיוא עטסעב סָאד ןזיוועגסיױורַא יקסוװעשַאמָאט 'ה טָאה ןעשטרעב

 םרוק טלעפ םיא .ןזיוועג ליפ טינ טָאה ןוא ,קיאעפ זיא רע סָאװ

 יד זיולב רעכלעוו ןָא טייקכעלרעגיא ענעי ,סָאטַאּפ רעתמא רעד לכ

 ."טסיטרַא ןשיטַאמַארד ןייק טינ ךָאנ ןבעג ןסוילּפ עכעלרעסיוא

 -םיוא רעטַאעט-*סיקסוועשַאמָאט ,, ןיא טרעוו 1915 רעבָאטקָא ןיא
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 "גנונפָאה סלארשי, סנירבָאק ןיא ןיטסרעג ַאטרעב ןוא יקסװעשַאמָאט סירָאב

 ."גנונפָאה סלארשי, עסעיּפ ס'.ק ןיקסװעשַאמָאט ךרוד טריפעג

 יד טָאה רע זַא ןעגנורעניארע ענייז ןיא טלייצרעד רבחמ רעד

 םיא זיא יז ןוא רעלסעק דוד רַאפ טנעיילעגרָאפ לָאֵמ יירד עסעיּפ

 טָאה ,עסעיּפ יד ןעמונעגנָא טָאה יקסװעשַאמָאט ןעוו .ןלעפעג טינ

 ,"הסדה,, ןופ לָאר יד ןליּפש לָאז ןיטסרעג ַאטרעב זַא ,טגיילעגרָאפ רע

 טָאה עסירעטקַא יד לייו ,םעד ןגעק ןעוועג זיא רבחמ רעד רעבָא

 רקיע רעד רעבָא ,סרעטַאעט יטעײרַאװ יד ןיא רָאנ טליּפשעג רעירפ

 -סעק טימ ,ךָאנרעד טָאה יז ןעוו ןלַאפעגכרוד זיא יז סָאװ רַאפרעד

 ."חישמ רעשלַאּכ רעד, עסעיּפ סנייטשנרא קרַאמ ןיא טליּפשעג ןרעל

 וליפא ,גנַאלרַאפ ןייז ןופ ןטָארטעגּפָא טינ רעבָא זיא יקסװעשַאמָאט

 ךָאנ זיא רבחמ רעד ןוא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןבָארּפ יד יו םעדכָאנ

 רעדיו ןוא רענעט סעסירעטקַא רעד ןופ ןדירפוצמוא ןעוועג ץלַא

 -עטקַא רערעדנַא ןַא ןופ ןרעוו טליּפשעג לָאז לָאר יד זַא ,טגנַאלרַאפ

 -רעביא ןיטסרעג ַאטרעב טָאה ןבָארּפ יד ןופ ךשמ ןיא רעבָא ,עסיר

 ןוא ןליּפש ןפוא ןקיטלָאמאד ןצנַאג ריא טימ ןכָארבעג

 אטרעב טָאה ,עסעיּפ עקיזָאד יד טריפענפיוא טָאה ןעמ זַא,

 זיא עסערּפ עצנַאנ יד זַא ,טכַאמעג םשור ַאזַא ריא ןיא ןיטסרעג

 ,רעטייווצ רעד ףיוא טָאה יקסוװעשַאמָאט ןוא ,ריא טימ ןעוועג ?ופ

 בָאה ךיא ביוא ,טלַאהעג ריא טרעכעהעג ,ךָאוו רעטירד רעד ףיוא יצ

 -ענסיוא ךיז יז טָאה ױזַא .טלּפָאדרַאפ טינ ריש ,תועט ןייק טינ

 ןענייז ןקיטירק עטסרעמ יד ... .הסדה ןופ לָאר רעד ןיא טנכייצ

 טָאה עסעיּפ רעקיזָאד רעד ןיא .,ןליּפש ריא וצ גנַאזעג ַא ןעוועג

 רעשידיי רעד סלַא טיײקטרַאצ ריש ַא ןָא ןויוװעגסיױרַא קנַאלב ךיוא

 .--סיוא ךיז טָאה ןייטשּפע םַאדַאמ ךיוא ןוא ,רעדורב סהסדה ,רעטכיד

 .עמַאמ סלארשי סלַא טנכייצעג

 טליּפשעג זייוונטנעמָאמ טָאה ,לארשי סלַא ,ןייֵלַא !קסוװעשַאמָאט

 וִא שטירב, ןיא יוװ יצ ,!ןדע-ןנ םענערָאלרַאפ, ןיא יו רעסעב ךָאנ

 ןטייווצ םעד ןופ ענעצס רעטצעל רעד ןיא .(קישטרעב) 'סימָארּפ

 -רַאפ ַא לָאמ ןטשרע םוצ םיא ןיא ףיוא ךיז טקעוו סע תעשב ,טקַא

 טכוז רע יו ןוא ,טרעטעגרַאפ רע עכלעוו ,ןהסדה ןייז ףיוא טכַאד
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 זי --

 סָאװ ,עלהשעמ רעד ןיא דשח ןקיזָאד םעד ןקיטשרעד וצ ךָאנרעד

 רעקיזָאד רעד ןיא ... .,ןיינ-פָאלש ןרַאפ דניק ןייז ט?ייצרעד רע

 סלַא ןזיװעגסױרַא דיז רע טָאה ,ננומיטש רעתמא טימ לופ ,ענעצס

 -עג רע טָאה רענייפ ךָאנ .הנררמ רעכיוה ַא רָאנ ןופ רעלטסניק

 ןייז ןעוו ,ענעצס עטצעל ןייז סרעדנוזַאב ,טקַא ןטירד םעד טליּפש

 טביילב רע ןוא םיא טזָאלרַאפ ,ןירעגניז עטמירַאב ַא ןיוש ,הסדה

 -עג ,ענעצס עליטש עקיזָאד יד . . . .ןיילא ןצרַאה ןיא ןברוח ןטימ

 ,רעדעי ןוא ,םלוע םעד טכַאמענ דליוו שמס טָאה ,םיא ןופ טליּפש

 ךיז סרעדנוזַאב ןַאד טָאה ,ןבירשענ עסעיּפ רעד ןנעוו טָאה סָאװ

 ."רוא ףיוא טלעטשענּפָא

 לאוי טביירש ,"ןטפירש עשיטַאמַארד, ס'.ק וצ ריפניירַא ןייז ןיא

 : ןיטנע

 -ָאיצַאנ םעד טעמרדיוועג ןענייז ,עדָאירעּפ רעד ןיא ןסעיּפ ייווצ ,

 'קלָאפ ןייז וצ קירוצ, ןוא (1918) 'ננונפָאה לארשי, :םזילַאנ

 .ןסעיּפ-עדָאמ ןפור טינ רעבָא ייז ךיא לע ןפוא םושב .(1917)

 טכַאװרעד טייצ רענעי ןיא טָאה סָאװ ,םזילַאנָאיצַאנ רעד ךָאד זיא

 ףיט ןוא טכע ױזַא ןעוועג ,עקירעמַא ןופ סָאנ רעשידיי רעד ףיוא

 יד ןופ סיורַא טמעטָא רע ןוא ,טנעמעלע:רוטַאנ ַא יו קיטכַאמ ןוא

 שרעדנַא ?סיב ַא .טייקיטכירפיוא רעשירפ רָאנ טימ ןסעיּפ ייווצ

 ףרַאד יצ רעכיז טינ ןיב ךיא) טײקכַאװש סנירבָאק טימ סע זיא

 ןטנעמעלע ןסעיּפ ענייז ןיא ןעיצַאב וצ (רעלעפ ןפֹורנֶא סע ךיא
 -יטציא רעד ןיא .ןעגנולייצרעד עקידרעירפ ענייז ןופ ןטקעפע רעדָא

 .ןסעיּפ עכלעזַא יירד רימ ןבָאה עדָאירעּפ רעק

 סָאװ ,רעטוס עקניטלַא ןַא ןַארַאפ זיא 'גנונפַאה סלארשי , ןיא

 -רוטַאקירַאק ַא ,ַאשַאב עבָאב עטריקסַאמרַאפ-ךַאוװש ַא זיולב זיא

 ןיא ןוא ,ןעננולייצרעד עטשרע סנירבָאק ןופ יירד-ייווצ ןופ רוניפ

 ּפִא ךיז ןליּפש 'קלָאפ ןייז וצ קירוצ, ןיא יו (1912) 'םיאנוש יד;

 עטקורענּפָא-טייוו ייווצ ןופ ןשטנעמ ,רעדירב ייווצ ןשיווצ סענעצס

 -קילג רעייז ןופ ןעגננונָאמרעד עטבעלענכרוד ןענייז עכלעוו ,ןטלעוו

 ,סענעצס -- זיוה סעמַאמ-עטַאט ןיא טייחדניק רעקידתודחא רעכעל

 -רעד סנירבָאק ןיא ,עמרָאפ רערעטיירב ַא ןיא ,ךיז ןעניפענ סָאװ

 קפס ַא זיא רָאנ טינ רעבָא .ערעדנַא ןוא !סקרַאמ ?רַאק, ןעגנולייצ

 טינ וליפַא סייוו ךיא .רעלעפ ןפורנָא עטצעל סָאד ןעמ ףרַאד יצ

 ןָאלבַאש ןגעוו קוסּפ סנעט טילאּפיא ןדנעוונא םעד ףיוא געמ ןעמ יצ

 ,טרָאד ךיז טגָאז ,בייהנא ןיא .('טסנוק ןופ עיּפָאזָאליפ, ןייז ןיא)

 .ה .ד ,רעלטסניק ערעטלע ,ערעדנַא ךָאנ רעלטסניק רעגנוי ַא טכַאמ

 ּפֶא ךיז רע טכוז וצ-רעטעּפש .ןָאלבַאש ןדמערפ ַא ךָאנ טנלָאפ רע

 ,רעבָא רעטעּפש ךָאנ .קידנעטשטסבלעז טרעוו ,נעוװ םענענייא ןייז

 ,ןייַלַא ךיז ךָאנ ןיוש רע טכַאמ ,ערעירַאק ןייז ןופ גרַאבּפָארַא ןפיוא

 רעכלעוו ןנעוו טייצ רעד וצ .ןָאלבַאש רענעגנייא ןייז טרעוו רע .ח .ד

 -כער ןייז ןיא סלָאמַאד קידנעייז ,ןירבָאק זיא ,דייר יד ָאד זיא'ס

 .טריזינַאלבַאשרַאפ ןרעו ןופ ןעווענ טייו רָאג ,גנואילב רעט

 רענַאטנעמַאמ ןופ הנעט יד ןבָאה רָאנ םיא וצ ןעמ ןָאק סנטסכעה

 רע טָאה ,ענעצס עיינ א ןפַאש וצ קידנליופרַאפ ךיז ; טייקליופ

 ,"ןטיירג ןופ ,עטלַא ןַא ןעמונעג

 ; טביירש ןירָאג .ב

 ליוו רענייא ןעוו ,עניב רעד ןופ דנַאטשוצ ןקיטציא םייב . ..,

 יװ הרירב ערעדנַא ןייק טינ רע טָאה ,טליּפשעג ןסעיּפ ענייז ןעז

 ןריזיטַאמַארד וצ רעדָא דנוש ןטסנרע םוצ ךיז ןזָאלוצרעטנורא

 ץַאלּפ ןעניפעג ןָאק עסעיּפ ערעסעב ַא .הרות רעד ןופ ס'הורע יד

 -רַאֿפ סע .סנ א ךרוד רעדָא לַאפוצ ַא ךרוד רָאנ עניב רעד ףיוא

 רעד ףיוא ןעמוקעגסיורא זיא 'גנונפָאה סלארשי, זַא ,ךיז טייטש

 יד ןוא ,ןבָאה טלָאװעג יז טָאה רעביירש רעד יו יױזַא טינ עניב
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 ןופ ןַאקיסקעל
 א 5 יי אטא

 סָאד ,רעטרעוו ייווצ עטשרע יד ןופ ןָא ךיז ןבייה ןסימָארּפמָאק

 .טקַא ןטעװעקוטשענוצ ןטרעפ םעד זיב ןעמָאנ םעד ןופ טסייה

 קרעוװו ןייז ףיוא ןקוק ןוא ,רענָאיּפ א ,דנוש ןשירַאנ וצ רעטנורא

 טינ ךיז טזָאל סָאו ,גרוטַאמַארד ןדעי ןיא ןעז טצעי ןזומ רימ

 רַאפ געו ַא ןטערטוצסיוא טכוז סָאו ,עטשרע סָאד ףיוא יוװ יױזַא

 -רָאג הליחתכל זיא טקַא רעטרעפ רעד ... .עמַארד רערעסעב רעד

 טעפעשטענוצ רע ןזיא רָאנ טינ ןוא עסעיּפ רעד ןיא ןעוועג טינ

 עצנַאג יד קיליב טכַאמ רע רָאנ ,ןנָאװ ַא וצ דָאר עטפניפ ַא יוװ

 רעד רַאפ ןטקעפע עכעלטע טריפעגניירַא ָאד ןענייז ךיוא .עמַארד

 זיא רקיע רעד .ןטייקיניילק ץלַא ןענייז סָאד רָאנ ... .עערעלַאנ

 עכעלשטנעמ טימ ,עכעלשטנעמ ַא ןיא עמַארד יד ןוא ,עמַארד יד

 .ןעגננובערטש עכעלשטנעמ ,ןעגנונפָאה עכעלשטנעמ ,ןטפַאשנרייל

 ןענייז ןענַאזרעּפ יד ןוא ,ןבעל ןופ סלוּפ רעד ריא ןיא טנָאלש סע

 ,ןילַא ךיז ןופ ךיז טלקיװטנַא עמַארד יד ןוא ,ןשטנעמ עקידעבעל

 םוש ַא ןָא ,שינעשטעוװוק םוש ַא ןָא ,ןעננוננערטשנָא םוש ַא ןָא

 .רָאה יד ייב ןּפעלש טינ סענעצס יד ףרַאד ןעמ ןוא ,שינעּפוטש

 -יירד ַא סלַא 'גנונפָאה סלארשי, עמַארד יד ןטכַארטַאב רימ . .

 רעד ןוא ,ןבירשעננָא ןירבָאק ריא טָאה ױזַא .עסעיּפ עקיטקַא

 ןופ שטנואוו ןפיוא ןרָאװעג ןבענעגוצ רעטעּפש זיא טקַא רעטרעפ

 ןוא ,ןטקַא ייווצ טשרע יד ןענייז עטסעב יד . .. .רעשזדענעמ םעד

 ןעמוקעגסיורַא זיא ,רעטסקרַאטש רעד זיא רעכלעוו ,רעטירד רד

 יד טימ רערעכיז טליפענ ךיז טָאה ןירבָאק .רענעגנולעג ןייק טינ

 -רַאֿפ ךיז טָאה רע ןוא ,טנַאקַאב טוג םיא ןענייז עכלעוו ,ןענַאזרעּכ

 רעד ןופ רָאטקעריד םעד ןריפניירַא טפרַאדענ טָאה רע ןעוו ןראל

 םעד ןיא ןריפוצניירַא ןעגנולעג רעייז זיא ןענירבָאק . . . .ערעּפָא

 עטסקראטש יד .זיוה עטנענילעטניא ןַא ןופ ערעפסָאמטַא יד קיטש

 ןעמ סָאװ ,טײקנטלַאהעגננייא ןַא טימ טבעלענברוד ָאד ןרעוו ןליפעג

 עכלעזַא ןענייז ןעננולדנַאה יד .ןשטנעמ עלעדייא ייב ןעז רָאנ ןָאק
 ןיא םיא .קיאעפ ןענייז ןשטנעמ עטנענילעטניא רָאנ עכלעוו ףיוא

 זַא ,ןבעל ?יפיוזַא טקעפע-ןעניב ַא ןיא ןבענוצניירַא ןעננולעגנ ךיוא

 ןטסיײממַא ... .רעיושוצ םעד טקַאּפ ןופרעד טיײקכעלטיײהרַאוװ יד

 רעטְלַא רעד ןופ דליב סָאד ןרעדליש וצ ןעגנולעג ןענירבָאק ןזיא

 ברַאפ רעתמא רעד ןיא ףוס ןזיב בייהנָא ןופ ךרוד טייג יז ,ןעמַאמ

 -עדליש יד זיא טנעגילעטניא רעייז ... .עמַאס רעשידיי רעד ןופ

 א זיא ננורעדליש יד .טקַא ןטשרע םעד ןיא 'הסדה, ןופ גנור

 ןטריצילּפמָאק א רימ ןבָאה 'הסדה, ןיא לייו ,עטפאהרעטסיימ

 דליב סָאד ... .יינ ץנַאג רעיושוצ ןרַאפ זיא רעכלעוו ,דעטקַארַאכ

 סָאד .ךעלטייד ױזַא ןעמוקענסױרַא טינ זיא 'ווָאקַאילַאּפ לארשי , ןופ

 טנַאקַאב טנָאנ ןיא רעסַאפרַאפ רעד .שודיח ַא ןזייווסיוא ךיז ןָאק

 טגעוַאב 'ווָאקַאילָאּפ, יו ןָאזרעּפ ַאזַא ןכלעוו ןיא זיירק םעד טימ

 יד יו רעסעב םיא ןרעדליש ןענָאק טפרַאדעג טָאה רע ןוא ,ךיז

 ."ערעדנַא עֶלַא

 טרעוו ן1909 :ןָא טיג ןיטנע יו סינ} 1913 רעבָאטקָא 15 םעד

 רעקרָאי-וינ ןיא טריפעגפיוא ,רבחמ ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא

 ("שטנעמ רוטַאנ רעד ,,) *עליוב לקנַאי, עסעיּפ ןייז רעטַאעט-"!ןָאעדָא;

 ;לַאנָאסרעּפ ןקידנגלָאפ טימ

 סירָאמ םעס -- עליוב לקנַאי
 ץלַאמ ּפיליפ --- היעשי

 ןיילק םַאדַאמ --- עמורפ
 גרעבדלָאג םעס -- עצַאח

 ןיקרָאװד ַאדייא --- ַאשַאטַאנ
 ןייפ ַאדייא -- עקייח

 ןיילק רָאדיזיא -- םוחנ
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןהָאק ירעה -- ּפָאקָארּפ
 .וָאליאומַאס .ב .מ -- רעב-שריה

 טריפעגפיוא 1916 רעבמעווָאנ 29 םעד טרעװ עסעיּפ עבלעזיד

 טליּפש רעכלעוו ,רעלסעק דוד ךרוד רעטַאעט-יוינעווצ דנָאקעס , ןיא

 :לַאנָאסרעּפ ןקידנגלָאפ טימ *לקנַאי, לָארטּפױה יד

 דייווש קרַאמ --- ?היעשי,

 יקסלָאדאנ הרש --- ?עמורפ;

 רעלסעק דוד -- "עליוב לקנַאי,

 ןַאמטליג רָאדיזיא -- ?רעקסלעסָאװָאנ םוחנ;

 יקסנעליוו ירעמ --- "עקייח;

 ץרַאװש סירָאמ -- "רעב-שריה;

 רעלסקעוו בקעי -- ?ןמלז;

 "עליוב לקנַאי

 ןיא

 "רעטַאעט ןאעדָא ,

 ןַאמיײה סיאול -- ?עצַאח,

 ןָאסנַאטַאנ זלרַאשט --- "ּפָאקָארּפ;

 ןַאמסייוו יסעב -- *ַאשַאטַאנ;

 יקסלָאדאנ ןָאעל -- "*קַאנרעטסַאּפ עשטיא;

 טָאה רע עכלעוו ,עסעיּפ יד טָאה רע זַא ,טלייצרעד רבחמ רעד

 -ינייוו טינ טנעיילעגרָאפ םיא ,רעלסעק דוד רַאפ ןבירשעג הליחתכל

 רָאי 14 טשרע טריפעגפיוא יז טָאה רעלסעק ןוא ,לָאמ 10 יו רעק

 םעד טנעיילעגרַאפ רָאנ םיא רע טָאה לָאמ עטשרע סָאד .רעטעּפש

 רע טָאה ,ןןרעלסעק טינ טלעפעג סע זַא ,קידנעעז ןוא טקַא ןטשרע

 טָאה רע יו םעדכָאנ ,לָאמ טייווצ ַא .ןענעיילרָאפ סָאד ןסירעגרעביא

 ןטעבעג טָאה שטיװָאקשָאמ ןוא ,עסעיּפ יד טנעיילעגרָאפ רעדיוו םיא

 רע לייוו ,טגָאזעגּפָא ךיז רע טָאה ,ןליּפש יז לָאז רע זַא ,ןרעלסעק

 רבחמ רעד זיב ,לָאמ עכעלטע ןעשעג זיא ױזַא .טינרָאג ריא ןיא טעז

 יז טָאה'מ ןעוו רעבָא ,ןיקסװעשַאמָאט וצ עסעיּפ יד טפיוקרַאפ טָאה

 -ַאמָאט יוװ ןעעזעג טָאה רבחמ רעד ןוא ,ןריבורּפ ןביוהעגנָא טרָאד

 -קירוצ םיא רע טָאה ,"ןרעסעבוצסיוא; יז טביולרעד ךיז טָאה יקסוועש

 יז ןוא ןעמוקַאב ריא רַאפ טָאה רע סָאװ ,רַארָאנָאה םעד טלָאצעג

 -ַאמָאט ךיוא זַא ,טרעהרעד טָאה רעלסעק ןעוו .ןליּפש טזָאלעג טינ

 ןקרַאטש ַאזַא טכַאמעג רע טָאה ,עסעיּפ יד טינ טלעטש יקסוועש

 ןָאק רע דלַאביװ זַא ,ןסָאלשַאב טָאה רע זַא ,רבחמ םעד ףרואוורָאפ

 ױזַא ןוא ,ןקורדּפָא שטָאכ יז דע לָאז ,עניב רעד ףיוא ןעז טינ יז

 סרמרמ רעטנוא "רעפמעק רעשידיא, ןיא טקורדעגּפָא יז רע טָאה

 ןוא *טסָארט, ַא ןסָאלשעג סרַאטס יד ןבָאה לייוורעד .עיצקַאדער

 -עג קזוח ךעלקערש ריא ןופ ייז ןבָאה ,עסעיּפ ַא ס'.ק קידנליּפש

 רבחמ רעד טָאה ,טינ ךיוא ייז ןבָאה טלָאצַאב יו ױזַא ןוא טכַאמ
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 ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .טכירעג ןיא ןרָאיטקַא יד טגָאלקרַאפ

 ןָאעס ןקידנעמוק ןפיוא םיא ןבָאה ןרָאטקעריד:רעטַאעט יד זַא

 .טריטָאקיָאב

 -ןָאטנילק ףיוא טָאה טייצ רענעי ןיא זַא ,רעטייוו טלייצרעד .ק

 ןעמָאנ ןטימ רעטַאעט ןַײלק א ןענופעג ךיז קרָאי-וינ ןיא טירטס

 -עטקַא ןוא ןרָאיטקַא עטנַאקַאבמוא ואוו ,לָאה-קיזומ ןימ ַא ,*ןָאעדָא;

 -עגפיוא ךיוא ןענייז ןוא ןרעמונ-ליװעדָאװ ןבעגעג ןבָאה סעסיר

 ךָאנרעד ןוא ,רַאוטרעּפער סווָאקַאר ןוא סיקסוװערַאטָאלָאז ןיא ןטָארט

 לרעטַאעט סָאד .רעדליב עשיפַארגָאטַאמעניק ןזיוועג ךָאנ ןעמ טָאה

 קעװַא טרָאד .ק זיא .םינכש עקימורַא יד ףיוא ןזיװעגנָא ןעוועג זיא

 ןרָאיטקַא יד ."עליוב לקנַאי; עסעיּפ ןייז ייז רַאפ טנעיילעגרָאפ ןוא

 ןריפפיוא טינ ייז טימ עסעיּפ יד לָאז רע זַא ,ןטעבעג םיא ןבָאה

 ןיקרָאװד ַאדייא -- "אשאטאנ;

 סירָאמ םעס -- י"עליוב לקנַאי;

 ןייפ ַאדייא -- "עקייז,

 .עסעיפ יד ןלעטש וצ ןסָאלשַאב ָאי טָאה רעטלַאװרַאפ רעד רעבָא

 : גנוריפפיוא רעד ןופ טַאטלוזער םעד ױזַא טרעדליש רבחמ רעד ןוא

 סירענעצס יד טעברַאעג ןעמ טָאה עניב רעד ףיוא יװ ױזַא,

 רעד ףיוא טכַאמענ ןבָארּפ ערעזדנוא רימ ןבָאה ,|סעיצַארָאקעד |

 ,קשח טימ ןעננַאגעגנָא ןענייז ייז יו גנַאל ױזַא רעבָא ,עערעלַאג

 יד ןבָאה רימ ואוו ןעוועג טינ דיישרעטנוא ןייק זיא ,ןערב ַא טימ

 -ַאעט עסיורג ערעזדנוא ןופ ןרָאיטקַא יד ןשיווצ .טכַאמעג ןבָארּפ

 -סיוא ךיז ןעמ טָאה סרעביירש יד ןנעלָאק עניימ ןשיווצ ןוא סרעט

 ןענייז עלַא ייז .רעניימ גנומענרעטנוא רעקיזָאד רעד ןופ טכַאלעג

 ןופ טליּפשענ ,רעטַאעט ןָאעדָא ןיא עסעיּפ ןיימ זַא ,ןעוועג רעכיז

 -ַאב עליטש ַא ןבָאה טרָאד טעװ ,ןרָאיטקַא- סעצרוּפ, עקיזָאדיד

 טינ .ןזָאלענסיױוא שרעדנַא ץנַאג רעבָא ךיז טָאה סע ...שינבערג

 ןשידיי םנופ עטכישענ רעצנַאנ רעד ןיא ,רעטעּפש טינ ןוא רעירפ

 אזא ָאד ,דנעטשמוא עכלעזַא רעטווא ,עסעיפ א טָאה ,רעטַאעט

 ,רעטַאעט ןָאעדָא ןיא טלָאמַאד 'עליוב ?קנַאי, יו טכַאמענ טינ םשור

 טָאה רענייק עכלעוו טימ ,סעסירעטקַא ןוא ןרָאיטקַא ענעי טימ
 ןרָאװעג לופ ןענייז ןעגנוטייצ עֶלַא .טנכערעג טינרָאג ןַאד זיב ךיז

 ןעמענ יד טימ ןוא !עליוב לקנַאי, טימ ןוא רעטַאעט ןָאעדָא ןטימ

 עסעיּפ רעד ןיא ןבָאה עכלעוו ,סעסירעטקַא יד ןוא ןרָאיטקַא יד ןופ

 רעד יו ןעזענסיוא טעמכ טָאה טייצ עסיוועג א ןוא .טליּפשענ

 ,טסואוועג םינרָאג רעירפ טָאה רענייק ןכלעוו ןופ ,רעטַאעט רעקיזָאד

 .ןעוועג לַאטרַאװק ןשידיי םעד ןיא רעקיצנייא רעד זיא

 ערעדנַא ןַא רעירפ ןעמ טָאה געט ייווצ עדעי ואוז ,רעטַאעט ַא ןיא

 ,לָאמ 88 טליּפשעג 'עליוב לקנַאי ןעמ טָאה ,טריפעגפיוא עסעיּפ

 ןטימניא לָאמ עכעלטע טריפעגפיוא עסעיּפ יד ןעמ טָאה םעד ץוח
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 ננוריפפיוא-"עליוב לקנאי ,

 ןיא

 רעטַאעט רעלסעק

 ןרָאיטקַא עכלעוו וצ ,'ןעגנולעטשרָאפ עלענַאיסעּפָארּפ, סלַא ךָאוו

 רעירפ סָאװ ,םעד טָאטשנָא ןוא ,ןעוועג ןדַאלעגנייא לעיצעּפס ןענייז

 ןעוועג רעטַאעט םענעי ןיא טעליב ַא רַאפ זיירּפ רעטסכעה רעד זיא
 לקנַאיי ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד וצ טלָאצעג ןעמ טָאה ,טנעס 8

 רעד טייצ רענעי ןיא ,טעליב ַא רַאפ רעמ ןוא רַאלָאד וצ 'עליוב

 .. . ןעוועג טקַאּפעג קידנעטש זיא רעטַאעט רעד ןוא ,זיירּפ רעטסכעה

 עסעיּפ ןיימ טקורדענּפָא טָאה רעטַאעט ןָאעדָא רעד : סעּפע ךָאנ

 ,לָאמ עקיצנייא סָאד ,ךיז טכַאד ,ןוא עטשרע סָאד) םרָאפ-ךוב ןיא

 -קע עלַא ןוא (ןָאטעג ךַאז ַאזַא טָאה רעטַאעט רעשידיי ַא סָאװ
 טייצ רעצרוק ץנַאג ַא ןיא ךיז ןענייז ,טנזיוט עכעלטע ,ןרַאילּפמעז

 . ..ןעגנַאגעצ

 סרעלסעק זַא ,וצרעד טריפעג טָאה עסעיּפ רעד ןופ גלָאפרע רער

 עסעיּפ יד ןריפפיוא לָאז רע זַא ,םיא וצ ןייטשוצ ןלָאז רערערַאֿפ

 ,ןפָארטעג ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,לָאמנייא ןוא .רעטַאעט ןייז ןיא

 ,ֹוצ ךימ ייז ןדייר ןטייז עֶלַא ןופ ,טסייוו ריא, : רימ וצ רע טכַאמ

 , .. 3 ךיא לָאז רשפא ."עליוב לקנַאי , ןיא ןטערטסױרַא לָאז ךיא זַא
 רעד ןיא ןטערטוצסױרַא ןסָאלשַאב ףוס םוצ רע טָאה יוזא ןוא

 ."עסעיּפ רעקיזָאד

 .טלעוו רעצנַאג רעד רעביא רעגאלש ַא רעטעּפש טרעוו עסעיּפ יד

 ,עקירעמַא ןופ טסַאג ַא ,םיובנעזָאר ינעב ךרוד טריפעגפיוא טרעוװ יז

 ןיא ןלױוּפ ,שזדָאל ןיא ?ַאדיל; ךרוד ,1915 רַָאורבעפ 10 םעד

 -טּפיוה יד ןיא גייווצרעבליז םירמ ןוא ןמלז טימ ,*רעטַאעטדַאלַאקס,

 רענליו, רעד ךרוד 1916 ןיא ןוא ,"ַאשַאטַאנ, ןוא *לקנַאי ,, ןלָאר

 ארזא ןוא תימלע טימ ,ענליוו ןיא ,ןָאסידַאק בייל ןופ ריא "*עּפורט

 "ףּפפרט רענליוו, יד ."לקנַאי, ןוא "ַאשַאטַאנ, ןלָארטּפױה יד ןיא

 עּפָארײא ברעמ ןוא חרזמ רעביא לָאמ רעטרעדנוה עסעיּפ יד טליּפש

 א טימ טליּפשעג ללכב טרעוו עסעיּפ יד .עקירעמַא ןיא ךיוא ןוא

 רעד ןיא סעפורט עשידיי ערעדנַא עלַא רעביא גלָאפרעד ןקיזיר

 .שיאערבעה ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא זיא יז .טלעוו

 -עג טריפעגפיוא 1916 רעבמעצעד ןיא ךיוא זיא "עליוב לקנַאי,

 -ָאקשָאמ סירָאמ ךרוד רעטַאעט-"זָאיליװַאּפ , רענָאדנָאל ןיא ןרָאװ

 עסעיּפ יד ."לקנַאי, לָאר-לטיט יד טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,שטיוו

 רעד טימ שיניאַארקוא ןוא שיסור ףיוא ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא זיא

 ."ַאשַאטַאנ, לָאר רעד ןיא ַאוָאקיד עסירעטקַא

 -וינ ןיא *רעטַאעט טסנוק רעשידיי, ןיא זיא 1946 רַאונַאי 4 םעד

 -רָאפ ןרעטנוא ,ןכלעוו ףיוא ,טנוװָא-ןרע ס'.ק ןרָאװעג טרעייפעג קרָאי

 לבוי לעב רעד ,קיװָאנ .ּפ ןטָארטעגפיוא ןענייז ,ןיטנע לאוי ןופ ץיז

 גנוריפפיוא רעד טיול) ןָאסידַאק בייל ןופ ר"א ןוא ,יורפ ןייז ןוא
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 ןופ ןָאקיססעל

 ןַאסנַאטַאנ זלראשט --- "ּפָאקָארּפ ,

 רעלסקעוו בקעי --- "ןמלז ,

 ןאמסייװ יסעב --- *ַאשַאטַאנ.

 ץרַאװש סירָאמ --- "רעב-שריה,

 רעלסעק דוד -- "עליוב לקנַאי.

 ןַאמיײה סיאול -- "עצַאח,

 עסעיּפ סלבוי לעב םעד ןרָאװעג ןבעגעג זיא (רעלסעק דוד ןופ

 ַאבול ,"עליוב לקנַאי סלַא רעגרעב וװַאטסוג טימ *עליוב לקנַאי,

 ."רעב שריה , סלַא ץרַאוװש סירָאמ ןוא *ַאשַאטַאנ , סלַא ןָאסידַאק

 -ןָאעדָא; ןיא גנוריפפיוא רעד ןגעוו טביירש יקנעי רעד לארשי

 :?רעטַאעט

 רעכעלמיצ ַא טימ ןוא עקראטש ךעלמיצ ַא שטָאכ ,עמַארד יד,

 -ייצרע רעד ןופ רעכַאוװש זיא ,רוטַארעטיל רענייר ףיוא עיזנעטערּפ

 רעבלעז רעד ןופ טמוק ןוא ןעמָאנ ןבלעז םעד טגָארט סָאװ ,גנוק

 תעשב טליפעג טינ רשפא ןייֵלַא טָאה רעסַאפרַאֿפ רעד .רעדעפ

 -ַארד רעקיטציא רעד ןיא ןנָארטענרעבירַא גנולייצרע יד טָאה רע

 יוזַא ננולייצרע ןייז טכַאמ סָאװ סָאד רָארג זַא ,עמרָאפ רעשיטַאמ

 ןיא סָאד ןוא ,ןלעפרַאפ ןזומ עמארד רעד ןיא רע טעוו ,ןטָארעג

 רעד ןיא טרעדליש רע סָאוו עיזעָאּפ-רוטַאנ קיטש עקיטכערּפ יד

 עקינייא ןופ עסעיּפ סניױבָאק טרייל םעד ץוח א... .גנולייצרע

 -סיוא ןענייז ןּפיט עלַא טינ ... .ןרעלעפ עשינכעט עקיטכיוו רעייז
 ןיא ... .ןבעל ןופ ןּפיט עכעלקריוו ןענייז עֶלַא טינ ןוא ןטלַאהעג

 טינ עשרעיוּפ ןייז טפָא עליוב טרילרַאפ עמַארד רעד ןופ גנַאנ םעד

 טכע ןַא ןופ תובהלתה |רעד|} יד ןיא ןיירַא טלַאפ ןוא טייקטרילַאּפ

 ןענייז רעבָא רַאפרעד .ןטייצ עכעלרעטיר יד ןופ דלעה ןשיטנַאמָאר

 טעז ןעמ סָאוו ,סענעצס עשיטעָאּפ טכע ןַארַאפ עמַארד סנירבָאק ןיא

 .רעלָאמ ןכעלקריוו ַא ןופ טנעה יד ןופ ןעמוק ייז זַא ,שוריפב

 ןלָאמעג ייז טָאה רע רָאנ ,סענעצס עזיד ןירבָאק טָאה ןבירשעג טינ

 .לזניפ ַא טימ

 טינ םעד בילוצ טרעוו ריא ןופ עמַארד יד טרילרַאפ ךס ַא .. .

 רעד .רעליּפשיוש יד ןופ עכנַאמ ןופ ןליּפש םענעטָארעג רעייז

 רעכלעוו ,סירָאמ םעס ןופ טליּפשעג טרעוו .ב .צ ,ןייֵלַא דלעה-טּפיוה

 רע ןעוו גונענ זיא סע זַא ,טדערעגנייא ,סיוא טזייוו ,ךיז טָאה

 לקנַאי ןליּפש וצ רוטּפ ןַאד ןיוש זיא רע --- ןרעלסעק ןליּפש טעוו

 ,טעז ןעמ ןוא טסנרע רעייז ךעבענ זיא רעליּפשיוש רעד .עליוב

 רעבָא טלאפ ,ךַאז ענענייא ןַא ןָאטוצפיוא סעּפע ךיז טסייר רע זַא

 טינ ךעבענ דלעה רעזדנוא טזָאל ןוא ןטימניא רעלסעק דוד ןיירַא

 ןייז ןצונַאב וצ טינ ןריפסיוא סע ןָאק שטנעמ ַא ױזַא יו .ןבעק

 ןגרָאב סעֶלַא סָאד ןוא ,קימימ ענעגייא ןייז ןוא עמיטש ענעגייא
 לקנַאי יװ עלָאר רעדנטיידַאב ןוא רעסיורג ַאזַא ןיא ןרעלסעק ןופ

 סע .ןפיירגַאב טינ תורוש עזיד ןופ רעביירש רעד ןָאק ,עליוב

 ןופ ?ת א רעצעלפ עליפ ןיא סע טכַאמ רע יוװ ץרַאה סָאד טסייר

 םיא לָאז ןעמ זַא ,טכַאמ טייקטסנרע ןייז זיולב ןוא ,עלָאר רעד

 ."ןעייצרַאפ סעלַא
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 רעטַאעצט ןטשידיי

 עיפַארגָאיב סרעלסעק עז ,לָאר יד טליּפשעג טָאה רעלסעק ױזַא יוו)

 .{2747-2748 .זז דנַאב םעד ןיא
 ןיא "רענליוו יד, ךרוד "*גנויספרָאד , ןופ גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 : רעיימ סירָאמ טביירש .,ןָאדנָאל

 טליּפשעג טרעוװ סָאװ ,!עליוב ?קנעי, ןופ גנוריזיטַאמארד יד ,

 ךיא .שיטַאמַארדָאלעמ זיא ,'גנוי ספרָאד רעד, ןעמָאנ םעד רעטנוא

 ןיא עמַארדָאלעמ רעד ףיוא םסלַא טקוקעג עסעיּפ רעד ףיוא בָאה

 עכעלמיטסקלַאפ ַא זיא'ס רעבָא ,רענליוו יד ןופ ראוטרעּפער םעד

 ןָא ,ןטנעמָאמ עשיטאמארד ןוא רָאמוה טימ לופ ,עסעיּפ ענייר

 םלוע םעד טיג סָאװ ,עסעיּפ א זיא'ס .ןעגנוביירטרעביא עסיורג

 וצ זיב ןרעװו טרירענ ךיוא ןוא ןכאל וצ קיצרַאה טייהננעלעג

 ךרוד רעבָא טרעוו טקנוּפדנַאטש-טסנוק םענייר א ןופ .ןרערט

 "נייא יד טכַאװשענּפָא עידעגַארט ןוא עידעמָאק ןופ שימענ םעד

 ."עמַארד א ןיא רקיע רעד זיא סָאװ ,טייקכעלטייה

 ןופ עביל יד ,?גנויספרָאד, ןופ טלַאהניא םעד קידנדײרמורַא ןוא

 טזייו ,קערש ןייז ןוא ןבױלגרעבַא ןייז ,ןעשַאטַאנ וצ עליוב לקנאי

 י"נײרַא ךיוא עסעיּפ רעד ןיא זיא סע סָאװ טימרעד זַא ,רעיימ ןָא

 ןשיװצ ךודיש םעד ןופ עטכישעג עשימָאק יד ןרָאװעג טבעוועג

 "רַאפ סָאװ ,"דמש ןופ ןעװעטַאר וצ םיא ידכ, ןעקייכ ןוא ןעלקנַאי

 סָאד טרעוו ,עמַארד יד יו עסעיּפ רעד ןיא ץַאלּפ ליפיוזַא, טמענ

 ."עמַארדָאלעמ ַא רַאפרעד
 ערעלוּפָאּפ ס'ק רַאפ טרעטסײגַאב ּפַאנק רעייז זיא יקסניפ דוד

 :{גנוריפפיוא ריא רַאפ ךָאנ} "עליוב לקנַאי, עסעיפ

 םגיוועג ,טינש םנידראג טּפַאכ ןירבָאק ןעוו ,רעטעּפש טשרע ,

 "עגרעביא ... 'שטנעמ-רוטַאנ, ןייז .טנעמַארעּפמעט ןייז ךיוא רע

 ךָאנ ןרָאװעג טיובעג זיא ,!אליוב לקנעי; גנולייצרע ןייז ןופ טכַאמ

 -ַארעּפמעט רעייז זיא רעבָא ,קיטַאמַארד סנידרָאנ ןופ ןצעזעג עַלַא

 רענעמונעגּפָארַא ןייא ךָאנ יו דָארנ זיא רוגיפ-טּפיוה יד .לופטנעמ

 ביל טָאה רענעי סָאװ ,םעד ןופ ןוא ,רַאטס ןסיוועג ַא ןופ סָאמ

 זיא אליוב רעטריזיטַאמַארד רעד ... .םִלֹוע םייב ןעמענוצסיוא

 ַא טביל ,שידיי טכעלש טרער רע סָאװ ,"שטנעמרוטַאנ , טימרעד

 ןוא ןטַאט ןטיוט ןייז רַאפ ארומ טָאה ,ןענעװַאד טינ ןעק ,עססיש

 -ַאב ,קירנעיינייברַאפ ,ךיא ליוו עטצעל סָאד .ןגעלשעג עלַא טניוועג

 ַא רַאֿפ עלָאר ַא טביירש ןעמ ןעוו שיטסירעטקַארַאכ זיא ןקרעמ

 רע ,געלשעג םעד ןיולב טינ טניוועג רַאטס רעד .רַאטס ןסיוועג

 טימ סענעצס עטעּפעשטענוצ ןוא ... .עקרָאילַאג יד ךיוא טניוועג

 ןענייז סע ןוא ,קיטש םעד ןיא ןַאהרַאפ ןענייז ץנעט ןוא גנַאזעג

 רעד ךיוא סָאװ ןופרעד ךעלריטַאנ ןעזעגּפָא ,ןרוניפ עשימָאק יד ָאד

 .שימַאק ָאד טקריוו ,שיגַארט ןקריוו ףרַאד רעכלעוו ,דלעה-טּפיוה

 ןיא וליפַא ןַאהרַאפ ןענייז ייז .ךעלטרעוו יד ןַאהרַאפ ןענייז סע ןוא

 קיטש סָאד טָאה טייצ רעבלעזרעד ןיא רעבָא .. . .סָאמרעביא ןַא

 זיא סָאד .קיטש עצנַאג סָאד טרעוו זיא עכלעוו ,רוניפ עקיטייז ַא

 ןופ סָאװטע .ןעמָאנ ןטימ רעב שריה ,רעשיפ רעשידיי רעטלַא ןייא

 ,רערעווש-דרע רעבָא ,'?מיירטש רעד, ןיא 'רענשזריק לרעב , סצרּפ

 רערעטלע ןרעןרעדנַא רעד ךיוא .,רעלופסגנוקריוו ןוא רעטכע-סנבעל

 סָאד .המשנ ןוא םוג זיא ,ןבעל טָאה ,טעטילַאער טָאה רעשיפ רעמורפ

 עקידעבעל טעז ןירבָאק טוג יו ןזייוו עכלעוו ,ןטלַאטשענ ייווצ ןענייז

 ,םעד ןופ טניוװעג עמַארד עשידיי סָאד קינייוו יז ןוא ןשטנעמ

 טייג ןוא געוו ןטכעלש ַא ףיוא ןזָאלעג ךיז טָאה רעטכיד רעד לייוו

 רעד ןופ רָאנ ,ןדלעה ענייז ןופ ןכעלרעניא םעד ןופ סױרַא טינ

 ."ןליּפש ייז ןלעװ עכלעוו ,ןרָאיטקַא יד ןופ גנוניישרע רערעסיוא

 : סולשַאב םוצ טמוק יקסניּפ ןוא

 ןיא יו .ןיביל יװ ןענידרָאג וצ רעטנענ ךס ַא טייטש ןירבָאק,
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 טרעט

 -טנעמַארעּפמעט רעייז ןיא ךיוא יױזַא ,רעקיטש יד ןופ יוב םעד

 ךס ַא ןיא ןידרָאנ יו ,סָאוו ךָאנ םעד ןיא ןוא ,גנוריפכרוד רעלופ

 -ַאמַארד םעד ןריפסיורַא ןירבָאק ךיוא ליוו יױזַא ,ןסעיּפ ענייז ןופ

 ,עדייב ןוא .דלעה םעד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןופ טקילפנָאק ןטיט

 ןוא סע ןליוו ייז סָאװ ,תופתושב סָאד ןבָאה ,ןירנַאק יא ,ןידרָאג יא

 יו רעבָא ... טינ וליפַא סע ?יוװ ןיביל ,סיוא טינ רעבָא סע ןריפ
 יד סלַא ןפֹורנָא ,ןעניביל ןוא ןענירבָאק ,ןעדייב ייז ףרַאד ןעמ

 יד ןפורנָא ךיוא ייז ןעמ ףרַאד ,עלוש סנידרָאג ןופ עטסנטיײדַאב

 ַא ןבַאמ עמַארד עשידיי סָאד לָאז ןוא .עטסקיאעפ-סננולקיװטנַא

 "טראפ רעד ךיז לָאז ןוא ןענידרָאג רעבירַא טירשטרָאפ ןרעטייוו

 -ענ ייז לָאז ןעמ קיאעפ גונעג עדייב ייז ןענייז ,ןקיטסעפַאב טירש

 ,"שראמ ןרעטייוו םעד ןיא ןעניפ

 רע יוװ ,עסעיּפ רעד רַאפ טרעטסײגַאב רעמ ןיטנע לאוי זיא ןגעקַאד

 :"ןטפירש עשיטַאמַארד , ס'.ק וצ ריפניירַא ןייז ןיא סיוא ךיז טקירד

 ַאליוב לקנַאי , ,עדָאירעּפ רעטייווצ ןייז ןופ ,עמארד עטשרע יד,

 ,((גנוי-ספרָאד רעד, ןעמָאנ ןרעטנוא ןעוועג טנַאקַאב דנַאלסור ןיא)

 ןסיורנ, םעד ךָאנ םישדח ,1907 ןיא ןביירשנָא טזומענ ןירבָאק טָאה

 "ַאליוב ?קנַאי, ןירבָאק טָאה ,רָאי םענעי ןיא טעּפש ,סלאפנרעי .'דיי

 עמַארד יד יוװ ױזַא ןוא ,'רעפמעק ןעשיריא, ןיא טכעלטנפערַאפ

 ןיא) ןעמָאנ םעד טימ גנולייצרעד רעד ףיוא טריזַאב ןצנאנניא זיא

 ןירבָאק רימ יז טָאה רָאנ טינ ןוא ,(ןרָאי רע-90 יד ןופ ףוס עמַאס

 ריא ןנעוו ךיוא ןַאד םיא בָאה ךיא רָאנ ,טנעיילעגריפ סלָאמַאד

 ננירנ רָאג עמַארד יד טציא ךיא בָאה ,סעיטסעגוס עסיוועג טכַאמענ

 | .טנעסרעד

 -ַארעטיל ייס ,טפַארק ךַאס ַא טימ ןבירשעג זיא 'ַאליוב לקנַאי

 רעד ןופ ןשטנעמ עלַא ,שיטקַאֿפ .רעשיטַאמַארד ייס ןוא רעשיר

 ןניוא יד רַאפ שממ ייז טעז ןעמ ןוא לעה ןוא רָאלק ןבעל עסעיּפ

 ןעמ זַא וליפַא ,תולוק ערעדנוזַאב ערעייז טימ ייז טרעה ןעמ ןוא

 ,והיסנעטניא רעייז ַא ךיוא ןבעל ייז .ךוב םנופ רעטייוו טינ טייג

 עצאח יו ןיושרַאּפ ַאזַא וליִפֲא ,ןבעל שיטַאמַארד ַא ,טסייה סָאד

 ַא יו רעמ טינ ךעלטנגייא זיא רע שטָאכ ,('דינמ רעמעלעק רעד,)

 ,רעדייר ַא רָאנ רקיע רעד זיא סָאװ ,רענייא ַאזַא .ה .ד ,'רעינָאזער;

 עריא ןיא עקַאט ןוא ננולדנַאה רעד ןיא טימ ךס ַא רָאנ טפלעה

 עסעיּפ יד ןזיא שיטַאמַארד ןייר .ןטקנוּפ עקידנדײשטנַא עטצעל

 ךיז טנעװַאב רָאנ טינ .טּפַאלקענסיױא סרעמַאה ענערלָאנ טימ יו

 רעד ןיא זיא סע רָאנ ,יירט ןוא שירפ ,ךעלריטַאנ גנולדנַאה יד

 ןופ ,טייקידעפעלש ןופ ,טײקטסוּפ ןופ טנעמָאמ ןייא ןייק עסעיפ

 ןָאק סנטסכעה) .ָאטינ ,ןייג-סיוארָאפ טינ ןופ ,טייקידווערירמוא
 ןרָאװעג טּפַאכרַאפ ױזַא זיא גרוטַאמַארד רעד זַא ,ןגָאז רָאנ ןעמ

 טזָאלעג יז טָאה רע זַא ,םוניהגנ ןגעוו ,השרד 'סדינמ רעמעלעק , םנופ

 גנולדנַאה רעד רַאפ זיא סע יו רעמ עלעסיב ןיילק ַא ןעיצסיוא ךיז

 ךעלריטַאנ ךיז ןסיג סענעצס עקיצנייא יד ןוא .(ןעוועג קיטיונ

 .רעטייווצ רעד ןיא ענייא רעבירַא טכייל ןוא

 ןופ ןרעטקַארַאכ יד זַא ,ןנָאז רעבָא ןעמ ןָאק שירַארעטיל ןייר

 -ענּפָא רעבָא ייז טלעפ ,טלוב ױזַא ןענייז ייז שטָאכ ,עסעיּפ רעד

 ךיז טזָאל ,עטצעל סָאד ,סָאװ ,טייקיטביזברוד ןוא טייקטעוועדנור

 רעדָא ערעפסָאמטַא טפור ןעמ סָאו םעד טימ ןדניברַאפ רשפא

 ןופ ןרעטקַארַאכ יד . .. .טײקשינָאלָאכיסּפ ןוא עוויטקעּפסערעפ

 רעבָא ,ּפָא קיטכיר ץלַא טלניּפש סָאװ ,לניּפש ַא ןענייז !ַאליוב ?קנַאי

 רעמ ךָאנ ,עסעיּפ רעד ןיא ,ָאד טינרָאג רעמ זיא ?ניּפש ןרעטניה

 -יירשַאב ןעוועג ךָאד ןענייז ןטרָאד םורָאװ ,עלעווַאנ רעד ןיא יו

 ןיא בוט-םוי ַא ןופ ןוא ןשטנעמ ןופ ןוא רוטַאנ רעד ןופ ןעגנוב

 .ערעפסָאמטא עקידנסיורד שטָאכ ןבעגעגוצ ךָאד ןבָאה סָאװ ,ףרָאד
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 ואל 0066: 0061: 0515:
 ייווא אוי יולי ר טוט רעוא יארק לא יי לט עי לאל דריי אלקי ריי ר טרייסט טיט טי{ --+ +*!4 ,,.-תיי,,תת.,ע שב תבגגגת,עיעי, ניי .,תָי...,תג,ג.,...עי,..,.גי.,י-

 ןיא ץוח א ,עלעװַאנ רעד ןיא יו ,עסעיּפ רעד ןיא ָאד זיא ךיוא
 א -- ('רעינָאזער,ןימ ַא רָאנ ךיוא זיא רע שטָאכ) ןרעב שריה

 ,ןטַאט ןטיוט ןייז רַאפ קערש סלקנַאי .טײקשינָאלָאכיסּפ ןיא ?גנַאמ
 טינ רימ ןעעז ,טיוט םוצ םיא טביירט רעכלעוו ,םוניהינ ןרַאפ

 ןדייל-ןסיוועג ענייז רימ ןעעז רעקישטַאלּפ ךָאנ ןוא גונעגנ ףרַאש

 .ביל קפס ןָא יז טָאה רע סָאו ,עסקיש-ףרָאד יד ,ןעשַאטַאנ ענונב

 ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ,!אליוב ?קנַאי, זיא ןרָאװעגנ טליּפשעג . .

 ןופ ,טירטס ןָאטנילק ףיוא 'לָאה-קיזומ, ַא ןיא ,119151 1909 רָאי
 סנטסיימ ןופ ןָאינוי וצ עקירעהעגנָא .ה .ד ,,רעכַאמ רעייפ, ןרָאיטקַא

 טינ רעייז ןעוועג ןזיא ןעמָאנ ריא סָאװ ,ןרָאיטקַא עלעיצניוװָארּפ

 -כרוד טוג עסעיּפ יד רעבָא ןבָאה רעליּפש-קיזומ יד .רענעביוהעג ןייק

 -עג קידעכַאל ןעגנולעג יוזַא טָאה ןייפ ַאדייא ןא ענייא) טריפעג

 -רַאפ טייצ רעגנַאל א ףיוא זיא יז זַא ,עקייח הלכ סלקנַאי טליּפש

 ,וצרעד טריפעג טָאה נלָאפרעד רעקיזָאד רעד .(רבד םש א ןבילב

 הליחתכל תועמשמ עסעיּפ רעד ןופ טָאה רעכלעוו ,רעלסעק דוד זַא

 ,ןוא ,טריפענפיוא ןרענ וצ-רעטעּפש יז טָאה ,טגָאזעגּפָא טַאהעג ךיז

 ,"גלָאפרעד םענעעזעגנָא ןַא טימ ,רעדיוו

 :לטסעמ בקעי טביירש "עליוב לקנַאי, ןגעוו

 -לעודיווידניא טימ ,קיטפערק שיטַאמארד זיא עסעיּפ יד ...,

 ךעלכַארּפש רעבָא ,עשירעיוּפ יד יו עשיריי יד ,ןרוניפ עטנכייצעג
 ןיא טקעלַאיד רעלַאקָאל רעד .'טעװעילבוהעג טינ; ?סיבַא ךָאנ

 ןיא רעטש ַא טפָא זיא רָאנ ,הביבס רעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ

 עסעיּפ יד זיא ,םינּפח רַאפרעד .סעיצַאוטיס עשיטַאמַארד-טסנרע יד

 ןרָאװעג טליּפשעג סנטסיימ ('עּפורט רענליו, רעד ןיא ץוח א)

 -פמשיוש עשידיי רעקילדנעצ . . . .טקעלַאיד ןשינילָאוװשילױּפ ןיא

 רעד טָא ןופ ןלָאר !עטעפ, יד ףיוא טעװַאכענפיוא ךיז ןבָאה רעל

 -ענרָאֿפ ריא ןופ סענעצס עסיוועג ןרעוו טנייה ךָאנ ןוא ,עמארד

 -רָאקער וליפַא זיא השרד (סעצַאח) 'סדיגמ רעמלעק, םעד .טריפ
 ."(שובכַאנ חנ רעליּפשיוש ןכרוד) סעקניטסַאלּפ ףיוא ןרָאװעג טריד

 ,עיגרוטַאמַארד רעשידיי ןגעו טעברַא ןייז ןיא ,גרעבדלָאג .א

 : טביירש

 .ןטעברַא עשיטַאמַארד עטסקרַאטש ענייז ןופ ענייא זיא סָאד

 .ךַאז רעד ןיא ןױשרַאּפ רעקיטייז רעדָא רעקילעפוצ ןייק ָאטשינ

 וצ ןָא ךיז טרעק רעדעי ,טנכייצענ טלוב ןוא קידעבעל ןענייז עלַא

 עמארד עצנַאג יד ,ךַאז רעד ןופ גנורעגייטש ןוא גנולדנַאה רעד

 ןשיטַאמַארד ןקיטראננייא ןַא טימ ,סיוארָאֿפ ?ענש ךיז טגעװַאב

 .םטיר

 ביוא ,טײקמערַאװ ךס א טימ טרעדלישעג טרעו עליוב לקנַאי
 ןדליוו םעד ןופ ןברק רעד יוװ ,טייקטפיטרַאפ גונעג טימ טינ רשפא

 וצ עביל רענייר ןייז ןופ ןוא ,טייז ןייא ןופ --- קערש ןשיטַאנַאפ

 ."טייז רעטייווצ רעד ןופ --- ןַאשַאטַאנ

 "שנעמ רוטַאנ רעד , נ"א ןרָאװעג טקורדעג טשרעוצ זיא עסעיּפ יד

 ןוא ,1906 ,29-49 'נ ,עיפלעדַאליפ ,"רעפמעק רעשידיא רעד, ןיא

 ,1913 ןיא קרָאי-וינ ןיא ,רבחמ ןופ עדערָאפ ַא טימ םרָאפ-ךוב ןיא

 ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא רעדיוו 1916 ןיא ,"עליוב לעקנַאי, נ"א

 ספרָאד רעד , נ"א ןרָאװעג טקורדעגרעביא 1920 ןיא זיא ,קרָאי-וינ

 ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא 1952 ןיא זיא ןוא עשרַאו ןיא "גנוי

 -בָאק ןָאעל , ןיא (גנוי ספרָאד רעד) "אליוב לעקנַאי, נ"א קרָאי-וינ

 ."ןטפירש עשיטַאמַארד סניר

 שטיװָאקשָאמ סירָאמ ןופ רייא רעטַאעט-ײלעבָאל , ןיא זיא 1914 ןיא

 ,יורפ ןוא ענַאמ ,יקצירבול סימ ,שטיוװָאקשָאמ ןופ ליײטנָא ןטימ)

 סירָאמ ןוא ןַאמשריה .סרמ ,לעבָאל םַאדַאמ ,עזיורק ,ךַאברעיוא

 דליבסנבעל ,"ףושכ רעד , עסעיּפ ס'.ק ןרָאװעג טריפעגפיוא (ץרַאװש
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 ןופ ןָאטיסקעל

 ,רַאוטרעּפער ןיא ןבילברַאפ גנַאל טינ זיא עסעיּפ יד ,ןטקַא 4 ןיא

 .ָאטינ זיא ריא ןופ די:בתכ ןייק .ןרָאװעג טקורדעג טשינ זיא יז

 "וינ ןיא סנגרָאמוצ ןוא ,קרַאונ ןיא טרעוו 1916 ץרעמ 9 םעד

 ןיקסװעשַאמָאט ךרוד טריפעגפיוא ,רעטַאעט-"לַאנָאשענ, ןיא ,קרָאי

 ןבייוו ןייז; עסעיּפ רעקידרעירפ ןייז ןופ טעברַאַאב| עידעמָאק ס'.ק

 ."עקירָאדסקענ יד, ןטקַא 4 ןיא

 :ןעגנורעניארעד ענייז ןיא טלייצרעד רבחמ רעד

 עידעמָאק ןיימ טריפענפיוא רע טָאה 'גנונפָאה סלארשי, ךָאנ,

 ךיז רע טָאה עידעמָאק רעקיזָאד רעד ןיא ןוא ,'עקירָאדסקענ יד;

 ,רימש רעטְלַא רעד סלַא קנַאלב ךיוא ןוא ,טנכייצעגסיוא רעדיוו

 ןיטסעק ןוא ,לבייוו ענירג סָאד סְלַא ןיטסרעג אטרעב ךיוא ןוא

 יד סלַא ןַאמסייוו ַארָאד ןוא ,רעקירָאדסקענ רעד ןופ ןַאמ רעד סלַא

 עידעמָאק עקיזָאד יד .ןרָאיטקַא עקירעביא יד ױזַא ןוא ,עטצעל

 סע .'גנונפָאה סלארשי,; רעדייא ןעמונענסיוא רעקינייו טינ טָאה

 ןייז יקסוװעשַאמָאט טָאה ןסעיּפ ייווצ עקיזָאד יד זַא ,טקַאפ ַא זיא

 ."חסּפ ןופ געט עטייווצ יד זיב ,טליּפשעגּפָא טלָאמַאד ןָאזעס ןצנַאנ

 :גנוריפפיוא רעד ןגעוו טביירש יקסווָאנַאי ,ש

 םעד טפושכרַאפ ױזַא טָאה יז שטָאכ עקירָארסקענ יד . .,,

 עטיור ןוא םינּפ טרעדוּפעג ריא טימ לוולעוו ןקידלטעטשניילק

 -רעביא ,עלעדניה עמורפ ענייש ןייז ןסעגרַאפ טָאה רע זַא ,לדיילק

 ןעניימ רימ ,עקירָאדסקענ יד טָא .םייה רעטלַא רעד ןיא טזָאלעג

 רַאפ טָאה יז ,אפוג עידעמָאק יד רָאנ ,ןַאמסייו ַארָאד הלילח טינ

 ,ןסעיּפ עליפ ןבירשעג טָאה ןירבָאק ... .ןח ןּפַאנק ַא רָאנ זדנוא
 ,זיא 'עקירָאדסקענ יד; עידעמָאק ןייז רעבָא ,ערעסעב ןוא ערעגרע

 ."עטסנרע עמַאס יד ,גנוניימ רעזדנוא טיול

 רעד, עסעיּפ סרענײטַאל טימ ךיילגרַאפ ַא טכַאמ יקסוװוָאנַאי ןוא

 טגוצרָאפַאב ןוא ,עמעט רעבלעז רעד ףיוא ,"ןברק רעקידלושמוא

 .ןרענײטַאל

 :עסעיּפ רעד רַאפ טרעטסײגַאב טינ זיא ןיטנע לאוי ךיוא

 רעד ןופ ,עלעדניה ,עלעבייוו עגנוי יד זיא !עקירָאדסקענ, רעד ןיא ,

 -שילַארָאמ ,רעקידתעד-רב ,רעטסנרע ,רעפיט ץינַאג ַא ,'םייה רעטלַא,

 -עגסיוא סיואכרוד וצרעד ךָאנ זיא סָאו ,רעטקַארַאכ רענעדיישַאב

 ַאד ןיא ,טייז רעדנַא רעד ןופ ,רַאפרעד .קיטש ןייא ןופ יז ןטלַאה

 ךיז טעקּפָאט רַאפרעד .ןניוצעצ ?סיב שביה ַא טקַא רעטשרע רעד

 ליפוצ ,עטַאט ,סדלעה-טּפיוה םעד ,סעלעוולעוו ,דימש רעד עילוק

 רעייז ןוא רעבייוו יד ןופ ?יפוצ עלעסיבַא קידנדייר ,סיפ יד רעטנוא

 רַאפרעד ןוא ,עקירעמַא ןיא טננענַאב רע סָאװ ,'טייקנעוטעגנָא טינ,

 רעשינעמור רעד ןופ ןַאמ רעשיווטיל רעד ,קישטבאיר ?ּפמיג זיא

 .?טעװערוטַאקירַאקרַאֿפ ?סיב שביה ַא ,עקטעקָאק

 :לטסעמ בקעי טביירש *עקירָאדטסקענ;, ןגעוו

 ןוא תולעמ עבלעז יד סעידעמָאק ענייז ןיא טָאה ןירבָאק ,ל,

 -ליצ ,ןשטנעמ טרעדליש רע .סעמַארד ענייז ןיא יוװ תונורסח

 טריפרעד רע יוװ טקנוּפ רעבָא .עוויאַאנ רעדָא עקיניזטסואוואב

 לָאמַא רע טּפַאכ יױזַא ,עמַארדָאלעמ וצ עמַארד רעד ןיא לָאמַא ייז

 זייוונלעטש טרעוו סָאװ ,רָאמוה ןסַאמשענ ןייז טימ סָאמ יר רעביא

 -ָאק רעד ןיא קיטנעק ךיוא זיא סָאד .שזראש ןיא טלדנאווראפ

 טמוק טקַא ןטשרע ןופ גנולדנַאה יד .'עקירָאד-טסקענ יד, עידעמ

 יירד ערעדנַא יד ,דנַאלסור ןקילָאמַא ןופ ?לטעטש ןיילק א ןיא רַאפ
 רענעמונעגנָא ןַא טלָאמאר ןעוועג זיא סָאד .קרָאידוינ ןיא --- ןטקַא

 רעטלא, רעד ןשיווצ עיצקַא רעד ןופ גנולײטרַאפ-טרָא ןופ ןָאלבַאש

 ןוא ןידרָאג בקעי ייב ןיוש סע ןפערט רימ) עקירעמַא ןוא 'םייה

 דָאטעמ רעקיזָאד רעד ,(םיא רַאֿפ רעביירש-ןסעיּפ עשידיי ךס ַא ייב

 ראפ ּפַאנק זיב עינרוטַאמַארד רעשידיי רעד ןיא ןטלַאהעגנָא טָאה
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןיוש זיא עיצַארגימיא עשידיי יד ןעוו המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד
 ."טלעטשענּפָא יוז טונ ױזַא ןעוועג

 1932 ןיא זיא ןוא רַאוטרעּפער ןיא ןעוועג רעגנעל זיא עסעיּפ יד

 .ןאמרעג יסול ןוא עשימ ךרוד רעטַאעט-"*סקלָאפ , ןיא ןרָאװעג טײנַאב

 ַא (עקירָאד טסקענ יד) "עסיורג ןעמי רעביא , נ"א עסעיּפ יד

 ,"רוטלוק עשידיי, ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא ,ןטקַא 4 ןיא עידעמָאק

 ןיא 1952 ןיא ןיירַא זיא ןוא 1943 ,1-2 ןוא 1942 ,7-12 ,קרָאי-וינ

 ."ןטפירש עשיטַאמַארד סנירבָאק ןָאעל , דנַאב

 -"וינעווע דנָאקעס סרעלסעק, ןיא זיא 1917 רַאינַאי 19 םעד

 רעמונ ריט; ס'יק ןרעלסעק ךרוד ןרָאװעג טריפענפיוא רעטַאעט

 רעלענַאיסעּפָארּפ רעד, ןַאמָאר סרבחמ ןופ טריזיטַאמַארד ,"יירד

 רעמונ ריט, גנולייצרעד ןייז ןוא ,"סטרעװרָאפ, ןיא טקורדעג ,"ןתח

 ,"טפנוקוצ יד , ןיא י"יירד

 עשיטַאמַארד, ס'יק וצ ריפניירַא ןייז ןיא טביירש ןיטנע לאוי

 : "ןטפירש

 סנירבָאק ןָאעל ןיא ּפַאטע םעיינ ַא ןָא טנכייצ 1907 רָאי סָאד,

 שירַארעטיל-ןייר ייס נייטשפיוא ןסיורג ַא ,ערעירַאק רעשיטַאמַארד

 םָאוו ,ןסעיּפ ןעצ ערעפָאװ יד .שיטַאמַארד-ןייר ,ךָאנ רעמ ,ןֹוא

 עכלעוו ןוא רעכעלכאלפרעביוא עכלעוו ,ןענעכערסיוא ָאד לעוװ ךיא

 ןופ ןייר ,?ייט ןסיורנ םוצ זיא ,ןצנַאנניא טינ ביוא ,ןענייז ,רעפיט

 ךָאנ ןופ ןסעיּפ יד ןיא ןזיוװעגנָא בָאה ךיא סָאוװ ,ןרעלעפ יד

 ,ןַארַאפ ןענייז ייז זַא ,וליפַא ,ןרעלעפ יד .'היח ןוא שטנעמ ,רוטַאג;
 יו ,טיײקטרעּפמולענמוא רעייז טימ ןניוא יד טינ רעבָא ייז ןסייר

 רעד ןיא ָאד זיא עסעיּפ ןייא זיולב .ןסעיּפ עקידרעירפ יד ןיא

 -עלשכָאנ א ןזיא סָאװ --- 1916 ןופ '3 רעמונ ריט, --- עדָאירעּפ

 -יד) 'ןדע-זנ רענערָאלרַאפ, ןופ עדָאמ-'ןטעדַאק, רעד ןופ שינעּפ

 -סילַארוטַאנרעּפוס א, ןענופענ ךיז טָאה סע ואוו ,עסעיּפ עקיזָאד

 ,רעמיצ ןקיאייברעד ַא ןיא גנוקידלַאװנרַאפ ַא ןופ ענעצס 'עשיט

 עקידעבעל עטנכייצעג טוג רָאּפ ַא טָאהענ ךיוא ,סנקירביא ,טָאה

 ."(ןעניױשרַאּפ

 :יקסװָאנַאי .ש זיא עסעיּפ רעד ןגעוו שיטירק רעמ

 '.ש .א .ם, ןיא טזײטרעװדַא זיא עמארד עטנַאמדעד-ןביוא יד,

 עקיטכיר, ַא ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא עֶלַא ןיא ךעלניישרַאװ ןוא

 -ַאב סנירבָאק ןופ טריזיטַאמַארד ,'טייצ רעקיטכיר ַא ןיא עסעיּפ

 -עג ןעוועג זיא סָאוו ,'ןתח רעלענַאיסעּפָארּפ רעד, ןַאמָאר ןטמיר

 סָאד ביוא ,ֹונ ... 'טפנוקוצ, ןיא ןוא 'סטרעוורָאפ  ןיא טקורד

 ,עבלעזסָאד ךעלקריוו זיא עניב רעד ףיוא ןעזעג ןבָאה רימ סָאװ

 .,'טפנוקוצ, ןיא ןוא 'סטרעוורָאפ, ןיא טקורדענ ןעוועג זיא קָאװ

 = -ַארעטיל רעד רַאֿפ עיצַאדנעמַאקער עּפַאנק רעייז ַא סע זיא ןַאד
 ."ןבַאנסיוא עדייב ןופ רוט

 : רידַאנ השמ זיא ףרַאש רָאג

 טקעטש .ךַאז ענרעצליה רעייז ַא זיא '3 רעמונ ריט, סנירבָאק ,

 סייוו ךיא ? טסייוו רעוו .'ריט, ןעמָאנ םעד ןיא לָאבמיס ַא רשפא

 ,טנַאקיּפ יױזַא טקנוּפ ןוא ריט ַא יו ןקורט זיא קיטש סָאד זַא ,רָאנ

 -- רמוג יצע ןענייז ןענעצס יד .ינעגַאהַאמ זיא ךַארּפש יד זַא

 לבעמ-רעמיצפָאלש זיא גנולדנַאה עשיטַאמַארד יד .ןילָאהנסמיּפ

 -שירפ ןענייז ןיילַא ןשטנעמ יד ןוא ,(ילעביעמ, טּפיוהרעביא)

 רעדַָא רעסַאפרַאֿפ רעד עכלעוו ,סמלוג ענרעצליה עטברַאפעגּפָא

 רעד ןגעק ןענעקורט םוצ טלעטשעגסױרַא טָאה ,-עברַאפרַאפ רעד

 ןוא ךיוה רעייז זיא יז ... .עיזַאטנַאֿפ ןייז ןופ ןוז רעכעלטיור

 רעמ זיא יז .סעיזנעטערּפ עסַאמ א טָאה יז ןוא ,ךַאלּפ רעייז

 יו רעלענש טייג יז .ּפָאק יו סופ רעמ ,קנַאדעג יו עינָאלָאיזיפ

 עסעיּפ עזָאירוק ַא רעייז ךיוא זיא '8 רעמונ ריט, .... .טקנעד יז
 ןופ רעביא טינ טייג יז .ןעגנַאגרעביא ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןופ
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 ןא ףיוא טראפ יז .טגנירּפש יז רָאנ ,רעטייווצ רעד וצ ענעצס ןייא

 ןוא ןטסקעז ןפיוא טקעריד קָאטש ןטשרע םנופ טייג יז .רעטייוועלע

 ןיז ןשיטַאבָארקַא ןיא עסעיּפ עקיצנוק ַא זיא יז .,טרעקרַאפ ---

 לימ ףלע רשפא יז טגנילשרַאפ טונימ ןייא ןיא ,טרָאוו ןופ

 ױזַא טָאלג טיצ יז סָאװ ץוח ַא ,עידעגַארט ?יימ ןצרעפ ,עמַארד

 לברַא ןופ ןזַארפ-טנעמיטנעפ טּפעלש ,זָאנ ןופ סעננעטס עשיטעַאּפ

 וצ טינ גיוא ןטימ ,טקַא ןטרעפ ןקנילפ א רעייז ?לכב טָאה ןוא

 "! ךיז טוט ןטרָאד סָאװ ןּפַאכ

 טפרַאװ רע רעכלעוו ןיא ,עיזנעצער סנַאהַאק סױרַא טפור רעדיוו

 .ןענַאהַאק וצ רבחמ ןופ ווירב ַא ,ןשַא ןכַאמכָאנ ןיא רבחמ םעד רָאפ

 ,רַאטרעּפער ןיא טייצ ערעגנעל ַא ןטלַאהעג ךיז טָאה עסעיּפ יד

 ןרָאװעג טקורדעג טינ זיא עסעיּפ יד

 ,"גָאלָארּפ ַא ןוא ןעטקַא 3 ןיא אמארד ,3 רעמונ רהיט; די-בתכ ַא

 .א"וויי ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג

 טכעלטנפערַאפ "ח"ערת טַאלב:-תוכוס סעקינימ,, ןיא זיא 1917 ןיא

 .(ַאמַארד) "טעטערעג, ס',ק ןרָאװעג

 סיקסװעשַאמָאט יסעב , ןיא טרעוװ 1917 רעבמעווָאנ 22 םעד

 ,"רעבייוו סרָאטקָאד םעד,, רבחמ ןכרוד טריפעגפיוא רעטַאעט-"סלּפיּפ

 רעד ןיא יקסװעשַאמָאט יסעב טימ ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד-עידעמָאק

 טָאה יקסװעשַאמָאט יסעב .*דיומטסניד יד עקנימ, סלַא לָאר-טּפיױה

 ךָאנ ןרָאי "דיומטסניד יד עקנימ, נ"א טליּפשעג עסעיּפ יד רעטעּפש

 ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא זיא עסעיּפ יד .גנוריפפיוא רעלעניגירָא רעד

 -נייו ףעזָאי ךרוד *רעטַאעט סַאלַאּפ סנַאמקילג, ןיא ָאגַאקיש ןיא

 .קָאטש

 :ןעגנורעניארעד ענייז ןיא טביירש רבחמ רעד

 טזומעג סעסירעטקַא ןוא ןרָאיטקַא ערעדנַא יד ןבָאה ױזַא ... ,

 טמיטשַאב ייז רַאפ טָאה םלוע רעסיורג רעד סָאװ ,ןטעברַא יד ןָאט

 טָאה יױזַא ןוא . .. .טלעטשעגנדירפוצ םיא ייז ןבָאה ןַאד טשרע ---

 טַאהעג האנה קידתמא טלָאמַאד זיולב ןיקסוװעשַאמָאט יסעב ןופ רע

 -עג טָאה יז ןעוו ,ןזיוה ןיא םיא רַאפ ןזיוועג ךיז טָאה יז ןעוו

 יצ ,טוה ריא ןופ רעדעפ רעסיורג רעד טימ 'טעװעמַאלפ ידייס;

 ןוא .טכַאמענ ענושמ ךיז ?לכב ןוא !טעװעשטנַאח ,עג טָאה יז ןעוו
 -םיוא טינ ָאד טָאה יז סָאװרַאפ ןרעלקרע ןעמ ןָאק טימרעד זיולב

 ,'רעבייוו סרָאטקָאד םעד, ןיימ ןיא םלוע ןסיורג םעד ייב ןעמונעג

 רעקיזָאד רעד ןיא ןליּפש רעשירעלטסניק טסכעה ריא יו יױזַא

 םלוע םעד רַאפ ןָאטעג טינ טָאה יז .טנידרַאפ סע טָאה עסעיּפ

 -ביר טינ זיא סע .טמיטשַאב ריא רַאפ טָאה רע עכלעוו ,טעברַא יד

 .רעשימָאק א סיואכרוד זיא טנַאלַאט ריא זַא ,טלַאה ןעמ סָאװ, קיט

 טָאה ,טנַאלַאט רעתמא ןַא זיא יקסװעשַאמָאט יסעב לייוו ןוא . ..

 טנַאקעג ןבעל םנופ םזינַארט םעד ןוא רעטכעלענ םעד ךיוא יז

 ןליּפש ןטריטנַאלַאט ריא טימ ןויווענ יז טָאה סָאד .,ןקירדסיוא

 -ףוב ןיא וליפַא ייס ןוא עשימָאק ןיא ייס ,עשיטַאמַארד ןיא ייס

 ןיא ריא תעב ןזיוועג סָאד יז טָאה סרעדנוזַאב .ןלָאר עשימָאק

 טריניבמַאק ךיז ןיא טָאה עכלעוו ,לָאר ַא ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא

 ןיא יװ ,ןשיטַאמַארד םעד ייס ןוא טנעמעלע ןשימָאק םעד ייס

 ןיימ ןיא ןוא ,קירוצ קיצנַאװצ רָאי ַא טימ ,'רעטסעווש ייווצ , עניימ

 ןעועג טוג זיא יז . .. .רָאי רֶאּפ עטצעל יד ,'רעבייוו סרָאטקָאד;

 יז טָאה ןטנעמַאמ עסיוועג ןיא םגה ,טקַא ןטשרע םעד ןיא טרָאד

 ןעועג רעסעב ךָאנ זיא יז .ןבירטענרעביא ?סיב שביה ַא טרָאד

 ַאזַא ,רעקידונח אזַא ןעוועג זיא םזימָאק ריא ואוו ,ןטייווצ םעד ןיא

 ןעוועג זיא יז ןוא .רענעננואווצעג-טינ ,רעיירפ ַאזַא ,רעזעיצַארנ

 ,טקַא ןטירד םעד ןיא הנרדמ רעכיוה ַא רָאנ ןופ ןירעלטסניק ַא

 | "...ןטנעמָאמ עטסשינַארט יד ןיא אקווד
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 אהה

 ןופ ןָאקיסקעל

 "רעכיו אטא םעד,, עידעמַאקעכײרגלַאפרע ס'נירבַאק ופ ןעדלעה יד
 (תעועג יי סשה שסיוושכרשאמ .2 טסינוטראפ ףעסס רעונוא יװ)

 ןוא לצבָאל דָאמ
 ןייט ׁשניצז ָאר ס3ס

 צי תמא רצז '

 םגיוויז

 0ָאיּנַאט .ס
 סרָאטלָאד סצד

 ד ניירכ

 , 2804 לךיװײד
 טנצשטאפ' יצז

 עשיטַאמַארד, ס',ק וצ ריפניירַא ןיא טביירש עסעיּפ רעד טָא ןגעוו

 :ןיטנע לאוי ?ןטפירש

 ןייר רעכיז רעקינייוו ,עדָאירעּפ רעקיטציא רעד ןופ ןיורק יד,

 סרָאטקָאד םעד, זיא ,שינעצס קפס םוש ןָא רעבָא ,שירַארעטיל

 ,עסעיּפ ַא זיא סע .1917 ןופ ('ריומ יד עקנימ, רעדָא) 'רעבייוו

 -נואוו ןענייז ,םַאנסיוא רעטסנעלק רעד ןָא ,ןענױשרַאּפ עֶלַא ואוו

 רענייא רעדעי ןוא ,קידוװעגעװַאב קידרעבליזקעווק ,קידעבעל ךעלרעד

 .טלַאהניא טימ ןסָאנעגנָא ,טייקלופ רעדָא טײקטסוּפ ןייז ןיא ,זיא

 יד ייז טימ זיא ,סעיצאוטיס וליפַא ןוא ,סענעצס ךייש זיא סָאװ

 וצ דעווש רימ זיא סע זַא ,ךייר קידנציילפרעביא יױזַא עידעמָאק

 ,ןעזענ בָאה ךיא סָאװ ץלַא ןיא ןכיילנ ַא ריא וצ ךיז ןענָאמרעד

 קידעבעל ךעלרעדנואוו ױזַא ןענייז ןשטנעמ יד לייוו ןוא .טנעיילעגנ

 -ניא יד רעדייא רעקידעבעל ןשטנעמיקלָאפ יד ןענייז ךעלריטַאנ)

 ןיא דרָאב ַא טימ ןדיי ַא זַא ,?לכ ןטלַא םעד טיול ,ןטנעגילעט

 ןָא ןדיי םעד רעדייא ןעּפ רעדָא לזניּפ ןטימ ןּפַאכוצנָא רעגנירג

 ,קירוועגנירּפש-קידלצנעט ױזַא ןענייז סענעצס יד ןוא ,(דרָאב א

 ןקידלדורּפש ריא טימ רעכירַא ןייַלַא ךיז עידעמָאק יד טציילפ

 םעניילק ןייא רָאנ ךיא ןיפענ עסעיּפ רעצנַאג רעד ןיא .רָאמוה

 רעד ךָאנ ןפיולכָאנ ןופ רעלעפ 'רעקיטייצרַאפ, סנירבָאק --- רעֶלעפ

 ןָא ךיז טגנעה רע רעבָא ,ךָאנ טינ רשפא רע טפיול ָאד .עדָאמ

 רעירפ רָאי רֶאֹּפ ַא ךיוא רשפא ןוא) רָאי םענעי ןופ עדָאמ רעד ןֶא

 יד זיא סָאד -- ןויירק עלַאקידַאר ערעזדנוא ןיא (רעטעּפש רעדָא

 רעד ןָא ןָא ךיז טננעה ןירבָאק .,'?ָארטנַאק טרובעג, ןופ עדָאמ

 ץורית רעד יא רעבָא ,עידעמָאק יד ןביירש וצ ץורית ַא סלַא עדָאמ

 -ענסיוא ליפוצ רע טרעוו ,ץורית סלַא זיולב ,יא ,קיטיונמוא זיא

 טייקשלאפ יד ןלעטשוצראפ ןעד ןעמ ףרַאד םיצורית עכלעוו) ןגיוצ

 ."(? טארייה רעכיילנ-טינ ַא ןופ טייקשירַאנ ןוא

 :לטסעמ בקעי טביירש עסעיּפ רעד טָא ןגעוו

 טליּפש ,ןטקַא 4 ןיא עידעמָאק ַא ,'רעבייוו סרָאטקָאד םעד,,

 עכעלטלעוולַא ןא ןיא עמעט יד םנח .עקירעמַא ןיא ןצנַאנניא ןיוש

 ןטצעזעגנגעקטנא ןופ ?רָאּפ א ןשיווצ טָארייײה ענעגנולענמוא יד ---
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 -סיוא ןיוש טפָא דעייז זיא ןוא --- קוקסיוא-ןבעל ןוא רעטקַארַאכ

 רעבָא יז זיא ,רעקיטאמארד עשידיי ערעדנַא ןופ ןרָאװעגנ טצונעג

 ץנַאג ןעוועג טלָאמַאד זיא סָאװ ,ענַארפ-טייצ ַא טימ טבעוורַאפ

 יד טרעהענ שינעצס .לָארטנַאקטרובעג :עקירעמַא ןיא ?עוטקַא

 -עניב עטכע .רָאוטרעּפער-ןירבָאק ןיא עטסעב יד וצ עידעמָאק

 ןסיטפַאז טימ ןלעווק ןוא ןבעל טימ ןעלדורּפש סָאװ ,סעיצַאוטיס

 ."רָאמוה

 טביירש ןַאמסטרָאװ .י .רד

 םָאד .עידעמָאס ענייש ,ענייר ַא זיא 'רעבייוו סרָאטקָאד םעד, ,

 ץרוק יז לי ןעמ ןעוו ריא ןנעוו ןגָאז ןָאק ןעמ סָאװ סעֶלַא זיא

 -- סע ןעוט עכנַאמ יוװ --- רעבָא ןטּפױהַאב וצ .ןריזירעטקַארַאכ

 ,ןפַאשענ ןיא סע ןעוו טָאה ןירבָאק סָאװ עטסעב סָאד זיא סָאד זַא

 זיא סע .,ןיילַא ןענירבָאק ןנעק טכערמוא סיורג ַא ןייגַאב טסייה

 ןטעטראורע םעד טינ טכַאמ עידעמָאק עזיד זַא ,ךעלנעמ ךיוא

 -רעּפ-טּפיוה יד ןופ ייווצ ןופ ןליּפש ןכַאװש םעד בילוצ קורדנייא

 ןייטשנעזָאר) יורפ עטנעגילעטניא ןייז ןוא רָאטקָאד רעד : ןענָאז

 ריא טימ סיוא יױזַא ךיז טנכייצ רַאפרעד ,(לעבָאל םַאדַאמ ןוא

 רעכלעוו ןופ ,טסניד יד עקנימ סלַא יקסוװעשַאמָאט יסעב ןליּפש

 ."רועיש ַא ןָא טניוועג עידעמָאק יד

 ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא 1952 לירּפַא 18 םעד זיא עסעיּפ יד

 -"לעביא רעיישליוו, ןיא ,ץלָאהנענעט והילא ךרוד סעלעשזדנַא סָאל

 רעווליס עליצ ןוא "*רָאטקָאד, סלַא ץלָאהנענעט והילא טימ ,רעטַאעט
 ."עקנימ,, סלַא | גייווצרעבליז |

 ַא יװ ,1952 ןיא ,קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא עסעיּפ יד

 .ףטפירש עשיטַאמַארד סנירבָאק ןָאעל ןופ לייט

 -"לַאנָאשענ סיקסװעשַאמָאט, ןיא זיא 1917 רעבמעצעד 21 םעד

 ס'יק יקסוװעשַאמָאט סירָאב ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא רעטַאעט

 טבורּפעגסיױא רעירפ גָאט ַא זיא סָאװ ,"קלָאפ ןייז וצ קירוצ, עסעיּפ

 ;לַאנָאסרעּפ ןקידנגלָאפ טימ ,ןָאסרעטעּפ ןיא ןרָאװעג

 ,יקסװעשַאמָאט סירָאב --- קעלב רוטרָא

 ,ןײטשּפע ירעמ -- קעלב יעמ

2012 



 רעטַאעט ןטשידיי

 ,ןָאסנַאטַאנ זלרַאשט --- יליוו
 ,ןיטסרעג ַאטרעב -- סיערג

 ,ףַארג רעטיּפ -- ןקעד סַאמָאהט

 ,דלעפנירג עזָאר --- ןירטעק

 ,ץרַאװש םַאיליװ --- ןייטשנייר

 ,דירפ רַאזַאל -- ץרַאװש רָאטקָאד

 ענייז וצ המדקה רעד ןיא טביירש ,ַאנילוָאּפ ,יורפ סרבחמ םעד

 :"ןטפירש עשיטַאמַארד;

 סנירבָאק ןריפוצפיוא ןבילקענ ךיז טָאה רעטַאעט לַאנָאשענ רעד ,

 ןטשרע םוצ ןעמ טָאה עסעיּפ עקיזָאד יד .'קלָאפ ןייז וצ קירוצ;

 רעדייא רעירפ טנווֶא ןַא טימ ,ןָאסרעטעּפ ןיא טריפענפיוא לָאמ

 רימ יו ךיא קנעדעג .קרָאי וינ ןיא טריפענפיוא יז טָאה ןעמ

 -עטשרָאפ רענעי וצ ןָאסרעטעּפ ןייק ןרָאפעג עּפורט רעד טימ ןענייז

 רעדעי ןָאטעגנירַא ,?יטשדַאש ןסעזעג ןענייז ןרָאיטקַא יד .גנול

 ךיז טָאה סע .טדערענסיוא טינ טרָאװ ןייק ןבָאה ןוא ךיז ןיא

 טביולגעג ןבָאה עֶלַא רימ .ןידה םוי ַא רַאפ יו גנומיטש ַא ןפַאשעג

 םייב גלָאפרעד ַא ןגָאזסיוארָאפ ןָאק רעוו רעבָא ,עסעיּפ רעד ןיא

 -רעד רעסיורג ַאזַא ןעוועג זיא גנולעטשרָאפ יד ןוא . .. ? רעטַאעט

 ,עכלעזַא ןענופעג ךיז ןבָאה רעטַאעט ןיא םלוע ןשיוװצ זַא ,גלָאפ

 ןעמולב טפיוקעג ןוא ןפָאלענסױרַא ןטקַא יד ןשיווצ ןענייז סָאװ

 זיא ,םידוהַאי יד ןופ ײבַאר ַא טרָאד ןעוועג .ןרָאיטקַא יד רַאפ

 עקידרעייפ ַא ןטלַאהעג טָאה ןוא עניב רעד ףיוא ןפָאלעגפױרַא רע

 -רעדנוה ןבָאה גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ןוא .עסעיּפ רעד ןגעוו עדער

 'ןיירט, םוצ טיילנַאב זדנוא םלוע-רעטַאעט םעד ןופ ןשטנעמ רעט

 ."| ןַאב}
 ; רָאזיּפע ןקיזָאד ןגעוו תונורכז ענייז ןיא ּפָא ךיז טלעטש רבחמ רעד

 -רַאפ טינ לָאמנייק ךיא לעװ ןָאסרעטעּפ ןיא גנולעטשרָאפ ענעי

 ,עכלעזַא ןעוועג ןענייז רעטַאעט םניא םלוע םעד ןשיוװצ .,ןסענ

 ןעמולב טפיוקעג ןוא ןפָאלעגסױרַא ןטקַא יד ןשיווצ ןענייז עכלעוו

 רע זיא ,"םידוהַאי , יד ןופ ײבַאר ַא טרָאד ןעוועג .ןרָאיטקַא יד רַאפ

 ןטרעטסיײינַאב ַא ןטלַאהעג טָאה ןוא עניב רעד ףיוא ןפָאלעגפיױרַא

 -נוה ןבָאה גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ןוא .עסעיּפ רעד ןנעוו 'שטיּפס;

 םוצ טיײלגַאב זדנוא םלוע-רעטַאעט םעד ןופ ןשטנעמ רעטרעד

 ,נלָאפרע םעד ןיא ןעװעג רעכיז ױזַא עלַא ןענייז רימ .'ןיירט;
 עבלַאה ךָאנ טעּפש קרָאי וינ ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז רימ ןעוו זַא
 טרָאד ןוא בולק-ןרָאיטקַא ןיא ןרָאפרַאפ עֶלַא רימ ןענייז ,טכַאנ

 ןוא .רעינַאּפמַאש טימ ןעוװעג דבכמ זדנוא יקסוועשַאמָאט טָאה

 -םיוא ךָאנרעד עסעיּפ ענענייא יד טָאה יקסוװעשַאמָאט ןעוו . . . ךָאד

 יז .טכארבעג טינ םלוע ןייק יז טָאה ,רעטַאעט ןייז ןיא טריפעג

 טָאוװ םעד ץַארט ,טַאהעג טינ רעטַאעט ןייז ןיא נלָאפרע ןייק טָאה

 טליּפשעג דנצנעלג זיא ןוא ןרָאװעג טריפענפיוא דנצנעלג זיא יז

 -ַאמָאט ןמז ?ב ,טייצ עטשרע יד זיולב ,תמא ,וליפַא --- ןרָאװעג

 .טומ םעד ןרָאלרַאפ טינ טָאה יקסוועש

 ןופ טכליהעג רעטַאעט סָאד טָאה גנולעטשרָאפ רעדעי ייב

 -שינַאקירעמַא ןענייז --- ךיא קנעדעג --- רענייא ייב ןוא סעיצַאווַא

 ,ךיז טכַאד ,רעדילגטימס -- סעקטנעדוטס ןוא ןטנעדוטס עשיריי

 יוזא ,טפַאשלעזעג רעשידיי רעדנַא ןַא ןופ יצ ,'הרונמ, רעד ןופ

 ייז ןופ רענייא זיא טקַא ןטירד םעד ךָאנ זַא ,ןרָאװענ טרעטסיינַאב

 רעטַאעט םעד ןיא ייבַאר רעד יו ױזַא ,עניב רעד ףיוא ןפָאלענּפױרַא

 ךָאנ ,עדער עקידרעייפ א ןטלַאהעג טָאה ןוא ,ןָאסרעטעּפ ןיא

 םלוע רעצנַאנ רעד ןוא סעקטנערוטס ןוא ןטנעדוטס עלַא רעכלעוו

 רענַאטנַאּפס ןופ רליב אזא .'הוקתה, יד ןעגנוזעג טָאה ייז טימ

 לאמנייק רעירפ ךָאנ רעטַאעט עשידיי סָאד טָאה גנורעטסייגַאב
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 ןֿפורענּפָא קיטסנינ רעייז ךיז טָאה עסערּפ יד ךיוא .ןעזענ טינ

 ףוס םוצ . .. .ןרָאיטקַא יד ןופ ןליּפש םעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו

 טָאה סָאד ןוא טומ םעד ןרילרַאפ וצ ןביוהעננָא יקסװעשַאמָאט טָאה

 עסעיּפ יד רע טָאה ךָאד . .. ןליּפש ןייז ףיוא ןפורענַּפָא ךיוא ךיז

 ןוא ריא וצ טלענ טניילרעד ךָאו עדעי טָאה ,טליּפשענ ןילַא ךָאנ

 טאה רע ?לייוו ,ןעוועג רעייט םיא זיא יז לייוו ,טליּפשענ יז טָאה

 ."ןעמוק וצ ןבייהנָא ךָאד םלוע רעד טעוו רעמָאט טּפָאהעג ץלַא

 שנעגייא ןייז ןליּפש טמענ ןוא עסעיּפ יד ּפָא טלעטש יקסוװעשַאמָאט

 ןָא ןעמ טבייה טלָאמַאד ןוא סיוא טמענ עכלעוו ,"עטנזח יד , עסעיּפ

 ןגעוו ןוא ,טגיוטעג טינ טָאה עסעיּפ ס'.ק זַא ,רעטַאעט ןיא ןדייר

 :רבחמ רעד רעטייוו טלייצרעד םעד

 ךס ַא יו טיוט ןבילבענ ןַאד טלָאװ 'קלָאפ ןייז וצ קירוצ, ןיימ ,

 ןבילבעגנ טכערעג ןטלָאװ ןשטנעמ-רעטַאעט יד ןוא ,ןסעיּפ ערעדנַא

 .כַאפוצ ַא טינ ןעוו ,עסעיּפ ןייק טינ זיא סע זַא ,הנעט רעייז טימ

 -עג טָאה רעכלעוו ,גרובנעדלָאנ לעוימעס ןעוועג זיא לַאפוצ רעד

 יד טָאה רע .רעטַאעט טירטס שטרַא ןיא עיפלעדַאליפ ןיא טליּפש

 םשור אזַא טרָאד טָאה יז ןוא עיפלעדַאליפ ןיא טריפענפיוא עסעיּפ

 ןיא ןָאזעס ןצנַאג א טליּפשענ טרָאד יז טָאה ןעמ זַא ,טכַאמעג

 רעמ ךעלנייוועג זיא עסעיּפ עיינ ַא ואוו ,רעטַאעט טירטס שטרַא

 ןעמ טָאה טלָאמַאד טייז .ןרָאװענ טליּפשעג טינ ןכָאוװ ייווצ יו

 לָאר יד ןוא . . . ןליּפש וצ טרעהענפיוא טינ 'קלָאפ ןייז וצ קירוצ;

 ,עסעיּפ רעקיזָאד רעד ןיא ןָאזרעּפ-טּפיוה יד ,קעלב ריקנַאב םעד ןופ
 ,"לָאר עטסעב סגרובנעדלָאג ןבילבענ זיא

 ; טביירש ןַאהַאק .בא

 .קנַארעג ןשידייײשיטסילַאנָאיצַאנ ַא טימ קיטש ַא זיא סע . .. ,

 ןדיי וצ םוא ךיז טרעק סָאװ ,רמושמ ןכייר ַא טיס עטכישעג ַא

 ןבלעז םעד ןיא טקנוּפ ןֹוא ... .טסינויצ רעסייה ַא טרעוו ןוא
 'ןאק .רד, ןעמָאנ ןטימ עמַארד ַא ןופ טלַאהניא רקיע רעד טיײטשַאב

 ןיא זיא ,גנולקיווטנא יד ,/סקַאמילק, רעד . . . .ןאדרָאנ סקַאמ ןופ

 -קריוו ךיז ןיא טָאה עמארד סואדרָאנ ... עבלעזיד קיטש ערייב

 -עטיל ןכיוה ץנאנ ןייק .ךַאז עתמא ןַא יװ ךיז טבעל יז .טייקכעל

 .עמַארדָאלעמ ןייס טינ רעבָא זיא יז .טינ יז טָאה טרעוו ןשירַאר
 -ַאמַארד ריא ןוא ,ךיז ןיא טינ יז טָאה טייקיליב עקידנגָאלש ןייק

 עשיטנַאמָאר ַא זיא עסעיּפ סנירבָאק .עסיורג ַא זיא טפַארק עשיט

 -בַאלפרעביוא זיא יז .טרָאס ןכעלנייוועג ןופ עמַארדָאלעמ ַא ,ךאז

 עמַארדָאלעמ א סלא זַא ,ןבענוצ ןומ ןעמ םנה ,קיליב ןוא ךעל

 רעזיד ןיא . , .טנכייצענסיוא טלעטשעגנעמַאזוצ ןירבָאק ריא טָאה

 -רַאפ ןירבָאק .ךַאז ענעטָארעג ַא קידריווקרעמ סָאד זיא גנואיצַאב

 וצ ליפעג ןקרַאטש ַא רע טָאה ךיוא .טונ ןטלעז עניב יד טייטש

 ,טעשזוס ןויד טימ ,עסעיּפ רעזיד ןיא ןוא .ןטקעפע עשיטנַאמָאר

 םעמַארדָאלעמ עטסנענַאּפש יד ןופ ענייא ןעמוקעגסיױרַא םיא ייב זיא

 -ןײרַא עסעיּפ ןייז ןיא טָאה ןירבָאק ... עניב רעשידיי רעד ףיוא

 רעייז רָאמוה רעד זיא טּפָא ןוא רָאמוה ?סיב עשביה ַא טלעטשעג

 ."שיטאמַארדַאלעמ ךיוא יז טרעו טליּפשענ .רענעטָארעג ַא

 ,ןאק .רד; עגונב ןָא טיג ןַאהַאק סָאװ ,זמר םעד ןגעוו טָא

 -נעשריק בקעי טסילַאנרושז ןופ ןעמָאנ ןיא רבחמ רעד טלייצרעד

 זַא ,טגָאלקַאב ןפָא םיא רַאפ ךיז טָאה יודרָאנ סקַאמ .רד זַא ,םיוב

 רעבָא ,"ןאק .רד, עסעיּפ ןייז טליּפשעג עקירעמַא ןיא טָאה ןעמ

 טָאה סָאװ ,ןירבָאק ןָאעל ןעמונעגּפָא רַאפרעד טָאה רַארָאנָאה םעד

 וצ קירוצ, ןעמָאנ ןרעטנוא ענייז סלַא ןליּפש טזָאלעג עסעיּפ יד
 ,"קלָאפ ןייז

 תוכייש זיא'ס ןכלעוו טָאה עסעיּפ ןייז זַא ,שירָאגעטַאק טנקייל .ק

 ןליּפש ןעעזעג ,בגא ךרד ,טָאה יױדרָאנ עכלעוו ,עסעיּפ סיױדרָאנ טימ
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 טאטאטאא
 ששי

 ,ריא רַאפ טרעטסײגַאב ןעוועג ןוא ןָאדנָאל ןיא רעלסעק ףעזָאי ייב

 .בא ףיוא עיצַאמרָאפניא רעשלַאפ רעד ןופ דלוש יד טפרַאו .ק ןוא

 ןפרָאװעג עסעיּפ ס'.ק ףיוא קיטירק ןייז ןיא טָאה רעכלעוו ,ןַאהַאק

 םעד לָאז רבחמ רעד זַא ,וצרעד טריפרעד טָאה סָאװ ,דשח םעד טָא

 ,ןָאשיײאיסָאסַא-"סטרעוװרָאפ, רעד ןופ גנוציז ַא רַאפ ןעגנערברָאפ ןינע

 ,גנוטּפױהַאב ס'.ק ןגעק סולשַאב ַא ןעמונעגנָא טָאה עכלעוו

 :לטסעמ בקעי טביירש ןסעיּפ עלַאנָאיצַאנ ייווצ יד ןגעוו

 קירוצ, ןטקַא 4 ןיא עמַארד יד ןיא ּפיט ןרעדנַא ןינַאנ ַא ןופ ,

 -ןסעיּפ רעד ןעוועג ץְלַא רַאפ רעירפ זיא ןירבָאק .? ,'קלָאפ ןייז וצ

 א עסעיּפ עדעי ךיז טָאה ,ןעעזענ ןבָאה רימ יוװ רעבָא ,רעביירש

 -ענלַא סנטסיימ --- טערטרַאפ ןיילַא רע עכלעוו ,עעדיא עלַארטנעצ

 ךיילנוצ קידנעייז רעבָא .ןסערעטניא-רעטעברַא ןוא עשיקלָאפ-ןיימ

 -.םיוא טנַָאקענ טינ רע טָאה ,ןנַארפ-טייצ ןיא טריסערעטניארַאפ

 לעוטקַא ץנַאג ןעוועג זיא סָאװ ,ענַארפ עלַאנָאיצַאנ-שידיי יד ןדיימ

 -טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןדיי רענַאקירעמַא ןשיווצ

 סלארשי, ןייז ןבירשעג זיא עמעט רעקיזָאד רעד ףיוא .המחלמ

 רעשיגָאלָאעדיא רעד . . . !קלָאפ ןייז וצ קירוצ, ךיוא ןוא 'גנונפָאה

 םוצ ךָאנרעד ןוא ןטרילימיסַא ננַאפנָא ןיא םעד ןשיווצ ףמַאק

 -ורב ןייז ןוא קעלב רוטרַא ריקנַאב ןטרעקַאב םזילַאנָאיצַאנ ןשידיי

 יד ןיא רעדיוו וליפַא טנַאמרעד ,ץראווש .רד ,טסינויצ ַא ,רעד

 רעד ּפָא ךיז טליּפש ָאד רעבָא .'סקרַאמ ?רַאק, ןופ רעדירב ייווצ

 זיא ָאד ךיוא רָאנ .ןדָאב ןשיטסילַאנָאיצַאנ ןייר א ףיוא ףמַאק

 רעכעלשטנעמלַא ןנעוו עעדיא-טנורג ןייז ןבילבעג יירטעג ןירבָאק

 -טנע . . . עסעיּפ רעד ןופ ףוס םייב ןעוו . . + .טפַאשטניירפ ןוא עביל

 ןַאד ,ריא יו טסירק ַאזַא טפערט ןעמ ןעוו, ץראווש .רד טרעפ

 ַא זיא'ס .'רעקלעפ ןופ טפַאשרעדורב רעד ןיא ןביולג ךיז טליוװ

 ןענייז ריא ןיא סרעטקַארַאכ עלַא טינ םגה ,עמַארד עקרַאטש
 ."ךעלביולג-לַאער

 ,גנוריפפיוא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו קידנדייר ,ןיטנע לאוי

 : טביירש

 רעטייווצ סנירבָאק ןיא גניליווצ-ןסעיּפ ןימ ַא ךָאנ ןבָאה רימ

 (1915) 'גנונפָאה סלארשי, .טכַארטַאב טציא טרעוו סָאװ ,עדָאירעּפ

 .םזילַאנָאיצַאנ ןופ גניליווצ ַא .(1917) 'קלאפ ןייז וצ קירוצ, ןוא

 רימ רַאפ טייטש ,רעטשרע רעד ןופ ?יפוצ טציא קידנעקנעדענ טינ

 ,רענייש ,רעלעדייא רעד ןופ רעטקַארַאכ רעד רָאלק ץנַאג רעבָא

 ,הסדה רעקידנצכעל-לָאערָא-ַארעּפָא ןקידעמַאלפ םעד ךָאנ רעבָא

 רעצישַאב-רעבָאהביל ריא לבַאּפַאק וליפַא יז זיא םיא בילוצ סָאװ

 ,ןצַארקוצּפָארַא םינּפ ריא ןופ ךיא ןשידיי ריא ,ןענעקיילרַאפ וצ

 -שיטסילַאנָאיצַאנ םעד ןופ טלַאטשעג ערעלעקנוט םיוק יד ןוא

 -יוטנַא ןופ ףוסל רעבָא ,ןקידנבָאהביל-רוטלוק ןשידיי ,ןשיטסינויצ

 רָאלק רעקינייוו .,ווָאקַאילַאּפ לארשי םענעכארבענרעטנוא ןעננוש

 יד ןופ טלעוו יד ,טלעוו עשידייטינ יד ,ךעלריטַאנ ,ָאד זיא

 טאהעג ךיוא טָאה עסעיּפ יד) .םיריוטקַאפ-טסנוק רענַאקירעמַא

 טריפעגסיורַא ,לָאמ ןטשרע םוצ טָאה יז סָאװ ,טסנידרַאפ םעד

 (,לָאר רעשידיי רעטסנרע ,רעכיוה ,רענייש ַא ןיא ןיטסרעג ַאטרעב

 ןייר זיא 'קלָאפ ןייז וצ קידוצ, גניליווצ רעטייווצ רעד ..,

 ןיק טינ; .עסעיּפ עקרַאטש ךעלנייוועגרעסיוא ןַא שיטַאמַארד

 טגָאזעג ריא ףיוא טָאה 'רעמַאה רעשידימש ַא רָאנ ,קיטש-רעטַאעט

 ,ךעלריטַאנ ,קידנעניימ ,יז ןרעהסיוא ןכָאנ שטיווָאקשַאמ סירָאמ
 טלָאמַאד ןענופעגנ ךיא בָאה שירַארעטיל ןייר .טפַארק ערעכיז ריא

 ,שיטאמעבס וצ ןבירשעגנ זיא עמַארד יד זַא ,טציא ךיוא ןיפענ ןוא

 יז טכַאמ סָאד סָאװ ,לעטשאב היוא יוװ ױזַא ,ןַאלּפ ַא טיול ?ליפוצ

 .קילבניירא ןרעפיט ןייק טינ טזָאלרעד ןוא ךעלפייטש ?סיבַא

 ןטרעקענּפָא םעד ןופ ןָאט-הבושת סָאד זַא ,ךיז טכַאד ,רעטייוו
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 ןופ ןָאטיסקעל

 .טרעלקענפיוא שינָאלָאכיסּפ גונעג טינ טרעוו קעלב-ץרַאװש ןדיי

 ןוא טײקשיטַאּפמיס רעצנַאג ןייז ייב זדנוא רַאפ רע טניישרעד

 זַא ,ךיוא .עירעטסימ קיטש ַא יוװ סעּפע ,ננוטלַאה רעווַארב ליואוו

 וצ ןיוש עלעסיב ַא ןלָאמעג טרעוו ירעמ יורפ רענַאקירעמַא ןייז

 רעד ןופ רעבָאהביל עגנוי ייווצ יד ןענייז רַאפרעד .ךעלטרַאה

 רעגנוי רעד ,רעטבילעגנ רעשידיי ריא ןוא רעטכָאט יד ,עמַארד

 טינ ןליפַא ןוא ןייש ,ךעלביל ןלָאמעג ,עביל רעייז ןוא ,רעלָאמ

 ."שזראש ַא זיולב ןזיא ,רעדיוו ,ןוז רעננוי רעד .רָאמוה ןָא

 סירָאמ טביירש ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןיא גנוריפפיוא רעד ןגעװ ןוא

 : רעיימ

 עשיטסינויצ יד שטָאכ סָאד ,טקַאפ רערַאברעדנָאז ַא זיא סע . ..,

 ןוא ןבעל רעזדנוא ןיא עלַאר עסיורג ַא טליּפשענ טָאה גנונעװַאב

 עטסנרע עקינייוו רעייז ןפַאשענ ןעמ טָאה ,טייצ רעזדנוא ןיא

 עשיטסינויצ סָאד ןרעוו טלדנַאהַאב לָאז סע עכלעוו ןיא ןסעיפ

 עטושּפ ךיוא ,עמעט רעד ףיוא עליפ ָאד ןענייז ןטערעּפָא .םעלבָארּפ

 ןשידיי ףיוא טיובעג ןענייז עכלעוו ,ךס ַא ָאד ןענייז ןסעיּפ-דנוש

 םעד ףיוא ןענייז ןסעיּפ עטסנרע רעבָא .טנעמיטנעס ןלַאנָאיצַאנ

 עקינייו יד ןופ ענייא ןוא ,שידיי ןיא קינייוו רעייז ןַאראפ טיבעג

 רימ זיא יז ... .ןירבָאק ןָאעל ןופ עמארד עטנַָאמרעד יד זיא
 ,טקנופדנַאטש ןשיטַאמַארד ןייר ןופ ןלעפענ קרַאטש טינ רעדייל

 ןזיוַאב טָאה ןירבָאק .גנונעקרענָא ליפ טנידרַאפ ךוזרַאפ ןייז רעבָא

 טמוק סָאוװ םעד וצ ניוא ןפָא ןַא טָאה רע זַא ,עסעיּפ רעד ךרוד

 ,',טסינויצ רעד, סנירבָאק ןָאעֶל .קָלָאפ ןשידיי ןופ ןבעל ןיא רָאפ

 ,'סלָאפ ןייז וצ קירוצ, ,טנַאקַאב ןָאדנַאל ןיא ָאד זיא יז יו רעדָא

 רעכלעוו ,רָאטַאלימיסַא ןַא ,ןדיי ַא ןופ עידעגַארט יד טרעדליש

 -רעד וצ םיא טכוז יורפ יד .ןיטסירק ַא טימ טַאהעג הנותח טָאה

 וצ דנובוצ ןוא עביל ןייז ןופ ,ךיא םענעגייא ןייז ןופ ןרעטייוו

 ןופ רענייא ןוא ,ןצרַאה ןיא םיא ייב ןענערב עכלעוו ,קלָאפ ןייז

 ןדיי יד טסַאה ,ןוז רעד ,ןריובעג םיא טָאה יז סָאו ,רעדניק יד

 רע זַא ,ךיז טסיוורעד רע ןעוו ,רעטָאֿפ םעד ךיוא טסַאה רע ןוא

 ןצרַאה ןיא ןטרילימיסַא םעד ייב ליפעג רעשידיי רעד .,דיי ַא זיא

 סע סָאװ ,םעדכרוד רעקרַאטש ךָאנ טרעוו רע .קראטש רעבָא זיא

 רעייז א רַאפ ןעזענ טינ טָאה רע ןכלעוו ,רעדורכ ַא םיא וצ טמוס

 רעד .רָאטַאטינַא רעשיטסינויצ א זיא רעכלעוו ןוא ,טייצ רעגנַאל

 םעד ןוא יורפ ןייז טזָאלרַאפ דיי רעטרילימיסַא רעד זַא ,זיא ףוס

 םיא טימ .לארשי ץרא ןייק טראפ רע ןוא ,ןוז ןשיטימעסיטנַא

 ,רעדורב ריא יוװ ןעגנוניינ ערעדנַא טָאה עכלעוו ,רעטכָאט ןייז טראפ

 .ןַאמנעגנוי ןשידיי ַא ךיוא טביל עכלעוו ןוא

 ןכלעוו ןופ רעכלעזַא עדַארג זיא עסעיּפ רעד ןופ לַאידעטַאמ רעד
 ןעשעגנ טלָאוו סָאד .עמַארד עטוג ַא ןעמוקסיורַא טנָאקעג טָאה סע
 ןופ ץרַאה ןיא טרעטיילעגסיוא ןעוועג ךיז טלָאװ עמעט יד ןעוו
 טעברַאַאב לַאירעטַאמ םעד טָאה ןירבָאק ןָאעל רעבָא ,רעלטסניק

 עשלַאפ עסַאמ א ָאד רַאפרעד ןענייז עסעיּפ רעד ןיא ,חומ ןטימ

 ןופ רעטקַארַאכ םעד עעדיא רעד בילוצ ןטָאשַאב עכלעוו ,ןכירטש

 ,טליפעג רע טלָאװ ,רבחמ םייב ןעוועג ץרַאה סָאד טלָאװ .ןדיי םעד

 וצ טינ ,ןוז ןייז ױזַא ןזָאלרַאפ טינ ןָאק רעטָאפ רעשידיי ַא זַא

 סאה ןייז ןיא טלעפעג זיא רע זַא ןנייצרעביא וצ םיא ןריבורּפ

 רבחמ רעד טלָאװ ,טדערעג ןעוועג ץרַאה סָאד טלָאװ ... ןדיי וצ

 -עילימַאפ עקידמרוטש  ַאזַא רָאפ טמוק'ס תעב זַא ,טליפעג ךיוא
 ןוא יורפ ןייז ןזָאלרַאפ םייב טלַאה רעטָאפ ַא רעכלעוו ןיא עמַארד

 ןוא רעדורב סרעטָאפ םעד ןלעטשקעוא טינ ךיז ןענָאק ,רעדניק

 סעומש ןשיפָאזַאליפ ןטלַאק א ןריפרַאפ ןוא רעדורב סבייוו םעד

 ענעדישרַאפ ןריטסיזקע ןלָאז'ס זַא ,טייקידנעווטיונ .רעד ןגעוו

 -רעביא עשיטַאמַארד עוויסנעטניא ןופ ןטנעמָאמ ןיא .. . רעקלעפ
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 רעטַאעט ןשידיי

 וצ ןענַאזרעּפ עקיטייז ןעגנערבוצניירַא ןיזנוא ןַא זיא ןעננובעל

 ןופ טייקווסנעטניא יד ןצנַאנניא טרעטשעצ סָאד ,ןריפָאזָאליפ

 עשלַאפ עליפ ָאד ךָאנ ןענייז סע ... טנעמַאמ ןשיטַאמַארד םעד

 טדער ןעמ סָאװ ,זיא עסעיּפ רעד ןיא עטסנרע סָאד רָאנ ,ןכירטש

 ןגָאלַאיד יד ןופ לטירד ַא סנטסקינייוװ ןָאק ןעמ .ליפ רעייז ריא ןיא

 .גנולדנַאה רעד ןיא ןלעפ סעּפע ךָאנרעד לָאז'פ זַא ,ןזָאלסױרַא

 'קלָאפ ןייז וצ קירוצ, ןיא ננולדנַאה יד טייג דייר עליפ יד בילוצ

 ןטייווצ ןיא רָאפ טמוק טנעמָאמ-סגנודײשטנַא רעד .דנגייטש טינ

 ןייז וצ ןענעקַאב וצ ךיז טיג דיי רעטרילימיסא דעד ןעוו ,טקַא

 םעד ךָאנ סָאװ סָאד .רָאטַאטינַא רעשיטסינויצ רעד ,רעדורב

 ,ףוס ןזיב ןטקַא עצנאנ ייווצ ךָאנ ךיז ןעיצ טנעמַאמ-סגנודיײשטנַא
 לָאז עמַארד רעד ןופ סערעטניא רעד זַא ,ךעלדיימראפמוא טכַאמ

 ,ןלַאפ

 ןרָאװעג טריפענפיוא לָאמ ןטשרע םוצ זיא 'קלָאפ ןייז וצ קירוצ;

 טָאה רע .{411906 ןיא ןַאמנייפ דנומגיז ןופ רעטַאעט ןָאיליװַאּפ ןיא

 טָאה ךָאד ןוא ,ןערב ןכעלרעניא ליפ טימ עלָארטּפױה יד טליּפשעג

 .גנולדנַאה רעד ןיא טײקטנַאּפשעג ַא ןליפ ןכַאס טנַאקעג טינ רע

 גנולעטשרָאפ א ןעזענ ךיא בָאה רעטעּפש רָאי ןצפופ רעביא טימ

 רעכלעוו ,רעלסעק ףסוי ןופ טריפענפיוא עסעיּפ רעבלעז רעד ןופ

 ןעוועג זיא טרעבליז בקעי ןוא ,דיי רעטרילימיסַא רעד ןעוועג זיא

 ."רעבלעז רעד ןעווענ זיא קורדנייא רעד .טסינויצ רעד ,רעדורב ןייז

 :עסעיּפ רעד ןגעוו טביירש ינודקומ .רד

 קירוצ , עמארד ןייז ףיוא ןעלטייט וצ ןבָאה ביל טנעלפ ןידבָאק,

 ןיא עמַארד רעלַאנָאיצַאנ רעטשרע רעד ףיוא יוװ 'קלָאפ ןייז וצ

 ,טסייה סָאד .רֹוטַארעטיל רעשיטַאמַארד רעשינַאקירעמַא-שידיי רעד

 -ָאיצַאנ רעשידיי רענרעדָאמ ,רעקיטנייה רעד רעכלעוו ןיא עמַארד א

 ןיא ,טייצ רענעי רַאפ .?כשה רסומ רעד ןוא עמעט יד זיא םזילַאנ

 -עגסיוא זיא ןוא ל?וסּפףיירט ןעוועג זיא םזילאנַאיצַאנ רעכלעוו

 -ָאיצולאוװער ַא ןעוועג תמאב עמַארד עקיזָאדיד זיא ,ןרָאװעג טכַאל

 ןטימ ןעגנַאגעג טינ זיא ןירבָאק .? זַא ,טסייה סָאד .עמארד ערענ

 וצ קירוצ, .םָארטש ןנעק טלעטשענ טּפָא ךיז טָאה רע .םָארטש

 רעד רעכלעוו ןיא עמַארד עשידיי עטשרע יד תמאב זיא 'קלָאפ ןייז

 ."ךעלטייד ןוא רָאלק םיטש ןייז ןרעה טזָאל םזילאנַאיצַאנ

 יז .רַאוטרעּפער ןיא ןבילבעג טייצ ערעגנעל ַא זיא עסעיּפ יד

 ערעדנַא ךרוד טלעוװו רעד רעביא ןרָאװעג טליּפשעג רעטעּפש זיא

 ןָאדנָאל ןיא ןוא ,גרובנעדלָאג לעוימעס ךרוד סרעדנוזַאב ,רעליּפשיוש

 .רעלסעק ףסוי ךרוד ךָאנרעד ןוא ןַאמנייפ דנומגיז ךרוד (דנַאלגנע)

 קירוצ , טריפעגפיוא ןוָארב סירָאמ טָאה 1929 רַאונַאי 27 םעד

 ,יטיס ָאקיסקעמ ןיא "קלָאפ ןייז וצ

 "לקניוו טסנוק, ןכרוד עיפלעדַאליפ ןיא "יַאו, ןיא זיא 1956 ןיא

 ,"קלָאפ ןייז וצ קירוצ ,, ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא עמַארדָאנָאמ ַא יו רעטעּפש זיא עסעיּפ יד

 עסירעטקַא רעד ךרוד עקירעמַא ןופ רעדנעל טענעדישרַאפ רעביא

 .ןַאמרעבַאה ַארַאלק

 יד ןופ לייט ַא יװ ,1952 ןיא ,ןרָאװעג טקורדעג זיא עסעיּפ יד

 ,"ןטפירש עשיטַאמַארד סנירבָאק ןָאעל , ןיא ןסעיּפ

 רעטַאעט-"וינעווע דנָאקעס סרעלדַא; ןיא זיא 1918 .טּפעס 20 םעד

 ןטימ ןפיוא, ס'.ק לַאטנעזָאר סקַאמ ןופ ר"א ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ."רעלדַא .ּפ בקעי ןופ טרינעצס ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד-עילימָאפ ,םי

 זיא יז .עניב רעד ףיוא ןטלַאהעג טינ גנַאל ךיז טָאה עסעיּפ יד

 ,ָאטינ זיא ריא ןופ די:בתכ ןייק ןוא ,ןרָאװעג טקורדעג טיִנ

 יד, לקיטרַא ןטימ גנוריפפיוא רעד ףיוא טריגַאער רבחמ רעד

 ."ענביב רעשידיי רעד ףיוא ַאה-וח רעד ןןוא תורקפה
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 סקַאמ ןופ ר"א רעטַאעט-*סלּפיּפע ןיא זיא 1919 טסוגױא 29 םעד

 ,עביל ןופ ןגיוא ךרודא עסעיּפ ס'.ק ןרָאװעג טריפעגפיוא לַאטנעזָאר

 ."לעזדירפ סיאול ןופ קיזומ ,גָאלָארּפ ַא טימ ןטקַא 4 ןיא עמַארד

 טינ לָאמניק זיא יז .ןטלַאהעג טינ גנַאל ךיז טָאה עסעיּפ יד

 .ָאטינ ריא ןופ זיא די-בתכ ןייק ןוא ןרָאװעג טקורדעג

 ןרָאװעג טריפעגפיוא עסעיּפ עבלעז יד זיא 1920 רַאונַאי 14 םעד

 ךָאנ; ג"א ץרַאװש סירָאמ ןופ ר"א רעטַאעט-"*סיילּפ גניווריוא ,, ןיא

 ."הנותח רעד

 ןענישרעד "טפנוקוצ יד, ןיא זיא (רעבמעטּפעס-ילוי) 1920 ןיא

 סָאװ ,"רעייפ עקיבייא סָאד , ןטקַא 3 ןיא עמארד עשירָאטסיה ס'.ק

 ."ןטפירש עשיטַאמַארד; דנַאב ןיא ןיירַא 1952 ןיא זיא

 לאוי טביירש ,"ןטפירש עשיטַאמַארד , ס',ק וצ ריפניירַא ןייז ןיא

 :ןיטנע

 לָאמנייק ךָאנ זיא סָאװ ,עדָאירעּפ רעד ןופ עסעיּפ עטצעל יד ,

 הלוע עכעלקערש ַא ןייז טעו סע רעבָא ,ןרָאװעג טליּפשעג טינ
 עקיבייא סָאד, זיא ,ןרעוו טליּפשענ טינ רעטייוו ךיוא טעוװ יז ביוא

 -- סילדעוו ,טעברַאַאב ,עמַארד עשירָאטסיה ַא זיא סע .'רעייפ

 ,טנָאזעג לָאמַא רימ טָאה ןירבָאק -- קיטכיר קנעדעג ךיא ביוא

 ןַאמַאר-עיגָאלירט ַא ,סגניר סקַאמ רעביירש ןשטייד-שידיי םעד ךָאנ

 -יצנַאװצ יד בייהנֶא םורַא ,עיגָאלירט יד טָאה ןירבָאק) 'ללה תיב;

 ןופ ןוא ,'גָאט, ןרַאפ ןַאמָאר סלַא ,טצעזעגרעביא יירפ ,ןרָאי רעק

 טילג 'רעייפ עקיבייא סָאד, .(עסעיּפ יד עקַאט טמַאטש סלָאמַאד

 ןוא ןייש קידנעייז ,םזילַאנָאיצַאנ ןשידיי ןופ םַאלפ רענייר רעד טימ

 ליטס ןקיסַאלק ןרעטיול ןוא םענייש ןיא ,ןבירשעג קיטכיזכרוד

 םעד רַאֿפ יאדוא ןוא םזיטנַאמָאר םעד רַאפ רעינַאמ-ביירש יד)

 ַא ךיױוא יז טיג ,(טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ םזילַארוטַאנ-םזילאער

 ןברוח ןרַאפ טייצ רעד ןיא ןבעל ןשידיי ןופ דליב קידהשקשינ רָאנ

 ךעלרעדנואוו ךיוא 'רעייפ עקיבייא סָאד; זיא ףוסל .ינש תיב

 ."לעטשסיוא ןשינעצס ןקיטכַאמ ריא טימ קרַאטש

 :עסעיּפ רעד ןגעװו טביירש ינודקומ .רד

 סָאטַאּפ ןשיטַאמַארד ןלַאנָאיצַאנ טימ לופ זיא סָאװ ,עמארד א,

 עקיזָאדיד .'רעייפ עקיבייא סָאד, עמַארד עשירָאטסיה ןייז זיא

 ןיא יז לייוו רשפא ,ןרָאװעג טריפענפיוא טינ לָאמנייק זיא עמַארד

 ןוא ריא ןיא עידעמָאק ןופ ןטנעמעלע ןייק ָאטינ .עמַארד הלוכ

 רעד טרעטש טרָאד ןוא ָאד שטָאכ ,שירָאטסיה עקַאט ןיא יז

 א ןיא ןייז זומ סָאװ ,טייקשיטַאמָארד יד םזילַאער רעגנערטש

 ."עמַארד רעשירָאטסיה ַא ןיא עזָאד רעטמיטשאב

 :טביירש לטסעמ בקעי

 בירשעג ןענייז עכָאּפע רעקיזָאד רעד ןופ ןטעשזוס ףיוא . . , ,

 ןופ ענייא זיא עמַארד יד זַא ,זיא קיטכיוו .ןסעיּפ ךס ַא ןרָאװעג

 ,שינעצס זיא יז .ןבירשעגנָא טָאה ןירבָאק .7 סָאו ,עטסעב יד

 טימ טכיוה ,(ליטס ןשיסַאלק-ָאדװעסּפ ןיא) ןביױהרעד-שיטַאמַארד

 ,ןעגנורעדנע עסיוועג טימ) טנידראפ ןוא סָאטַאּפ ןלַאנָאיצַאנ-שידיי

 .ןרָאװעג טליּפשעג טינ לייוורעד ךָאנ זיא עסעיּפ יד

 טריפעגפיוא ץרַאװש סירָאמ ןופ ר"א זיא 1921 רַאונַאי 7 םעד

 רַאוטרעּפער ןיא ןרעוו וצ ןעמונעגניירַא (ךעלכַארּפש סרעדנוזַאב

 ."(?'המיבה, יד רשפא) רעטַאעט ןלַאנָאיצַאנ-שידיי ַא ןופ

 ויג ןופ גנוצעזרעביא ס'.ק רעטַאעט-"סיילּפ גנייוריוא, ןיא ןרָאװעג

 ,(לָאר-לטיט רעד ןיא רעילַאװ ינעשזד טימ) ?טַאזומ , סנַאסַאּפָאמ עד

 זיא גנוצעזרעביא יד .עניב רעד ןופ ּפָארַא דלַאב זיא עסעיּפ יד

 | ,1922 ןיא ,קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג טקורדעג

 גנוצעזרעביא יד ןרָאװעג טקורדעג ךיוא זיא דנַאב ןבלעז ןיא

 ."עידעמָאק-ןעילימַאפ ַא, רעטקַא-ייוצ סנַאסַאּפָאמ ןופ
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 -פיוא רעטַאעט-?סיילּפ גניווריוא ,, ןיא זיא 1922 רַאורבעפ 10 םעד

 ,סקול עד עידעמָאק, ס'.ק ץרַאװש סירָאמ ןֹופ ר"א ןרָאװעג טריפעג

 עסעיּפ יד .לָארי-לטיט רעד ןיא ץרַאװש סירָאמ טימ יולול ץנירּפ

 טקורדעג טינ לָאמנייק זיא יז .עניב רעד ןופ ּפָארַא דלַאב זיא

 .ָאטינ זיא ריא ןופ די-בתכ ןייק .ןרָאװעג

 ; טביירש ןירבָאק ןילוָאּפ .סרימ

 ןוא ןגעו ערעדנַא ףיוא קעװַא ןיא דעטַאעט רעשידיי רעד ,

 ןוא -- קעװַא .רעטַאעט ןשידיי םנופ קעווַא זיא ןידבָאק ןָאעל

 םַאנסיוא רעד טימ ,ןעמוקעג טינ קירוצ םיא וצ לָאמנייק רעמ ןיוש

 -טסנוק ןייז ןיא טָאה ץרַאװש סירָאמ סָאװ ,ןסעיּפ ייווצ ןופ

 בילוצ זיא סָאװ ,'ןלול ץנירּפפ :טריפעגפיוא רעטעּפש רעטַאעט

 טָאה סע רעדייא ןרָאװעג ןעמונענרעטנורַא סעגירטניא-סגנוטייצ

 ַא טַאהעג טָאה רע םנה ,ןעמערַאוװוצנָא ךיז טאהעג טייצ ךָאנ

 ךָאנ טרעוו סָאו ,'ויירד דייסרעוויר, ןוא ,קיטירק עטונ ץנַאג

 | ". ..טליּפשעג

 ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ץרַאװש סירָאמ ןופ ר"א זיא 1921 ןיא

 ןטימ) "וויירד דייסרעוויר, עסעיּפ ס'.ק *רעטַאעט טסנוק רעשידיי

 אלעטס ,ווָאגעינס דינָאעל ,לעּפַא הנח ,ץרַאװש סירָאמ ןופ לייטנָא

 "ןויירד דייסרעוויד

 טריפעגפיוא

 ךרוד

 ןירַאװש סירָאמ

 יד ןיא ןעדַאפדלָאג ףלָאװ ןוא דירפ רַאזַאל ,ווָאלוב ףסוי ,רעלדַא

 ,טייצ ערעגנעל ַא ןרָאװעג טליּפשעג זיא עסעיּפ יד .,(ןלָארטּפױה

 ךרוד זיא ןוא ץרַאװש סירָאמ ךרוד ןרָאװעג טעברַאַאב ךָאנרעד זיא

 ןּפ תחנ; נ"א רעדנעל ענעדישרַאפ רעביא ןרָאװעג טליּפשעג םיא
 ךֹצָאװעג טליּפשעג ןעמָאנ ןלעניגירָא ןרעטנוא ךיוא זיא יז ."רעדניק
 םיַאבטָאר בקעי ןופ ר"א 1943 ןיא ,ןפורג:רעבָאהביל ךס ַא ןופ

 ןיא עּפורג רעשיטַאמַארד ַא ןופ ,(לָאמ 12) עניבסקלָאפ רעד ךרוד

 / ,וָאלדרעװס קחצי ןופ ר"א (1944 רעבמעווָאנ 6 ,5 ,4) לַאערטנַאמ

 .רעלושטלַא .ווער ןופ ר"א עקירפַא-םורד ןיא 1947 לירּפַא ןיא ןוא

 ןיא זיא ןוא "טפנוקוצ יד, ןיא ןענישרעד 1928 ןיא זיא עסעיּפ יד

 ."ףוקיא, ןכרוד ,קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסיורַא 2

 לאוי טביירש "ןטפירש עשיטַאמַארד ס'.ק וצ ריפניירַא ןייז ןיא

 : ןיטנע
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 ןופ ןַאטיססעל

 ףיוא גנורּפש ַא --- רָאי טכַא ערעסָאװ ןופ גנורּפש ַא טציא ןוא

 רעד וצ ןעמוק רימ ןוא --- עדָאירעּפ רעזדנוא ןופ טייז רענעי

 ןיא ,,טפנוקוצ, רעד ןיא טקורדעג ,'וויירד דייסרעוויר, עמַארד

 רעדיוו ... ,.1981 ןיא ןצרַאוװש סירָאמ ןופ טריפענפיוא ,8

 טיול רָאג רעבָא ,עיצַארנימיא רעשידיי רעד ןופ עמַארד ַא לָאמַא

 ,ןדייל עכעלרעּפרעק ןופ עידענַארט ןייק טינ ןיוש .חסונ םעיינ ַא

 ןיא ?שמל יוװ ,גנוריפרַאפ ןוא יײרעּפַאכ ,?דניווש ןופ טינ ךיוא

 רעקידתורוד ןופ רָאנ ,'עקירעמַא ןיא דיי רעשיסור רעד, סנידרָאג

 רעטלַא ןַא טימ עטַאט רעטלַא ןַא ,תונברק יד .טייקטרעטייוורעד

 -טינ ךעלטננייא ןַא טימ ןוז ןלעדייא ןַא וצ ּפָארַא ןעמוק ,ןעמַאמ

 ,טדמערפעגּפָא ױזַא ןענייז ןרָאּפ עדייב רעבָא ,רונש רעלעדייאמוא

 -מוא ןיא סע זַא ,ןרעינַאמ ןוא ןטיז ןיא יו ,ןרָאי ןיא ױזַא טינ

 ןענייז ןרעטלע עגנוי יד זַא ,טנייה .ןעמוסוצפיונוצ ךיז ךעלנעמ

 עקשטעגנוי רָאנ ערעייז ןגעוו ןנָאז ןיוש ןעמ ןָאק סָאוװ ָאט ,ױזַא

 ,עיצַאלימיסַא-עיצַאזינַאקירעמַא ןופ עידעגַארט יד סע זיא ? רעדניק

 ןייק טינ זיא סע ןוא .ידוהי ןוא דיי ןופ שימוצ א טימ ךָאנ

 רענעטלעז טימ טכַארבעגסױרַא טרעוו יז שטָאכ ,עידעגַארט עניילק
 .טפארק רענעטלַאהעגנייא רעליטש טימ ,טייקלדייא

 ,ןײטשדלָאג טָאלרַאש : קידנעייטש

 .רעגרעב וװאטסוג

 סירָאמ ,ץרַאװש םחנמ : קידנציז

 ,ןיטסרעג אטרעב ,ץראווש

 ,עסעיּפ יד טָאה טלעוװװ-רעטַאעט רעד ףיוא םשור ןקרַאטש וצ ןייק

 קיטנעק ןוא ,ןירַאוװש סירָאמ יז טליּפש ךָאד .טכַאמענ טינ ,תועמשמ

 ןיא ,גָאט ןקיטנייה זיב ,ץנניוװָארּפ רעד ףיוא רדסכ ,גלָאפרעד טימ

 -- ןעמָאנ ןטוג ַא עסעיּפ יד טָאה ןזיירק עשירארעטיל ערענדנוא

 -שידיי ַא ריא ןיא ךיז טניפעג סע לייוו ,רַאפרעד רשפא רעקיע רעד

 שידיי טדער ,שידיי ןעק סָאװ ,רעטכיד ַא ,ןַאמרעגנוי רענאפירעמא

 ףיֹוא ךיא קוק .שידיי רַאפ טפנוקוצ ַא ןופ טרעטסיינַאב טדער ןוא

 5ךיִל סָאד רימ ךיז טלבמָאב ןצרַאה ןיא ןוא םיא ךיא רעה ,םיא

 ""ןעוועג תמא סָאד טלָאװ יאולה ,יאולה ,יאולה ,יאולה;

 : טביירש ןיקוויר .ב

 םעלבָארּפ עשיאערדיא יד סָאװ ,זיא הלעמ עסיורג ןייז . ... ,

 ,ץנעדנעט עקירנעשטרַאטשסיורא ןַא יו ןעגנעה םיא ייב טינ טביילב

 -םילַאער םענעעזעג-ףרַאש טימ םיא ייב טזיּפשעגנָא טרעוו יז רָאנ
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 רעטַאעט ןשידיי

 ,דליב-סנבעל ןעיירטעג טימ ,רעטקַארַאכ ןטלוב טימ ,ףָאטש ןשיט

 ןטוג א סָאװ ,?גנארעג ןופ קימַאניד רעד טימ ןדָאלעגנָא זיא סאוו

 'וויירד דייסרעוויר, עמַארד רעד ןיא רימ ןבָאה ףיורעד ?יּפשייב

 ןיא שידיי ןופ םעלבָארּפ יד --- םעלבָארּפ רעשיאעדיא ןייר ַא . ..

 -תכל ,ןטערטרָאּפ-רעטקַארַאכ ןוא רעדליב-סנבעל ןיא --- עקירעמַא

 רַאֿפ טיירנעגוצ טרעוו ָאד זַא ,דשוח טינרָאנג רימ ןענייז הליח

 ,ןעניימ ריס .םעלבָארּפשידיי םעד ןופ גנוזעל עשינעצס ַא זדנוא

 ךיוא .עמַארד-ןעילימַאפ א טימ ןרעוו טריטקַארט ַאד ןלעוו רימ זַא

 יד ןוא עסיורג יד -- ףיוא ןטערט סָאװ ,ןעניױשרַאּפ עלַא יד

 שיילפ ןיא טריזירעטקַארַאכ ןענייז --- עניה ןוא עשימייה יד ,עניילק

 עטשרע יד ךרוד דשוח טינ רימ ןענייז רָאנ טינ .,. .טולב ןוא

 יךַארּפש רעשידיי רעד טימ ןָאט וצ ָאד ןבָאה רימ זא ,ןטקַא ייווצ

 עמַארד-ןעילימַאפ ַא עקאט טביילב יז רָאנ ,עקירעמא ןיא םעלבָארּפ

 עמַארד ַא --- ןרעטקַארַאכ ןוא סענעצס ןיא טיובענפיוא ,ףוס ןזיב

 -- רעקלעפ ייוצ ףיוא עילימַאפ ןייא ןופ גנוטלַאּפש רעד ןנעוו

 ןיא טנעמעלע ןא זיא שידיי .םוטמידוהַאי ןוא םוטסקלָאפ ןשידיי

 טרינעצסניא סיואכרוד ,עמַארד-םעלבָארּפ ַא ... .גנוטלַאּפש רעד

 ןוא ןטקילּפנָאק עשילעז ןיא ,ןעננולדנַאה עשינעצס עטלוב ןיא

 ."ןסיוטשנעמַאזוצ-רעטלַארַאכ

 : טביירש רענייוו םייח

 ךָאנ ןוא עטלַא סָאד טלדנַאהַאב ... 'וויירד דייסרעוויר, סנירבָאק ,

 ןוא ןרעטלע; עשידיי רענַאקירעמַא ןופ םעלבָארּפ 'עיינ רעמיא

 -נוא םעד בילוצ ןטייווצ םעד רענייא דמערפ ןענייז סָאװ ,'רעדניק

 טפרַאשרַאֿפ ןירבָאק .גנוסַאפיוא-סנבעל ןוא ךַארּפש ןופ דישרעט

 סָאװ םעדכרוד עידענַארט יד רעטלוב טכַאמ ןוא םעלבָארּפ סָאד

 קלאפ רָאֹּפ עקידובכב עטלַא סָאד דנַאלסור ןופ ּפָארַא טגנערב רע

 ןטריזינַאקירעמַא רעייז וצ עקירעמַא ןייק יורפ ןייז טימ הפי המלש

 .שידיי ןייק טינ ןעייטשראפ סָאװ ,ךעלקינייא ןוא רונש ןוא ןוז

 עידעגַארט עכעלנעזרעּפ יד ; םעלבָארּפ טלּפָאד ַא ךעלטנגייא זיא'ס

 -ַאב ערעייז טימ ןדיירפיונוצ טינ ךיז ןענָאק סָאװ ,עטלַא יד ןופ

 יו ייז ףיוא ןקוק ןוא טינ ייז ןעייטשרַאפ סָאוװ ,ךעלסינייא עטביל

 רעדניק יד סָאװ ,הרצ ענײמענלַא יד ןוא ,ןשטנעמ עדליוו ףיוא

 ןשיריי ןטלַא םנופ ןוא טייקשידיי רעזעינילער ןופ טייוז ױזַא ןענייז

 עלענָאיצידַארט יד זַא ,ןעניימ וצ טינ ידכ ןוא ,רעגייטש-סנבעל

 רעטינעג סלַא ,ןירבָאק טריפ ,ןוקית ַא ןעמוקַאב ךָאנ ןָאק טייקשיריי

 יבַאר ןטרימרָאפער םעד עמארד רעד ןיא סױדַא ,גרוטַאמַארד

 רעטערטרַאפ רעד ,דצ סעמַאמ רעד ןופ עדייז רעד ..- .רעניזעלש

 טיול ,ךעלטננייא זיא סָאװ ,,טייקשידיי וויירד דייסדעוויר, רעד ןופ

 ,ןזייוַאב וצ ,'חלנ יצחו בר יצח, ,קורדסיוא ןקיטכיר סהפי המלש

 ,ערייז רעד ביוא ?ייװ ,ןטכיר טינ ךיז ןעמ ןָאק סטוג ןייק ףיוא זַא

 ,םידימלת יד ןופ ןטרַאוװרעד ןיוש ןעמ ןָאק סָאװ ,ױזַא זיא ,יבר רעד

 םיורג ױזַא עטלַא יד ןופ רעצ רעד זיא רַאפרעד ןוא ? ךעלקינייא יד

 .טכע ױזַא גָאטייװ רעייז ןוא

 רָאנ שידיי ןענעק טינ זיא ןדיי ןעמורפ ַא רַאפ ,ךיז טייטשרַאפ

 ןטימ שיטנעריא זיא'ס ?פיוו ףיוא ןכערברַאֿפ ַא ?יפיוזַא ףיוא

 יד ,רעדיוו ןוא ,רענייטש-סנבעל ןזעינילער ןטלַא ןופ ןייגקעווַא

 ןשיסור א ןביירט וצ ףיוא נונענ טינ ךיוא זיא ,ןיילַא טייקמורפ-טינ

 סָאװ סָאד טינ ךיוא זיא דנַאלסור לייוו ,גנולפייווצרַאפ וצ ןדיי

 ןוא ןענָאזעגיירפ ױזַא טקנוּפ ןענייז ןטרָאד רעדניק יד ןוא ,לָאמַא

 טזומענ טָאה'ס .רעדניק רענַאקירעמַא יד ןופ רעיירפ ךָאנ רשפא

 טייקנענַאזעגיירפ יד ,טייקדמערפ-ךַארּפש יד : ןעמַאזוצ ץלַא ןעמוק

 ייז ףרַאד ןעמ סָאו רעדניק עניילק יוװ ייז ןעלדנַאהַאב סָאד ןוא

 -דנעטשראפ ןוא טלוב ידכ ,גנואיצרע ערַאטנעמעלע ןַא ןבענ טשרע

3021 

 ןשינָאל םעד ןוא ןטלעוו ייווצ יד ןשיווצ טייקטייוו יד ןכַאמ וצ ךעל

 -סדנַאל א ןרעייז וצ עטלַא יד ןופ ךיז ןביילקרעביא סָאד --- סולש

 .ןדיי עטושּפ ןשיווצ טניואוו סָאװ ,ןַאמ

 שירעלטסניק זיא םעלבָארּפ יד טָא ןוא עיצַאוטיס יד טָא ןוא

 -געמ ַא טיג עמַארד יד ןוא ,ןענירבָאק ןופ ןרָאװעג טסַאפעגפיוא

 וצ רעטַאעט טסנוק ןופ רעליּפשיוש עטבאגַאב יד רַאפ טייקכעל

 .ןענעק ייז סָאװ ןזייווַאב

 רעד רַאפ ךיוא ןעז וצ ןגינגרַאפ ַא זיא 'וויירד דייסרעוזיר , . , ,

 -נעס םוש ןייק טינ טנָאמרַאפ יז סָאוו ,עסעיּפ רעד ןופ טייקנייר

 טקיטפעשאב סָאװ ,םעלבָארּפ ַא טימ ךיז טמענרַאפ רָאנ ,סעיצַאס

 ןליפַא בא ןוא ,דנַאל ןיא ָאד ןדיי ןטנענילעטניא ןדעי טעמכ

 גנוזעל ןייק ןענופעג טינ ךָאנ ,גנוניימ רעזדנוא טיול ,טָאה ןירבָאק

 טָאה רע סָאװ רַאֿפרעד קנַאד ַא רעבָא םיא טמוק ,םעלבָארּפ םוצ

 ."טלעטשעגקעווַא םעלבָארּפ יד

 .רעביירש עשידיי עטסרַאבטכורפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא .ק

 -ָאירעּפ ןיא טכעלטנפערַאפ רֶע טָאה ,ןסעיּפ רעקילדנעצ יד רעסיוא

 ,"סטרעוורָאפ, ,"טפנוקוצ יד; ןיא רעירפ ,סרעדנוזַאב ,ןבַאגסיױא עשיד

 -רעד עטצעזרעביא ןוא עלעניגירָא רעטרעדנוה ,*גָאט, ןיא ךָאנרעד

 .ןעגנורעניארעד ןוא ןענַאמָאר עטצעזרעביא ןוא עלעניגירָא ,ןעגנולייצ

 ללכב טייקיטעט עשירַארעטיל ס'.ק ןגעו טעברַא עכעלריפסיוא ןַא

 דנַאב ,"רוטַארעטיל רעשידיי ןופ ןָאקיסקעל; סניזייר ןמלז ןיא עז

 ןענייז סָאװ ,קרעוו ס'יק ןופ המישר עיונעג ַא .359--270 .זז 3

 -לוק ששידייא ןיא ךיז טניפעג ,ןבַאגסיױא עטַארַאּפעס ןיא ןענישרעד

 ,17"16 .זז ,1945 ,1 'נ ,.י .נ ,*רוט

 ןבעגוצסױרַא טכַארטרַאפ גַאלרַאפ-"ףוקיא; רעד טָאה 1948 ןיא

 םעד זיולב ןבעגוצסױרַא ןזייווַאב רעבָא ,קרעװ ענעבילקעג ס'ק

 -יולרַאפ רעד, ןַאמָאר רעד ןיײרַא ןענייז'ס ןכלעוו ןיא דנַאב ןטשרע

 .ןיטנע לאוי ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ ןעגנולייצרעד 6 ןוא "ןוגינ רענער

 :לטסעמ בקעי טביירש ןַאמָאר םעד ןגעוו

 -טסניק ןופ ננורעדליש ַא טאלג סע זיא קילב ןטשרע ןפיוא ...,

 ןיא ןטלעז ?לכב זיא דניק-רעדנואוו ַא ןופ ּפיט רעד) ןבעל-רעל

 הואת ןופ ץענ ןיא ךיז טרעטנָאלּפרַאפ סָאװ ,(רוטַארעטיל רעזדנוא

 רעד זיא ךות ןיא רעבָא ,(? !תיליל,) יליל רעקירָאה-טיור רעד וצ

 -ָאעדיא ןוא הביבס רעכעלטפַאשלעזעג טימ טבעװענכרודַא ןַאמָאר

 טנרעלעג טָאה ךַארּפש-עניב רעד ןופ טײקּפַאנק יד . . . .עינָאל

 ןופ ןכירטש עטלייצענ טימ ןּפיט ענייז ןלעטשוצקעווַא ןענירבַאק

 ,ןעמָאנ ןטימ 'רַאטס ןטמיראב, םעד ןָא טינ טפור רע .רעדעפ ןייז

 סָאד טניימ רע זַא ,דלַאב ריא טנעקרעד תורוש ייווצ ןיא רעבָא

 יד, זַא ,(18 .ז 'ןונינ רענעריולרַאפ רעד,) ןנרובנעדלָאנ לעומַאס

 -ַאמָאט יסעב ןזיא 'ןניוא עיולב עגולק יד טימ עסירעטקַא עדנַאלב

 זיא 'רעטַאעט םנופ רעשזדענעמ טּפיוה, רעד זַא רעדָא ,יקסוזעש

 גנולייצרעד רעד ןיא עדייב) ןייטשלעדע עלעסָאי רעטנַאקַאב דעד

 ."('ןרָאיטקַא;

 ןבעגעגסױרַא ,גַאלרַאּפ-"ףוקיא, ןכרוד קרָאי-וינ ןיא זיא 1952 ןיא

 -ַאמַארד , דנַאב ס'.ק ןענישרעד ,טעטימָאק-ךוב ןירבָאק ןָאעל םנופ

 יורפ סרבחמ ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ ךיז טנפע סָאװ ,"ןטפירש עשיט

 ןיטנע לאוי ןופ גרוטַאמַארד סלַא .ק ןגעוו גנוצַאשּפָא ןַא ,ענילוַאּפ

 יד , ,"םָארטש רענעדלָאג רעד, ,"ַאליוב לקנַאי, :ןסעיּפ ס'.ק ןוא

 "קלָאפ ןייז וצ קירוצ, ,"רעבייוו ס'רָאטקָאד םעד, ,"עקירָאדטסקענ

  "ייצרעד עטצעל עמַאס ס'.ק ךיוא יו ,"רעייפ עקיבייא סָאד , ןוא

 .ע .י ןופ טרָאװכָאנ ַא ןוא ,י"ייז ןופ רענייא, גנול

 ס'.ק ןענישרעד ,עניטנעגרַא ,סערייא סָאנעוב ןיא זיא 1955 ןיא

 .?ַאקירעמַא ןיא רָאי קיצפופ עניימ ,, ךוב
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 ,קרָאי-וינ ןיא 1946 ץרעמ 31 םעד ןברָאטשעג זיא .ק

 ןעוועג ךיוא זיא ,(1961 טסוגױא 29 .טשעג)} ַאנילוַאּפ ,יורפ ןייז

 ,ןירעביירש עשידיא ַא

 -עג טָאה ,(1961 ןיא ןברָאטשעג) ןיקוויר ַאלעטס ,רעטכָאט ס'.ק

 .עיזעָאּפ ןוא ןעגנולייצרעד עצרוק שילגנע ןיא ןבירש

 ןעטיינ .רד ןוא ןעבואט  ַארוָאל :ןענייז רעדניק ערעדנַא ס'.ק

 ,ןירבָאק
 :טגָאזעג טרעװ "רוטלוק עשידיי, ןיא גָאלָארקענ ןיא

 -ַאקירעמַא-שידיי יד ןופ רענייא ןעוועג ךות ןיא זיא רע . . . ,

 ביל טָאה רע .טלעװ רעניה רעד ןיא רעביירש עשידיי עטסשינ

 ןרעדנוזַאב ַא טימ טייצ ןייז ןופ עקירעמַא עשיריי עגיה יד טאהעג

 וצ קיטכיזרעפייא קרַאטש ןעוועג טפָא רעבירעד זיא רע .רעפייא

 טיול ,ןעמונרַאפ ןבָאה עכלעוו ,רעביירש עשידיי-שיאעּפָארייא יד

 ליפוצ טקנעשעג ייז טָאה'מ ןוא טרָא ןקיטכיוו וצ ַא ,גנוניימ ןייז

 רע ... ,טלעוו-רוטלוק רעשידיי רעניה רעד ןיא טײקמַאזקרעמפיוא

 עביל רענענייא ןייז ךרוד ,ךיז ךרוד ןבעל סָאד טַאהעג ביל טָאה

 ךרוד טמָארטשענ ןוא טמַארטשעג ןיא'ס יו ,טנעמַארעּפמעט ןוא

 ןוא ךַאװ ןעוועג רדסכ רע זיא ןכָאװ רָאּפ עטצעל יד זיב .םיא

 -נוזַאב ןוא םורַא ץלַא וצ טייקמאזקרעמפיוא ןוא ריניינ טימ לופ

 וצ תוכייש ערעדנַא רעדָא ַאזַא טאהענ טָאה סָאװ ,ץלַא וצ סרעד

 םיא ןבָאה סָאוו ,םינינע ןיירק םוצ ,ןביירש ןייז וצ ,ןבעל ןייז

 ."טריסערעטניא ןוא טרינירטניא

 :ןעועג דיּפסמ םיא ןבָאה םלוע תיב ןפיוא ןוא רבק םייב

 ,ןיטנע לאוי ,רמרמ ןמלק .,ןעזייר םהרבא ,קיוװָאנ .ּפ ,ןילדע םַאיליוװ

 ,גרעבדלָאג עשטיא ,ןיקלע לדנעמ .,ןַאמסוק ןָאעל ,רעטומלרעּפ םולש

 .מ .רד ,רעלהאמ לאפר .רד ,דירפ .י ,ליזיימ ןמחנ ,רעלדנַאס .נ

 ."אלמ , א טכַאמעג טָאה ינדרי .מ ןזח ןוא ,יקסרַאדוס

 ַא ןוא "ףוקיא  ןופ םוידיזערּפ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא .ק

 ,"רוטלוק עשידייג ןופ דילגטימ-עיצקַאדער

 תונורכזרעטַאענ

 טָאה ,ןסעיּפ ןוא קרעוװו עשיטסירטעלעב ענעדישרַאפ יד רעסיוא

 עג ַא ןופ בייהנָא סלַא ,טעטימָאק ַא ךרוד) ןבעגעגסיזרַא ךיוא .ק

 תונורכז ענייז ,דנעב 2 ןיא ,(קרעװ ענייז ןופ עבַאגסיוא עטלמַאז

 יד סרעדנוזַאב ,רוד ןייז ןופ רעליּפשיוש יד ןגעוו ןעגנוצַאשּפָא ןוא

 תונורכז עקיזָאד יד .ןסעיּפ ענייז ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה עכלעוו

 -עג רעירפ ןענייז ?גרוטַאמַארד ןעשידיא ַא ןופ ןעגנורעניארע, נ"א

 ןענישרעד םרָאפ-ךוב ןיא ןענייז ןוא ,*גָאט , ןיא ןרָאװעג טקורד

 עּפָאריײא רַאפ ןרָאװעג טקורדעגרעביא ןוא ,קרָאיי-וינ ןיא 1925 ןיא

 .ןיקצעלק גַאלרַאפ רענליוו ןכרוד ,(.זז 344) דנַאב ןייא ןיא ,1926 ןיא

 ךיז טלעטש "ןעגנורעניארע, ךוב ס'קק רעביא קיטירק ןייז ןיא

 -רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא סָאװ ,םעד ףיוא לטסעמ ּפָא ךיז

 ןוא טייקשירטנעצָאגע וצ היטנ יד טשרעה ריטַארעטיל-תונורכז

 : גנוכעלרעהרַאפטסבלעז

 לייט ןסיורג ַא וצ ןיינוצ ןעמ זומ סעיצַאוװרעזער עכעלנע טימ ,

 ןיולב  ּפֶא ךיז טלעטש רעכלעוו ,ןירבָאק ןָאעל ןופ !ןעגנורעניארע;

 רעד ןיא ןעמוקעג ךעלנעזרעּפ ןיב ךיא עכלעוו טימ ןשטנעמ ףיוא

 -נייווענמוא ליפוצ טימ טעייוו סעּפע . . . .'גנורירַאב רעטסטנעָאנ

 רעד וצ (גנוצַאשרעביא טימ רעבירעד ןוא) גנורעדנואווַאב רעכעל

 טימ ... טייצ רענעי ןיא רעוט-רעטַאעט עסיוועג ןופ טייקיטעט

 טליּפשעגטימ ןבָאה עכלעוו ,יד ןופ גנורערַאֿפ רעכעלנעזרעּפ טעמכ

 ,ענעי קיצַאשגנירג רע טלדנַאהַאב ןנעקרעד ... ןעמַארד ענייז ןיא

 רע רעדָא ,'ןטנערוקנַאק, ענייז רַאפ ןטליג טנַאקעג ןבָאה עכלעוו
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 ןופ ןָאטיססעל

 ןופ טרעוו םעד ןצנַאגניא טרענימרַאפ ןוא טייקרעטיב טימ טדער

 זַא ... .ןסעיּפ ענייז רעמ טינ ןליּפש עכלעוו ,סרעטַאעט ענעי

 רע ןכלעוו וצ ,ןידרָאג בקעי םיא ייב ןענייז טרּפ םעד ןיא םַאנסיוא

 -ביול שממ םיא קידנעמדיוו ,טייקכַאװש ערעדנוזַאב א סיױרַא טזייוו

 לָאמ ןייא טינ םיא טָאה רעכלעוו ,רעלסעק דוד ןוא ..- ןעגנַאזעג

 ןפלָאהעג ךס ַא ףוס לכ ףוס טָאה רעכלעוו רעבָא ,ןעוועג רעצמ

 .ןסעיּפ ענייז ןופ גלָאפרע םוצ

 ןענייז 'ןעגנורעניארע, יד זַא ,קורדנייא םעד סע טכַאמ ללכב

 -ּםשיוש עסיורג ערַאֿפ סָאװ, ןזייוווצנא הנוכ רעד טימ ןבירשעג

 סָאוװ . . . טגָאמרַאפ טָאה רעטַאעט רעקילָאמַא רעזנוא תוחוכ עשירעל

 טאהעג טייצ עסיוועג ַא טָאה עניב עקיזָאד יד הנרדמ עכיוה ַא רַאפ

 יד ןגיוא ענייז ןיא סיוא טעז סע קידלפש יוװ ןוא . . . טכיירגרעד

 -סיוא קילב ַאזַא ןיא רעבָא דימת טינ .יעגיב עשידיײ עקיטגייה

 תוריתס טימ קַאּפ ןצנַאנ ַא ףיוא ןָא טזייוו ?טסעמ ןוא} ןטלַאהעג

 ַא ןיא ןטלַאהעג ןענייז 'ןעגנורעניארעג יד ... .{ךוב ס'.ק ןיא

 ייז . .. סענעצס-רעלסעק ענייז .ליטס ןכעליױשנַא-טלוב טפָא ,ןטושּפ

 טסירטעלעכ א ןופ טעברַא-עיצַאזירעטקַארַאכ עכעלרעדנואוו ַא ןענ

 ינעק טימ ןטנעמָאמ יד ,םענַאב סרעלסעק ןופ ךס ַא ןרעדלימ ןוא

 -רעלטסניק ןופ ןעגנורעדליש עטסנייפ יד ןָא ןענָאמרעד . . . ןיצּפיל

 -רוטלוק ןקיטכיוו ןופ ןוא טנַאסערעטניא רָאג זיב . . . ןענָאלַאס

 עשידיי עיירפ יד; :דנַאב ןטשרע ןיא ןענייז טרעוו ןשירָאטסיה

 קיטסירעטקַארַאכ יד ,"'ַאנימ , עסעיּפ עטשרע ןיימ , ןוא 'עניבסקלאפ

 -רעטַאעט סנידרָאג ןופ ןדָאזיּפע יד טרפב ןוא ,ץנימ ל?לקיימ ןופ

 ןופ סעקיטסירעטקַארַאכ יד : דנַאב ןטייווצ ןופ ןוא . . . טייקיטעט

 יד זיא עווַאקישט ןוא שירפ . .. . רעלדַא .ּפ .י ןופ ןוא ָאקסעלונָאמ

 בקעי ןעלטיּפַאק יד ,םלוע-רעטַאעט ןקיטסלָאמַאד םנופ גנורעדליש

 טנכייצעג ןייפ רעייז ןוא . . . יקסוװעשַאמָאט סירָאב ןוא רעלדַא ,ּפ

 | ."שטיווָאקשַאמ םירָאמ זיא

 .: ךוב ןקיזָאד ןגעוו ױזַא טביירש ינודקומ .א .רד

 ןרעוו טקיבייארַאפ ןענָאק רעלטסניק-רעטַאעט ,ןכָאּפע-רעטַאעט

 טסנוקירעטַאעט רעד ןופ ?רונ רעד זיא סָאד .תונורכז ךרוד רָאג

 -רעטַאעט רעד ןופ לייט ַא זיולב .רעלטסניק-רעטַאעט םעד ןופ ןוא

 רעד ןיא טקיבייארַאפ טביילב ,לייט רעשירַארעטיל רעד ,טסנוק
 יד ,ןענעייל ןעמ ןָאק גרוטַאמַארד םעד .ןיילַא ךיז ןֹופ םראפ-ךוב

 .ןבעל ייז ןעוו ןעז רָאנ ןעמ ןָאק רָאיטקַא םעד ןופ ןעגנוריפפיוא

 טלעוו רעד ןופ קעװַא ןענייז רעלטסניק-רעטַאעט עסיורג ליפ . ..

 זיולב ןסייוו רימ .ןזָאלעג טינ ןרוּפש ןייק רָאנ ךיז ךָאנ ןבָאה ןוא

 טרַא םעד ןנעוו תועידי ןייק טינ ןבָאה רימ רעבָא ,ןעמענ ערעייז

 סָאד ןבָאה .ןבעל שירעלטסניק רעייז ןנעו ,ןפַאש רעייז ןופ

 -טסניק ןצרוק רעייז טליפרעד רעלטסניק-רעטַאעט רעד ןוא רעטַאעט

 טיֹוט ןקיבייא רעייז ןוא ןבעל קילייווטייצ רעייז ,םעטָא ןשירעל

 אטינ זיא .תונורכז ךרוד טייקיבייא רעד ןיא ךיז ןעועטַאר ייז ןוא

 עכייר ַאזַא ןבָאה לָאז סָאװ ,טלעוו רעד ףיוא גייווצ-טסנוק ַא ךָאנ

 ןביירש רעליּפשיוש .טסנוק-רעטַאעט יד יוװ רוטַארעטיל-ןרַאומעמ

 סָאד... .ייז ןנעוו תונורכז ןביירש ערעדנַא .ןיילַא ךיז ןנעוו תונורכז

 ןטימ ןָאט ןָאק ןעמ סָאװ ,,תמא לש רסח,; רעקיצנייא רעד זיא

 טָאה טָא ןוא .רעלטסניק-רעטַאעט םעד טימ ,רעלטסניק ןשינַארט

 ןצנַאג ַא טימ 'תמא לש דסח, ןסיורג ַא ןָאטעג ןירבָאק ןָאעל

 עלַאטנעמונָאמ ןוא ענייש ַא טלעטשעג םיא טָאה רע .רוד-רעטַאעט

 יד ןופ תולעמ יד רָאנ תובצמ ףיוא ןעמ טלייצרעד . . .+ .הבצמ

 א ןעמענפָארַא ,ןענרעל סעּפע ןעמ ןָאק תולעמ יד ןופ .םירטפנ

 -רָאנ ןעמ ןָאק ייז ןופ .ןעמ טגייװשרַאפ תונורסח יד .?לכשה רסומ

 .ןעמענּפָארא טינ ?כשה רסומ ןייק ןעמ ןָאק ייז ןופ .ןענרעל טינ
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןגעוו זדנוא טלייצרעד רע -- ןָאטעג ױזַא ןירבָאק ןָאעל טָאה ...

 ןגעו ןוא עטנוזעג סָאד ןגעוו ,עקרַאטש סָאד ןגעוו ,ענייש סָאד

 זיא ... .רוד-רעטַאעט םענעגנַאגרַאֿפ םעד ןיא ערַאבטכורפ סָאד

 ןוא . . . ,ןירבָאק ןָאעל ןופ גנַאגוצ רעקיזָאד רעד ןצרַאה םוצ רימ

 גנוטכַארטַאב יד זיא סָאד ,ןיינ .טייקיטייזנייא ןייק טינ זיא סָאד

 ןעמוק טעוװ .טייז רעטוג רעד ןופ ,טייז ןייא ןופ זיולב רוד ַא ןופ

 רעד ןופ ,טייז רעדנַא ןא ןופ ןטכַארטַאב טעוװ ןוא רערעדנַא ןַא

 ךיא לע ,רעטכעלש רעד ןופ ןוא רעכַאוװש רעד ןופ ,רעלעקנוט

 אזא טימ טינ ,ןגינגרַאפ אזא טימ טינ רעבָא ,ןענעייל ךיוא רשפא

 .רעכיב ענייש ייווצ סנירבָאק ןָאעל טנעיילעג בָאה ךיא יו סערעטניא

 תמאב זיא ,טביירשַאב ןירבָאק ןָאעל ןכלעוו ,רוד-רעטַאעט רעד

 -עלטסניק טימ ךייר תמאב זיא רע .םיסינ עשירעלטסניק טימ ךייר

 עטעטראװרעמוא טימס ךייר תמאב זיא רע .ןעננושַארעביא עשיר

 ,עקראטש טימ טשטנעבעג תמאב זיא ןוא ,ןזיורבפיוא עלַארטַאעט

 ןופ ,סָאַאכ ןופ .ןטנַאלַאט עשינעצס עלענינירַא ןוא עקידנרעק

 ענעפלאהאבמוא ןוא עוויאאנ ןופ ,רעטסניפ רעד ןיא טשײנעּפַאט

 סױרַא לָאמַא טימ ןסקַאוװ ,ןשינעכירק ןוא ןשינעזיוּפ עשינעצס

 ַא ,רעלדַא בקעי א ננילצולּפ ךיז טזייװַאב סע .ןרָאיטקַא עסיורג

 ,שילַאק ַאטרעב ַא ,ןיצּפיל ַא ,ָאקסעלונָאמ דנומניז ַא ,רעלסעק דוד

 ,ןגיוצרע ייז טָאה רעוו ... .ערעדנַא עליפ ןוא רעגארּפ אנינער ַא

 ןופ סנּפָארט עניילק רָאנ... ? טעװעדָאהעגסיוא ייז טָאה רעוו

 ואו טינ ואוו ךיז ןבָאה עיגרענע רעטַאעט רעיינ רעקיזָאד רעד

 ןיא ןוא תונחדב רעד ןיא ,רעליּפש-םירוּפ יד ןיא ןזיווענסיױרַא

 ןיא ָאד .ןבעל-סקלַאפ םעד ןופ ךעלעקניוו עטקיטשראפ ערעדנַא

 -סיורַא סע טָאה ,עכָאּפערעטַאעט רעקיזָאד רעד ןיא ,רוד םעד

 ,טפַארק רעקידנזיורב ןוא רעסיורג טימ טצַאלּפעג

 עננערטש ןייק ןכוז טינ רעביירשיןרָאומעמ יד ייב ףרַאד ןעמ ...

 ַא זיא ןרַאומעמ יד ןופ רעביירש רעד ןעוו טרפב ,טעטיוויטקעיבא

 זיא ןרַאמעמ יד ןופ רעביירש רעד ןעו טרפב ןוא ,רעלטסניק

 רע ןעוו ,עכָאּפע רעד טימ טּפינקרַאפ ןוא ןדנובראפ ןעוועג ןיילא

 ןיא תוחכ-סגנופַאש עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא ןעווענ ןיילַא זיא

 רעד ןגעק ןעוט ןייק . . .רעבָא ,טביירשאב רע עכלעוו ,עכָאּפע רעד

 םושב רעביירש-ןרַאומעמ רעד ףרַאד עכַאּפע-רעטַאעט רעקיטציא

 -רַאפ רע ,טינרָאג טלַאהַאב ןירבָאק ןָאעל ... .ןרעוו טינ ןפוא

 זיא רע .רעטַאעט ןקיטציא םוצ גנואיצַאב ןייז טינרָאנ טרעיילש

 טעז רע .ןרעזדנוא רעטַאעט םעיינ םעד טימ ןדירפוצ טינ ןפָא

 טפור רע זַא ,טייוו יױזַא טיינ רע .,, .הדירי עסיורג א םיא ןיא

 רעד םיא רַאפ זיא ןידרָאג בקעי .ןענידרָאנ בקעי וצ קירוצ זדנוא

 .ריּפסקעש רעשידיי

 ןופ ןבירשעג עטכישעג-רעטַאעט קיטש ַא ךיז רַאפ טָאה ריא . .

 זיולב טינ ןשטנעמ-רעטַאעט ןופ רוד םעד ריא טעז ,רעלטסניק ַא

 -טסניק סלַא ייז טעז ריא .םישובלמ-טסנוק עקידבוט-םוי ערעייז ןיא

 ךיז ייב ,ןסילוק יד רעטניה ,ענעצס רעד ףיוא ,שטנעמ סלַא ,רעל

 ענייז טימ ,םוקילבוּפ סָאד וליפַא טעז ריא .עפַאק ןיא ,זיוה ןיא

 ,םעטָא ןטּפַאכרַאפ א טימ ץְלַא טנעייל ריא .ןטָאירטַאּפ-רעטַאעט

 -סיוא טסייוו ןירבָאק ןָאעל .עװַאקישט ןוא טנַאסערעטניא זיא סע

 עֶלַא טימ םיא טסייוו רע ,רוד-רעטַאעט ןקיזָאד םעד ןדנובעג

 עֶלַא טימ ןוא ךעלתויועה עטסנעלק ענייז עֶלַא טימ ,ןשטיינק ענייז

 םעד וצ ןבעל ןוא בייל טימ טרעהענ רע .,ןזירּפַאק עטסנעלק ענייז

 ךיק יד זדנוא רַאֿפ טנפעעג ןירבָאק ןָאעל טָאה . . . .רֹוד ןקיזָאד

 טרָאד טָאה רע .ןעוועג טרָאד זיא רע .עכָאּפערעטַאעט רענעי ןופ

 .גנוריפיוא ןַא ןופ העש רַאּפ עצרוק יד ןיא יו טבעלעגרעביא רעמ

 ױזַא יו רעמ ךָאנ ךיז רימ ןרעדנואוו ,ךיק יד ןעעז רימ ןעוו ןוא

2028 

 טוסט אטא
 ,,,ה,,,,,,,,,,,. טאפ

 .". . .םילכאמ-טסנוק ענטיטעּפַא עכלעזַא טרָאד ןופ סיױורַא ןענייז סע

 :לעזיימ ןמחנ טביירש ךוב םעד ןגעוו

 -יארע ענייז רעביא ןידבָאק .? טיג רעדנעכ 2 עקיזָאד יד ןיא,

 -רעד רע .רעטאעט ןשידיי םעד םורַא טעברַא רעד ןגנעוו ןעגנורענ

 ןוא עביל טימ טרעדליש ןוא ןטקַאפ ןוא ןזָאירוק ,תוישעמ טלייצ

 ןופ ןטסיטרַא עטסנעעזעגנָא ןוא עטסטנַאסערעטניא יד טעטעיּפ

 יד טרעדליש ןוא קידעבעל רעייז טלייצרעד רע . . . ,דָאירעּפ םענעי

 ,ןטנעמָאמ ענעדישרַאפ ןיא ייז טיג רע .רָאלק ןוא ףרַאש ןרָאיטקַא

 ןטייהניואוועג ערעייז עֶלַא טימ ,ןטסיטרַא סלַא ןוא ןשטנעמ סלַא

 רימ .ןטייז עכַאװש ןוא עטוג ערעייז עלַא טימ ,ןטפַאשננייא ןוא

 . רעטלַא רעצנַאג רעד ןופ סעקיטסירעטקַארַאכ עכעלפערט ןבָאה

 ןפַאשעג ןטנַאלַאט עקיטרַאנגייא ערעייז טימ ןבָאה סָאװ ,עידראווג

 ,ורנוא רַאפ ,.. .עקירעמַא ןיא רעטאעט ןשידיי םעד םור ןַאד

 -ערעטניא סרעדנוזַאב ןעננורעניארע יד ןענייז ,עּפָארייא ןיא ,ָאד

 ודנוא זיא סָאװ ,טלעוו ַא ףיוא זדנוא רַאפ ךיז טקעד סע .טנַאס

 רָאג טַאהעג ןבָאה רימ רעכלעוו ןגעוו ןוא ,טנַאקַאבמוא יו טעמכ
 רעקידנענַאּפש ַא יוו ךיז טנעייל ךוב סָאד .,גנולעטשרָאפ עטייוו ַא

 ןסירעגטימ טרעװו ןעמ ןוא רעזעל םעד טּפַאכרַאפ סע .,ןַאמָאר

 ,"ןלייצרעד ןייז טימ

 ןעגנובַאשּפָא

 -ָאטסיה רעד טביירש ..ק ןגעוו (1918 זיב) גנוצַאשּפָא ןייז ןיא

 : ןירָאג .ב ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקיר

 ןוא עניב יד טנעקעג טָאה סָאװ ,רעביירש רעקיצנייא רעד,

 ןָאעל ןבילבעג ןידרָאג ךָאנ זיא ,עמַארד ערעסעב ַא ןפַאש טנעקעג

 לגרה תסירד ןייק ןבָאה רעביירש ערעסעב ערעדנַא יד .ןירבָאק

 ןייא ןיא ןפַאשעג ךס א טָאה ןירבָאק .טַאהעג טינ רעטַאעט ןיא

 םעד ןופ ןרָאװעג טלקנוטרַאפ זיא רע ןוא ,ןענידרָאנ טימ טייצ

 -נירַא טנעקעג רעפיט טָאה רענעי סָאװ ,רַאפרעד ױזַא טינ ןטצעל

 רעד ףיוא קילב ןרעטיירב א טַאהעג טָאה ןוא ןבעל ןיא ןעגנירד

 ןפַאש וצ טצונעגסיוא טינ טנַאלַאט ןייז טָאה רע תמחמ יוװ ,טלעוו

 עקרַאטש ַא טָאה ןירבָאק .טנעקעג טָאה רע סָאװ עטסעב סָאד

 ןברַאפ עלעה יד רַאפ רעוא ןוא ניוא ןַא ,טפַארק-סגנורעדליש

 ַא ,ןטפַאשנרייל ןוא ןליפעג ערַאטנעמעלע יד ןופ רענעט ןוא

 וצ עביל ַא ,שיילפ ןוא בייל ךָאנ טיטעּפַא ןטנוזעג ןוויטימירּפ

 עקיזָאד יד ןוא ,טנעמַארעּפמעט ךס ַא ןוא סענעצס עקידמשונמ

 ןופ רעביירש ַא רַאפ טסַאּפעג טונ ךיז ןבָאה ןטפאשננייא עלַא

 ןייק ןוא סָאמ ןייק טינ טָאה ןירבָאק רָאנ ,עניב רעשידיי רעד

 ,רעטַאעט ןשידיי םעד ןופ סולפנייא ןרעווש םעד רעטנוא ןוא ,טקַאט

 -ניירַא ,ןרעדליש קיטפערק טלָאװעג טָאה רע ואוו ,ןטרָאד רע זיא

 ןייז ֹוצ טכוזעג טָאה רע ואו :עיצאסנעס ןיא טּפָא ןלַאפעג

 / עויטימירּפ יד .לַאנַאב ןרָאװעג טּפָא רע זיא ,ךעליירפ קידמשוגמ

 ךָאנ ,קידנוש ןוא שיטַאמַארדָאלעמ ןרָאװעג טפָא זיא טיײקכעלריטַאנ

 ַא ,,ָאטעג רייס טסיא יד, ןעוועג עסעיּפ עטשרע ןייז זיא ?ַאנימ;

 'ןרע-ךג רענערָאלרַאפ, םעד ןיא .קיטש עשיטַאמַארדָאלעמ עקיליב
 טעטירַאגלואװ ןיא ןעקנוזרַאפ ןלעטש ערעסעב עכעלטע יד ןרעוו

 ןופ רענרע ךס ַא ךָאנ זיא 'טנַאקיזוט רעדנילב רעד, .דנוש ןוא

 ,עקידנוש סָאד ,עשיטַאמַארדָאלעמ סָאד .ןסעיּפ עקידרעירפ יד

 ,רעסעב טינ ךיוא ןוא .ןגיוא יד קרַאטש סרעדנוזַאב ָאד טסייר

 יד ןשיוװצ .'גרעבמולב בקעי,; ןייז ןעוװעג ןיא ,רעגרע טינ ביוא

 עינַאס, ןייז טריפעגפיוא ךיוא ןעמ טָאה רעקיטש עטנכערעגסיוא

 ,ןסעיּפ ערעסעב עדייב ,'ןטייק ענעסירעצ , ןוא 'ייוודָארב טסיא ןופ

 ,ןזיוועג םיא ןבָאה ייז ,תועמשמ ןוא ,ןלַאפענכרוד ןענייז עכלעוו

 ןדנעוונָא ןעמ ףרַאד ,םוקילבוּפ םייב ןעמענסיוא ?יוװ ןעמ ןעוו זַא
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 ןופ ןָאקיסקעל

 וצ ?יופ ןעוועגנ טינ ןענייז ןרָאטקעריד יד ןוא ,ןעלטיס ערעדנַא

 ,רעלוּפָאּפ ןרעוו םיא ןפלעה

 ינ רשפא ןענייז רעקיטש עטשרע סנירבָאק זַא ,זיא תמא רעד

 ןבירשעג טָאה ןירבָאק ןעוו רָאנ ,עטשרע סנידרָאנ ןופ רעגרע ןעוועג

 ,'נרעבמולב בקעי, ,,טנַאקיזומ רעדנילב, ,'ןדע-ןנ םענערָאלראפ, ןייז

 ןידרָאנ זַא ,ןסענרַאפ גנַאל קיטירק יד ןוא םלוע רעד ןיוש טָאה

 גנַאל ןעוװעג ןיוש זיא סָאד ןוא רעקיטש עטשרע טַָאהעג טָאה

 ןוא !ָאפַאס, ,,תרפא עלערימ, ןפַאשעג טָאה ןידרָאג יו םעדכָאנ

 רערעסעב רעד ןופ בַאטשסַאס רעד .'?וייט ןוא שטנעמ ,טָאנ,

 ןפַאש וצ טָאטשנָא ןוא רערעכעה ַא ךס א ןעוועג ןיוש זיא עמַארד

 ןסולפנייאַאב ךיז טזָאלעג ,טרעקרַאפ ,רע טָאה ,קרעוו עדעסעב סָאוװ

 סָאד ןוא ,עסַאמ רעד וצ ךעלדנח טכַאמענ ןוא ןרָאטקעריד יד ןופ

 ןירבָאק זיא ,טבעלעגנ טָאה ןידרָאנ ןמז לכ זַא ,וצרעד טריפעג טָאה

 ךיז טָאה טיוט סנידרָאג ךָאנ טשרע ןוא .ןטָאש ןיא ןענַאטשענ

 ,ןעננַאנעג זיא רע ןכלעוו טימ געוװ רעד זַא ,ןָאטענ ּפַאכ ַא ןירבָאק
 ןבירשעגנָא טָאה רע ןוא ,טנַאלַאט ןייז ןָאטענ טינ הבוט ןייק טָאה

 ןעמָאנ ןרעטנוא ןסעיּפרעטעברַא עשידיי עטסעב יד ןופ ענייא

 ןסָאלשטנַא ןעוועג רע זיא ?לָאמ עלַא יװ רעמ טציא ןוא ,,םיאנוש;,

 טינ טציא רעבָא זיא טייצ יד .םוקילבוּפ ערעסעב סָאד ןעניוועג וצ

 טָאה 'םיאנוש, עמַארד ןייז םנה ןוא ,ןסעיּפ ערעסעכ רַאפ ןעוועג

 רעטסעפ טינ רעטַאעט םייב דמעמ ןייז רע טָאה ,ןעמונעגנסיוא

 רענעטעבעננייא ןַא ןרָאװעג טציא זיא רע ,טרעקרַאֿפ .טכַאמענ

 לָאז ןעמ ןוא רעבירַא לָאז ןָאזעס ַא זַא ,טכער זיא סע ןוא ,טסַאג

 'םיאנוש יד, ןופ תוכז רעד .ןליּפש טינ ענייז עסעיּפ עקיצנייא ןייק

 ןריפפיוא ןָאזעס ןטייווצ םעד לָאז ןעמ זַא ,נונעג ןעוועג ךָאנ זיא

 עכלעוו ,עידעמָאק עטנוזעג ןוא עטוג ַא ,,סימָארּפ ווָא שטירבכ, ןייז
 ןכָארבעגסיױא טלָאמַאד טָאה סָאװ ,קיירטש ַא בילוצ ןטילענ טָאה

 רע זומ םעדכָאנ ןוא ,טליּפשעג ריא טָאה ןעמ ואוו ,רעטַאעט ןיא

 לקנַאי, עסעיּפ עטססענ ןייז .ךעלרעטַאעט עניילק וצ ןעמוקנָא ןיוש

 ַא ןיא ףיוא ןיוש ןעמ טריפ ,עטסעב ענייז ןופ ענייא ,'עליוב

 ןירבָאק ןוא ,רעליּפש עסַאלק עטייווצ ַא טימ ?רעטַאעט םעניילק

 -עטיל ערעסעב ַא ןבענ וצ טציא טכוז סָאװ ,רעקיצנייא רעד זיא

 .עסעיּפ עשירַאר

 "כַאבָאַאב עפרַאש א ןופ ,טקעלעטניא ןפיט ַא ןופ ןצילב ןייק

 טינ ןעמ טעז ,ןבעל סָאד ןענעק רעטיירב ןופ ןוא טפַארק-סננוט

 סורדרַאפ ַא סיױרַא ייז ןפור טפָא .ןסעיּפ סנירבָאק ןופ ענייק ןיא

 ןעמַארד ערעסעב ענייז רָאנ ,טייהיור ןוא טייקכַאלפ רעייז טימ

 ןענַאטשעג זיא רע .טייקטנוזענ רעשיריל ַא טימ סיוא ךיז ןענעכייצ

 רעמ טכארבעגניירַא ןוא ןידרָאנ יו ןשטנעמ-סקלָאפ םוצ רעטנענ

 זיא רע םגה ןוא ,ןידרָאנ יו ןבעל ןשידיי ןופ ברַאפ רענַאקירעמַא

 רעתמא רעד ןעמַארד ענייז ןיא ךיוא טלעפ ,ןידרָאג יו רעשידיי
 ."טסיינ רעשירדיי

 רעביירש רענַאקירעמַא רעד סיוא ךיוא טקירד סעכעלנע סעּפע

 ,יָאניליא ןופ טעטיזרעווינוא ןופ טנעדיזערּפ .זמיעשזד יששזד דנומדע

 ןיא ךָאנ סױרַא) *עקירעמַא ןיא דיײ-טנַארגימיא רעד , ךוב ןייז ןיא

6) : 

 טלַאטשעג עקידנרינימָאד יד ןידרָאג בקעי זיא גָאט וצ טנייה
 .רעטסקרַאטש רעד זיא קורדנייא ןייז ןוא עניב רעשידיי רעד ןופ

 ןזָאל וצ ךיז ןזיוװַאב ןבָאה ,ןירבָאק ןוא ןיביל ייז ןשיווצ ,ערעדנַא

 ןענידרָאג ןופ םידימלת יד ןענייז ייז .גלָאפרעד ןָא טינ ןוא ,ןרעה

 ."יבר רעייז יו רעטייוו ןעגנַאנעג ןייוונטייצ ןענייז ייז ןוא

 :.ק ןגעוו סיוא ױזַא ךיז טקירד ןידרָאג בקעי

 -ַאט סניביל ,טינ טכייל ןוא טמערַאװ טנַאלַאט סנירבָאק ..- ,
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 רעמ ,טפַארק רעמ טָאה ןירבָאק .טינ טמערַאוו ןוא טכייל טנַאל

 ,ןברַאפ-לייא עלעה טימ טלָאמ רע .,טירָאלָאק רעמ ,טנעמַארעּפמעט

 טינ ןבָאה ייז .טינ ןטכייל ןטקודָארּפ עשירַארעטיל ענייז רעבָא

 סנירבָאק . . .. .עבַאנפיוא עשיטַאּפמיס ןייק ,עעדיא עטמיטשַאב ןייקס

 ןוא טעקירב סעכלעוו ,?בלעק דליוו ןוא טנוזעג ַא זיא טנַאלַאט

 א טייו טעז ריא ... .ךייט ַא ייב לָאט םענירג ַא ףיוא טעקעמ

 עטנוזעג א ,ןעגנַאז טימ רעדלעפ ,םלָאה ןופ ערעזָא יד ,דלַאװ

 זיא עינַאלָאכיסּפ סנירבָאק . ... .לקנַאי ןטבילרַאפ ,אשאטאנ עסקיש

 טביײרשַאב ןוא טלייצרעד רע ןעוו ןירבָאק .קיטכיר רעמיא טינ

 ."רעלטסניק רערַאוװ א זיא ,גנובעגנמוא

 לאוי טקידנערַאפ "ןטפירש עשיטַאמַארד, ס'.ק וצ ריפניירַא ןייז

 ןכַאמ וצ בורּפ ַא טימ ןיטנע

 ןָאעל ןוא ןענידרָאג בקעי ןשיווצ ךיילגרַאפ ןצרוק ץנַאג ַא שטָאכ

 טינ ָאד ,ךעלריטַאנ ,זיא ךיילגרַאֿפ ןכעלטנירג ןייק) ןענירבָאק
 ,רַאפרעד רעבָא רקיע רעד .םימעט ךס ַא רעביא ןכַאמ וצ ךעלנעמ

 ןיוש ,טנעה ענייז ןופ טזָאלעגסױרַא טָאה ןירבָאק תעשב סָאװ

 -נַאװצ ןוא עכעלטע ,עטעברַאַאב ןוא עטצעזענרעביא עכעלטע טימ

 ,עטעבראַאב ןוא עטצעזענרעביא ליפ טימ ,ןידרָאנ טָאה ,ןסעיּפ קיצ

 ןענירבָאק ייב ,ייז ןשיווצ ,ןסעיּפ קיצכַא רעביא ןבעגעגפורַא

 ןענידרָאג ייב תעשב ,עטונג ןפורנָא ןָאק ןעמ סָאװ ,ןצכעז ערעסָאוװ

 .(קיצנַאװצ ןוא סקעז-ףניפ ערעסָאװ עכלעזַא ָאד ןענייז

 .ןריפכרוד ןווורּפ ךָאד ריִמָאל ךיילנרַאפ ןצרוק ַא רעבָא

 רעייז עדייב ,ןשטנעמ ענעדישרַאפ ייווצ ךיז רַאפ ריס ןבָאה

 -ָאמוה עדייב ,טנוזענ שיטעָאּפ עדייב ,רעלָאמ עדייב ,לופטנַאלַאט

 ןעועג ,ןירבָאק ,רענייא זיא ,רקיע ןטכער ןטיול ,רעבָא .ןטסיר

 שינעכוז ַא טימ ,טולב ןוא שיילפ ןופ שטנעמ ַא ,טסילאוסנעס ַא

 רענַאב ןקיטלַאװג ַא טימ ןוא טולב ןוא שיילפ ןופ ןשטנעמ ךָאנ

 ,רעטייווצ רעד תעשב ,ייז ןופ גנוקיצטנַא ןוא ןשטנעמ עכבלעזא ךָאנ

 -ַארָאמ ַא ,רעקנעד ַא ןעוועג ,רקיע ןטכער ןייז טיול ,זיא ,ןידרָאנ

 .רעקידערּפ ַא ןוא טסיל

 רעד ; בראפ רעטיור-טולב טימס רעטשרע רעד -- ןלָאמ ערייב

 טימ טסייוענכרוד ןטלעז טינ טרעוו סָאו ,ברַאֿפ טימ רעטייווצ

 -עג ןקידיירפ טימ סנטסיימ ,רעטשרע רעד ,ןכַאל עדייב .קנַאדעג

 -עטש טימ ךיוא לָאמַא ,רעטייווצ רעד ; ןלעווקנָא טימ ,רעטכעל

 .ץיוו ַא טימ רעבָא טּפָא ץנַאנ --- .. .עריטַאס רעקיכ

 ןידרָאנ ;שטנעמ-ץרַאה רעשירעלטסניק-שיטעֶָאּפ ןיא ןירבָאק

 -בָארּפ טימ ןירבָאק ךיז טמענרַאפ .שטנעמיּפָאק רעשיטסיטרַא זיא

 -כרוד רעקיטַאמעלבָארּפ ַא ןזיא ןידרָאנ תעשב ,ןטלעז רָאנ ןעמעל

 ,,תרפא עלערימ, ףיוא ,'לוייט ןוא שטנעמ ,טָאנ; ףיוא .סיוא

 -ענ ,קיטנעק ,ןידרָאנ טָאה 'ןטנַאקַאבמוא, ןפיוא ,'ףרוטמ, ןפיוא

 רענעדלָאג רעד, ןוא 'םיאנוש יד; ביוא ,ןענירבָאק ייב .טחומ

 ייב טײקשילַאיצַאס יד ןיא ,ןעמַארד עלַאיצַאס ןענייז !םָארטש

 סיוש םנופ --- סונעג ןיטעג יד יוװ ױזַא -- ןעגנורּפשעגסױרַא םיא

 .רעדליב ןופ לדורּפש ןופ ,ןשטנעמ ןופ דָאהַארַאק םנופ -- םי ןופ

 ,נלָאפרעד ןסיורגנ ַא טאהענ ןבָאה ןסעיּפ סנירבָאק ןופ לָאצ ַא

 ליפ רעבָא .ןסעיּפ סנידרָאג ןופ עקינייא יו נלָאפרעד ַאזַא דלאב

 -שידיי רעד ןיא ,ןנָאז וצ יױזַא ,רעבירַא ןענייז ןסעיּפ סנידרָאנ

 ןעמונעג ךיז טָאה גלָאפרעד סנירבָאק .טייקיבייא רעקידרעטַאעט

 ןייז ןופ ,רָאמוה ןשירפ ןייז ןופ ,ןשטנעמ עקידעבעל ענייז ןופ

 ךיז טָאה נלָאפרעד רעקיזיר סנידרָאג .טייקשינעצס רעקיטפארק

 ןעמונעג ךיוא ךָאנ ,תולעמ עטנכערעגסיוא ןירבָאק ייב יד ןופ ץוח א
 רעד קסָאװ ןוא קנַאדעג טימ רעמ ךיז טרָאּפ סָאװ) ץיוו ןייז ןופ

 ןייז ןופ ןוא סעיצַאזלַארָאס ענייז ןופ ,(ביל רעייז טָאה דיי
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 רעצַאעט ןשידיי

 רע רָאנ ,ביל דיי רעד ייז טָאה רָאנ טינ סָאוו ,טיײקשיפָאזָאליפ

 .ץרא ךרד סיורג ייז רַאפ ךיוא טָאה

 -םיוא יאדווא טעו עירָאטסיה-רעטַאעט עשידיי עקיטפנוקוצ יד

 -רעה יד טעוװ ,עטלייורעדסיוא עריא רַאפ ןָאעטנַאּפ ריא ןעיוב

 ןבעל עטייווצ יד ןוא ןענידרָאנ בקעי רַאפ ןייז עערעלַאג עטסכעל

 ."ןענירבָאק ןָאעל רַאפ ןייז טעוו ,עכעלרעה ַא ךיוא ,םיא

 :ןידרָאג בקעי ןוא .ק ןשיווצ ךיילגרַאפ ךיוא טכַאמ דלַאווכוב .נ

 םיוארָאפ ןירבָאק ןָאעל טָאה ,ןידרָאנ בקעי ןופ רעלטייצטימ ַא,

 ןסעיּפ עקיטכיוו לָאצ ַא ןפַאשעג ןוא עיצידַארט-ןידרָאנ יד טריפעג

 ןלָאר עכעלטנזעוו ךס ַא ןוא עירָאטידיױא-ןסַאמ רעשידיי רעד רַאפ

 ערעסעב יד ןרָאװעג ףייר ןוא ןניוצרעד ןענייז סע עכלעוו ףיוא

 טינ טָאה . . . ןידרָאג בקעי ... .עניב רעשידיי רעד ןופ רעליּפשיוש

 זיא רע רָאנ ,עניב עשידיי יד טרימרָאפער ןוא טקריוואב זיולב

 ערעגרע עריא ןעמוקעגכָאנ זיא ןוא ןרָאװעג טקריוװַאב ןיילַא ריא ןופ

 ןטימעגסיוא טינ טָאה ןירבָאק ןָאעל ךיוא .ןעגננורעדָאפ ןוא תודמ

 זייוורעכעלקילג טָאה רע .קרַאמ-רעטַאעט םעד דצמ גנוקריווַאב אזַא

 -ךֶאַּפ א .ה .ד ,גרוטַאמארד-ףיוה ןופ בצמ םעד ןטימעגסיוא

 טימ רעטַאעט םעד ןנרָאזַאב וצ ביוחמ ןעוועג זיא סָאװ ,!קישטַאיר

 טינ רע טָאה ,ןלַאפעגכרוד זיא עסעיּפ ַא ענייז ןעוו .רַאוטרעּפער

 עכעלטע ןיא עסעיּפ עיינ ַא ןסַאפרַאפ --- ןידרָאג יו ױזַא --- טזומעג

 -עלק ַא ךס א ןָא ךיז טמענ ןובשח סנירבָאק ףיוא ... .טייצ נעט

 טָאה רע ךיוא רעבָא .סנידרָאג ףיוא יו טעדנַאט טנעצָארּפ רערענ

 -רעטַאעט ןשידיי םעד ןופ ןשינפרעדַאב יד טימ ןענכער טזומענ ךיז

 ןוא 'םוקילבוּפ ןופ ןקַאמשעג יד ןוא דנַאטשַאב םעד טימ ,ןזעוו

 ךיוא .ןרָאיטקַא-טּפיוה יד ןופ ןזירּפַאק ןוא ןעגנורעדָאפ יד טימ

 ןופ ןעז וצ זיא סָאד יוװ ,שינעלייא ןיא ןביירש טזומעג טָאה רע

 ןיא ןרָאװעג טריפענפיוא ןענייז סָאװ ,ענייז ןסעיּפ קיצנַאװצ יד

 ןוא 1899 ןשיוװצ ,ערעירַאק-רעטַאעט ןייז ןופ רָאי ןעצ עטשרע יד

 ןוא ,ןעועג טינ טרָאפ רע זיא רענעננודרַאֿפ ןייק רעבָא ,9

 -ַָאיסעּפָארּפ ןזיוװענסױרַא רע טָאה ,ןכַאז ערעגרע ענייז ןיא ןליפַא

 רע .טייקיטכירפיוא עשירעלטסניק ןוא טייקידנעטשטסבלעז עלענ

 טנַארעּפיל-ןסעיּפ ןוא גרוטַאמַארד ףיוא טייווצעצ ןעוועג טינ זיא

 .ןעמענ עטלעטשרַאפ רעטניה ןטלַאהַאב טפרַאדַאב טינ ךיז טָאה ןוא

 רערעסעב, רעד וצ טקילייהעג ןירבָאק ךיז טָאה ,ןידרָאנ יו

 ביֹוהנֶא םוצ לעיצעּפס -- ןעמוקענסיוא זיא ןענידרָאנ תעב ,!עסעיּפ

 רע טָאה ,לברַא ןופ ןסעיּפ עטכעלש ןטיש וצ --- ערעירַאק ןייז ןופ

 טרעדָאפעג ןוא ןעגנופַאש עטסנרע ענייז דעביא טנכודעג רעבָא

 טסקעט ןייז ןעמוקכָאנ ךעלטקניּפ ןלָאז ייז זַא ,ןרָאיטקַא יד ןופ

 ןייק טביולרעד טינ טָאה רע ,'עזָארּפ-לברַא,; ןייק ןדייר טינ ןוא

 ןַא ,ףיורעד ןענַאטשַאב זיא ןוא ןסעיּפ ענייז ןיא 'קיטש עליופ

 קינָאל יד ןוא ןשטנעמ ןופ עדרעוו יד ןטיהּפָא ןלָאז רעליּפשיוש יד
 וצ גנואיצַאב עמורפ יד טָא .עניב רעד ףיוא רעטקַארַאכ ןופ

 ַא ןופ גנולקיוטנַא רעשינָאל רעד וצ ,רעטקַארַאכ ןכעלשטנעמ

 ,עמַארד ןופ טייקטקעװצַאב רעשילַארָאמ רעד וצ ןוא עיצאוטיס

 -רָאפ רעבָא טָאה רע .ןענירבָאק רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ךיוא זיא

 רע .סעיציזַאּפ עכיוה עיינ וצ עיצידַארט-ןידרָאג יד טריפענ סיוא

 -ילַאװק ַא |טלייטעגוצ| טלייטעגטימ 'עסעיּפ רערעסעב, רעד טָאה

 טלעפ סָאװ ,טעּפמיא ןוא טנעמַארעּפמעט ,טפַאשנרייל ןופ טעט

 ַא ןידרָאג בקעי זיא ןעגנופַאש עטסעב ענייז ןיא .ןענידרָאנ ייב

 טלעטשעצ ,עמַארד ןייז סיוא טריקרַאמ רע .גרוטַאמַארד רעטנובשחב

 עיצַאוטיס יד טלקיװטנַא ,רעטרע עקיטכיר יד ףיוא ןענָאזרעּפ יד

 ליּפש סָאד טריפרעד ןוא גנונכערסיוא רעשינַאלטלאק ַא טיול

 .סיזעט ןשיטסילַארָאמ ןייז טימ םכסה ןיא ,ליצ ןטנכייצעגנָא םוצ
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 ךיוא .ןעגנופַאש ערעסעב ענייז ןיא שיטסילַארָאמ ךיוא זיא ןירבָאק

 ןוא סעיצַאוטיס ענייז ךרוד ,סרעטקַארַאכ ענייז ךרוד טקידערּפ רע

 רעד ןיא טריסערעטניארַאפ רעבָא זיא רע .ןעננוזעלפיוא ענייז

 ,ןעגנוקידערּפ ענייז ןיא יוװ רעקינייו טינ ןשטנעמ ענייז ןופ קיִנאל

 ,ןעגנונכייצ עשיטאמעכס ןייק טינ ןענייז ןענירבָאק ייב ןשטנעמ יד

 רָאנ ,תודימ עטכעלש ולוכ רעדָא עטוג ולוכ ןופ רענערט ןייק טינ

 ךעלשטנעמ ,סייה טימ ,עבט רענענייא ןַא טימ ,סנזעוו עקידעבעל

 יילרעלא ןדלעה ענייז ןופ ?יומ ןיא ןיירדַא טגייל ןידרָאנ ,טולב

 טימ טינ ןעמיטש סָאו ,ןכורּפש עזעיצנעדנעט ןוא עשילַארָאמ

 -קַארַאכ ענייז זַא ,גנוטכַא קידנעטש טיג ןירבָאק .רעטקַארַאכ רעייז

 םעד טימ טינ ןוא ךַארּפש רענענייא רעייז טימ ןדייר ןלָאז סרעט

 סנירבָאק טייטש גנורעדליש-רעטקַארַאכ ןופ טרּפ ןיא .סרָאטיױא

 .סנידרָאג רעדייא הגרדמ רערעכעה ַא ךס ַא ףיוא עיגרוטַאמַארד
 ,םעמעט עכעלטנזעוו-לַאיצַאס וצ טניונעג ןירבָאק זיא ,ןידרָאג יו

 ןוא עיצַאוטיס רעשיטַאמַארד ןייז םורַא זיא ןענידרָאג ייב רָאנ

 ייב תעב ,הביבס רעכעלקריוו ןופ טפול ןייק ָאטינ רעטקַארַאכ

 .הביבס רעד טימ טבעוװרַאפ ךעלנייוועג עמעט יד זיא ןענירבָאק

 ןיא םַאר יד ןוא ,קיטש ןייא ןופ ןענייז םַאר יד ןוא דליב סָאד

 ןדלעה ענייז ןופ ןבעל-רענייטש סָאד .עשינַאקירעמַא ןַא םיא ייב

 -ארד ערעייז יו רעקינייוו טינ םיא טריסערעטניא עקירעמַא ןיא

 שיטַאמעכס טינ ןסעיּפ סנירבָאק ןענייז רַאפרעד .ןסיזירק עשיטַאמ

 רעטמיטשַאב א טיול טכַארטרַאפ ןענייז ייז ןעוו טלָאמַאד וליפא

 .עמעבס רעשיאעדיא

 הביבס רַאפ ןיז ַא טימ רעביירש רעשיטסילַאער ַא זיא ןירבָאק

 זיא קיטָארע ןייז ... .ןזיורבפיוא עלענָאיצַאמע רַאפ שוח ַא ןוא

 ייברעד ךָאניטמוק רע יצ .ןעּפ רעקידנזיורב ןייז ןופ קורדסיוא ןַא

 זיא ,קַאמשעג ןטוג ןוא טקַאט ןשירעלטסניק ןופ ןשינפרעדַאכ יד

 טמַאטש קיטָארע יד זַא רעבָא ,ןריטַאבעד ךיז טזָאל סָאװ ,עגַארפ ַא

 ןייק ןָאק םעד ןגעװו ,שינפרעדַאב רעשירעלטסניק ןֹופ םיא ייב

 םעד ןעניפעג טינ ריא טעוװ סעלובַאפ ענייז ןיא .ןייז טינ ענַארפ

 -ענוצ-ךעלריקריוו םעד יצ ,תואלפנו םיסנ ןופ טנעמעלע ןשידנוש

 םיא ייב ךיז ןעלקיװטנַא ןשינעעשעגנ יד .'ףוס ןכעלקילנ, ןטכארט

 -וטיס-טנורג רעד ןופ טמַאטש סָאוו ,טייקכעלדיײמרַאפמוא ןַא טימ

 טימ םיכאלמ ןייק טינ םיא ייב ןענייז ןשטנעמ ירד ןוא ,עיצַא

 ןעמירק ךיז ןיעוװ ערעדנַא .ןטלַאטשעג עקידעבעל רָאנ ,םילָאװיײט

 טייג ,ןענַאמָאר ענייז ןיא יוװ ,ןסעיּפ ענייז ןיא סָאװ ,םעד ןגעוו

 טינ ןיא עמַארדָאלעמ רעבָא .עמַארדָאלעמ ןופ געוו ןטימ ןירבָאק

 זיא'ס .עיגרוטַאמַארד ןיא ןורסח ןייק טינ וליפַא ןוא דניז ןייק

 ןקינילדָארג ןופ ,קורדסיוא ןטלוב ןופ ןפוא רעטקיטכעראב א

 ןרעדָאפ סָאװ ,סעמעט ןַארַאפ .טסַארטנָאק ןכעלטייד ןופ ,טקילפנַאק

 -טנורג םעד ןיא לייוו ,גנולדנַאהַאב עשיטַאמַארדָאלעמ ַא שממ

 רַאפ געװ רעד .ןטײקבלַאה רַאפ טרָא ןייק ָאטינ זיא טקילפנָאק

 טנכייצעגנָא זיא עיצקא-רטנָאק רעד רַאפ ןוא עיצקַא-טּפיוה רעד

 א ןייז זומ נעוו רעד ןוא ,עמעט רעד ןופ םצע עמַאפ םעד ךרוד

 עמעט יד ןעוו וליפַא ןוא ,ןעגוומוא ןוא ןנױנּפָא ןָא ,רעקינילדָארנ

 עמַאזדלַאװג ןָא ,ןפוא 'ןרעלעדייא, ןַא ףיוא ןעלדנַאהַאב ךיז טזָאל

 יאמלה גרוטַאמַארד םוצ תונעט ןבָאה וצ ךייש טינ זיא ,סעיזילָאק

 ,טקילפנָאק ןקרַאטש ,ןטקעריד ןופ געוו םעד ןבילקעגסיוא טָאה רע

 ןשילַארָאמ ןכעלטייד ןופ יצ ,גנוריטסַארטנָאק רעטלוב ןופ יצ

 -ַאנרֶא ןַא ןענייז ייז רָאנ ביוא ,םרָאפ ןוא ליטס ףיוא .,ל?ייטרוא

 תוישק ןייק ןעמ טגערפ ,ןפַאש סרעלטסניק םעד ןופ לייט רעשינ

 .גנואעז ןייז טיול טמערופ ןוא טכיל ןייז טיול טעז רעדעי .טינ

 א ןוא רענָאמ ַא ןוא רעיירש א עבטב זיא ןירבָאק ןָאעֿל . , ,

 עלַא טינ .עניב רעד רעסיוא ןוא עניב רעד ףיוא --- רעּפַאלק-שיט
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 ןָא ןּפַאלק ןייז ןוא ןעגנונָאמ ענייז טימ םיבסמ רימ ןענייז לָאמ

 טבַאמ ,ןשטנעמ עלופטנעמַארעּפמעט ןופ עבט יד זיא'ס יו .שיט

 -אטַאב רענעבירטעגרעביא ךרוד סיזעט ןייז עילַאק לָאמטּפָא רע

 -'רעדָא-רעדָאי ןַא ךרוד ,גנופרַאשרַאפ רעקיטיונמוא ךרוד ,גנונ

 יד ןופ רעבָא זיא'ס .ןורסח ַא זיא סָאד .עמעט ןייז וצ גנואיצַאב

 רעלטסניק םעד ןופ טעטילאודיוװידניא יד ןענעכייצ סָאװ ,תונורסח

 ןיא רעטַאעט ןרעסיוא ןוא רעטַאעט ןיא ... .ןשטנעמ םעד ןוא

 רערעסעב רעד רַאפ רעפמעק רעקיציה ַא ןבילבעג ןוא ןעוועג רע

 ,רעטנוזעג רַאפ ןוא ןַאמָאר-ןסַאמ ןרעסעב םעד רַאֿפ ,עסעיּפ-ןסַאמ

 ןיא .עמעט רעכעלטפַאשלעזעג ַא ןופ גנולדנַאהַאב רעשיטסילַאער

 ייווצ ףיוא ךיז ןנָאלש ןוצ ןעמוקענסיוא םיא זיא קימעלָאּפ ןייז

 ןוא עניב-דנוש רעד ןופ טייל-רקפה יד ןגעק :לָאמַא טימ ןטנַארפ

 ענעסיראפ יד ןוא ןטנעגילעטניא עקידהואנ יד ןנעק ןוא עסעיּפ-דנוש

 ןבָאה רימ . .. .רעטַאעט ןיא סעדָאמ עיינ ןופ רעכוז ,סרָאטַאװָאנ

 םעד ןופ גנוצאשרעדנימ ןייז טימ ןייז םיכסמ טנעקענ לָאמ עֶלַא טינ

 -טקניפ-טינ ריש ןייז טימ ,רעטַאעט םענרעדָאמ םענעפורעגדיוזַא

 -ענסיוא םעד ןופ ּפִא ןכייוו סָאװ ,ןעמרָאפ עשינעצס וצ טייקכעל

 -רעביא עקידאמזונ ענייז ןיא רעבָא .נעוו ןשיטסילַאער םענעטָארט

 ןבָאה ,טייקשינעצס ןוא לקַאטקעּפס ןופ דניז יד ןנעוו ןעננוביירט

 -טנורג ןטנוזעג ןייז טנעקרענָא ןוא טצַאשענּפָא קידנעטש רימ

 ןייק ןוא לקַאטקעּפס ןייק זַא ,רקיע רעד זיא עסעיּפ יד זַא ,קנַאדעג

 ןשיטַאמַארד ןופ םשור םעד ןטייברַאפ טינ ןָאק טקעפע רעשינעצפ

 .?רעטַאעט ןיא ןבעלטימ

 ןופ ןוא ןענידרָאג ןופ עיגרוטַאמַארד יד קידנכיילגרַאפ רעדיוו

 :זַא ,סױרַא לטסעמ בקעי ךיז טגָאז ,.ק

 סנידרָאנ ןיא ןיינ וצ טימַאב ךיז טָאה ןירבָאק זַא ,קפס ןייק,

 -נזיורבפיוא טימ ,טייקיטולבלופ טימ ןריסלוּפ ןסעיּפ סנדייב .ןנעוו

 שיטַאמַארדָאלעמ טּפָא ןענייז ייז ןעוו ןוליפַא ,עיצקַא-עניב רעקיד

 טנעמַארעּפמעט ןייז טימ רעבָא .שזראש וצ טניונעג זייוונלעטש ןוא

 רעכעלשטנעמ רַאפ שוח ןייז טימ ,ננַאנוצ ןשיטסילַאער רעמ ןוא

 ,5 זיא ,(ןיז ןכעלכַארּפש ןיא) ליטס וליִפַא ןוא קיטסירעטקַארַאכ

 -עּפש ןייז ןיא טרפב) רעטייוו טירש ַא ןעגנַאגעג קפס ילב ןירבָאק

 םעמעט עלעוטקַא רעמ טרירַאב טָאה רע .(ןפַאש ןופ דָאירעּפ ןרעט
 עכעלטפַאשלעזעג עסעמענטייצ רעמ ,גנַאנוצ ןוויסערנָארּפ ַא טימ

 -רוטלוק ןשיריי ןופ ךיוא ןוא ןבעל רענַאקירעמַא:שידיי ןופ ןגַארפ

 ."('וויירד דייסרעוויר,) ןבעל

 :עיגרוטַאמַארד ס'.ק ױזַא טריזירעטקַארַאכ ינודקומ .א .רד

 א ןעוועג זיא רע .רענָאיּפ רעטלּפָאד ַא ןעוועג זיא ןירבָאק .?,

 ןעוועג רע זיא טשרקיע רעד רעבָא ,גנולייצרעד רעד ןופ רענָאיּפ

 ןגעלעג ןענייז ןעננולייצרעד ענייז ןיא .עמַארד רעד ןופ רענָאיּפ ַא

 ןבעלרעשיפ םעד ןופ גנולייצרעד ןייז ןיא .ןעמַארד עקיטרַאפ

 לקנַאי עמַארד ערעכוּפָאּפ יד קיטרַאפ ןנעלעג ןיא 'עליוב לקנַאי)

 םיא רַאפ .,רענַאיּפ ַא ךיז רַאפ טַאהעג טָאה ןירבָאק .2 .'עליוב

 רענַאיּפ רעד ןבילבעג זיא ןירבָאק ,5 רעבָא ,ןידרָאנ בקעי ןעוועג זיא

 ומלצב ןעמַארד ןפַאשעג טָאה רע לייוו ,עמַארד רעשידיי רעד ןופ

 ,ךעלריפַא טיול ןעמַארד ןייק ןבירשעג טינ טָאה רע .ותומדכו

 ןעירשעגסיױרַא טָאה עמַארד ַא ענייז .ןָאלבַאש ןדמערפ ַא טיול

 ןעועג לָאמ עֶלַא ןיא ןירבָאק .תוהמ ןצנַאנ ןייז ןופ ,םיא ןופ

 רעדעי ןיא זיא ןידרָאג .י ... רערעדנַא ןייק לָאמנייק ,ןירבָאק

 טינ םענייק טָאה |ןירבָאק| רע .שרעדנַא רעצימיא ןעוועג עמַארד

 וצ ןזָאלענוצ טינ סולפנייא סמענייק טָאה רע ,ןכַאמכָאנ טנעקעג

 ףרַאד רעביירש ַא לייוו ,ןירבָאק ליפ וצ ןעוועג רע זיא טּפֶא .ךיז
 ףרַאד רע ,טרעקרַאֿפ ;ןסולפנייא ענעדישרַאפ ךיז ןופ ןסױטשּפָא טינ
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ןלעודיווידניא ןייז ןיא ייז ןכָאקרעביא רעבָא ,ךיז וצ ןזָאלוצ ייז

 ןופ ןרָאװעג לוצינ רע ןיא רַאפרעד רעבָא ,טימעגנ ןשירעלטסניק

 ןופ ןוא ןעמַארד עדמערפ ןעוועצינרעביא ןופ ,ןעננוטעברַאַאב

 ,גייט ןשירַארעטיל ןדמערפ ןטענקרעביא

 זיא ייז ןשיווצ ,ןעמַארד ןצוט ייווצ ןבירשעגנָא טָאה ןירבָאק .?

 -יד .םייה רעטלַא רעד ןיא ןבעל םעד ןופ עמַארד ןייא זיולב ָאד

 ןייא רעסיוא ,עקירביא יד .'עליוב ?לקנַאי זיא עמַארד עקיזָאד

 ןשינַאקירעמַא-שידיי םעד ןופ עלַא ןענייז ,עמארד עשירָאטפיה

 ןוא טײקשינַאקירעמַא ןופ שימעגנ יד ... .ןבעל ןשיטנארנימיא

 ןבָאה רעבירעד ,שימָאק קראטש ךָאנ ןעוועג זיא טייקשימייה עטלַא

 ןשימָאק ןקרַאטש ַא סנירבָאק ןעמַארד עשינאקירעמא-שידיי יד

 -סיוא ןופ םזינַארט רעד ,עיצַארנימע ןופ םזינַארט םעד ,טנעמעלע

 ךיז ןעלצרָאװנייא סָאד ןוא רענייטש-סנבעל ןייא ןופ ךיז ןעלצרָאװ

 רעבָא . .. .ןעגנַאגענייבראפ רע זיא ,רענייטש-סנבעל ןדמערפ ַא ןיא

 רעשיטנארנימיא רעד ןיא עשינַארט-ףיט סָאד טלעפעג טָאה סע ביוא

 סָאד ןוא עשיטַאמַארד סָאד רעבָא זיא ,עמַארד ןוא רוטַארעטיל

 יד זיא ןירבָאק .? ייב ןוא .קרַאטש טסרעסיוא ןעוועג עשימאק

 קידנזיורב א ןופ טכורפ יד זיא יז לייוו ,עכעלריטַאנ ַא טייהקרַאטש

 טנעמארעּפמעט רעשיטַאמַארד סנירבָאק ,? .,טנַאלַאט ןשיטַאמַארד

 ןיא זיולב טינ ןוא ,קיזיורב ןוא קרַאטש טסרעסיוא ןעוועג זיא

 ,ןכעלנייועג םעד ןיא ןליפַא רָאנ ,ןעגנוזיילפיוא ןוא ןטקילפנָאק

 קישיור ,קיזיורב ןיא נָאלַאיד סנירבָאק .גָאלַאיד ןקידנריפניירא

 ךיז ןבייה ןעמַארד ענייז .טײקשיטַאמַאוד טימ ןדָאלענרעביא ןוא

 ןקיבלעז םעד טימ ךיז ןקידנע ןוא טנַארנימיא םענירג ןטימ ןָא

 ןיא רעדניק ענייז טעװעדָאהעגסיױא ןיוש טָאה רע ןעוו טנַארגימיא

 זיא סָאװ ,זיוה רענַאקירעמַא רעייז ןיא ,ייז ייב טבעל ןוא עקירעמַא

 ןיא ענייז עמַארד עשינַאקירעמַא-שידיי עטצעל יד .דמערפ םיא

 עשביה א טכַאמענכרוד טָאה טנַארגימיא רעד .'וויידד דייסרעוויד,

 טרעדנַאװעגרעבירַא טירטס ןָאטנניװיר ןופ זיא רע .ננורעדנאוו

 רעד .וויירד דייסרעוויר ףיוא ןוז ןטריזינַאקירעמַא ןכייר ןייז וצ

 ,רעקיטכיר ,רעדָא ,רעדמערפ ַא ןבילבעג ןזיא טנַארגימיא רעטלַא

 עשיטנַארגימיא ןַא טינ רעביא טבעל רע ןוא ,דיי רעשימייה ַא

 ,רמערפ םיא ןיא סָאוו ,עיצַאזינַאקירעמַא ןופ עמַארד ַא רָאנ ,עמַארד

 ענייז ןיא ךרוד ןעייג תורוד עכעלטע .טסיוו ןוא דנגידיילַאב

 .זדנוא רַאפ סעמארד

 ענייז ןופ לייט ןטסערג םעד ןעז וצ ןעוועג הכוז טָאה רע ..;

 .רעליּפשיוש עטסערגנ יד ןופ טליּפשעג ןוא טריפעגפיוא ןעמַארד

 ןיא שטנעמ רענענייא ןַא טייצ עסיוועג ַא ןרָאװעג רע זיא םעדכרוד

 םעד ןוא רעטַאעט ןשידיי םעד טנעקעג טָאה רע .רעטַאעט ןשידיי

 .ךרוד ןוא ךרוד רעליּפשיוש ןשידיי

 לטלעוו רעשירַארעטיל רעזדנוא ןיא ןעגנַאנעגמורַא זיא רע ..;

 טָאה ענייז עמַארד יד .עמַארד רענעגייא ןַא רענייז ןופ דלעה ַא יוו

 ןעמַארד ענייז ... .רעטַאעט ןשידיי םעד םורַא טליּפשענּפָא ךיז

 רעווש רעייז ,רעווש ןוא ... . .גלָאפרע רדסכ ,גלָאפרע טַאהעג ןבָאה

 ןשידיי ןיא רעבָא ,רעטַאעט ןיא גלָאפרעד ַא טימ ךיז ןדייש וצ זיא
 א ןָא גנילצולּפ גרוטַאמַארד רעכיירגלַאפרעד ַא טרעוו רעטַאעט
 טלָאװ רע זַא טרעטייוורעד ױזַא ,רעטַאעט ןופ טרעטייוורעד סָאװרַאפ

 טָאה ןירבָאק .., .םיא וצ טַאהעג טינ תוכייש ןייק רָאג לָאמנייק

 -פיוא זיא ענייז עמַארד ןייא זיולב . . . ןגָארטענרעבירַא רעווש סע

 יד ןיא סָאד ,רָאי קילדנעצ רֶאֹּפ עטצעל יד רַאפ ןרָאװעג טריפענ

 טנַאקעג ךיז רע טָאה קילנ ןייז וצ .'וויירד דייסרעוויר, עמַארד

 ןיא רעביירש-ןענַאמָאר רעד ןרָאװעג זיא רע .ןַאמָאר םוצ ןפרַאװ

 יװ גלָאפרע ןבלעז םעד טעמכ טַאהעג רע טָאה ָאד ןוא ,'גָאט
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 רעטַאעט ןשידיי

 עשירעלייצרעד ןעוועג ןענייז ייז ?ייוו ,רעטַאעט ןשידיי ןיא לָאמַא

 עטצעל יד ... רעטַאעט ןכָאנ רע טָאה טקנעבעג רעכָא . . . ןעמַארד

 רע זיא ,טעברַא-סגנוטייצ רעד ןופ קעוַא קיליוויירפ רע זיא ןרָאי

 יו ,ןירבָאק רעבָא .טייצ עצרוק ַא רעביירש רעטסנלע רעד ןעוועג

 טָאה רע ... רעקיטייז א ןביילב טנַאקעג טינ טָאה ,ןדלעה ענייז

 ןייז טרעייפענ טָאה ןעמ .ןעז טּפיוהרעד ,טפָא ןרעה טזָאלעג ךיז

 -ַארטאעט ?לסיב ַא טימ ןוא למוט ?סיב ַא טימ טרעייפעג ,ייליבוי

 עמַארד רענענייא ןייז ןופ דלעה רעד רעדיוו זיא רע . .. טייקשיר

 ַא ,ןַאמָאר ַא ןביירש וצ העדב טָאה רע ,תונורכז טביידרש רע .

 רע .ךיז ןיא ןביולנ םעד ןרָאלרַאפ טינ לָאמנייק טָאה רע .עסעיּפ

 ."ףמַאק א ןבעגענפיוא טינ לָאמנייק טָאה

 : ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ יקסנַאשָאטָאב בקעי

 ןירבָאק זיא רעלעטשטפירש רעשידיי ןכָארּפשעגסיױא ןייק ...,

 טפיטרַאפ טשינ לָאמנייק ךיז טָאה רע .,ןרָאװעג טשינ לָאמנייק

 טכוזעג טשינ לָאמנייק טָאה רע ןוא ,רענייטש ַא ,םירפס עשידיי ןיא

 רעבָא ... .ןרעק ןשידיי ןייק טשינ ןוא םרָאפ עשידיי ןייק טשינ

 עקינייא וצ טרעטנענרעד ךָאד ךיז רע טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא

 -בָארּפ סָאד טריסערעטניארַאפ םיא טָאה סע .ןעמעלבָארּפ עשיריי

 דייסרעוויר,; עסעיּפ ןייז ןיא טָאה רע ןוא ןושל ןשידיי ןופ םעֶר

 ,עקירעמַא .נ ןיא שידיי ןופ עידעמָאק יד טכַארבעגסיױרַא 'וויירד

 ,עידעגַארט ַא טרעוו סָאוװ ,עידעמָאק ַא

 .שידיי ןעוועג טשינ רע זיא ןשטנעמ יד וצ גנאנוצ ןיא ןליפַא ., ,

 יד יו ךעלריטַאנ ױזַא ןבעל ןלָאז ןדיי זַא ,טלָאװעג יוז טָאה רע

 קנַאי,) 'גנוי ספרָאד רעד, עסעיּפ רעטסרעלוּפָאּפ ןייז ןיא .םייונ

 יד יו טכערעג רעקינייוו ךס ַא סױרַא ןדיי יד ןעמוק (?'עליוב

 רעד זַא ,טכערעגמוא ליפיוזַא ףיוא סיױרַא ןעמוק ןדיי יד .ןטסירק

 טָאה סָאװ ,ןָאטעילעפ א ןבירשעגנָא לָאמַא שזַא טָאה רעקידעבעל

 זַא ,ךיז טייטשרַאפ , 'טימעסיטנַא ןא ןירבָאק זיא, : ןסייהעגנ

 .דרוסבַא ןַא זיא ,לַאפ םעד טָא ןיא םזיטימעסיטנא ןגעוו ןדייר

 ּפיט םעד וצ טרעהעג טָאה ןירבָאק : רעדעדנַא ןַא ָאד זיא תמא רעד

 ןייז טשינ ןפרַאד ןדיי זַא ,ןטלַאהענ ןבָאה סָאװ ,רעביירש עשיריי

 ןָא עביל רעיירפ רַאפ ןעוװעג זיא רע .,ןדייטשינ יו שרעדנא

 ןיא םיא טָאה םויק רעלַאנָאיצַאנ רעד ןוא ןביולג ןופ דיישרעטנוא

 ,טריסערעטניא טינ טייצ רענעי

 ןענידרָאג ךָאנ ןטייוצ םעד רַאפ ןטלַאהענ םיא טָאה ןעמ . ,

 ןוא ,עמַארד רעשידיי רעשיטסילַאער רעד ןופ טיבעג םעד ףיוא

 -עטלע ןוא רערעל ןייז יו רערעמ טַָאהעגנ רעכיז רע טָאה טנַאלַאט

 ,"רבח רער

 : עיגרוטַאמַארד ןייז ּפֶא ױזַא טצַאש סיצנַאד .מ

 סָאװ ,ןגרוטַאמַארד עטסנייפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןירבָאק,

 רעד ןלעװַאנ ענייז ןיא ךיוא זיא ןירבָאק .טגָאמרַאפ ןבָאה רימ

 ענייא זיא סָאד .סעיצַאוטיס עשיטַאמַארד עקיטפערק ןופ רעפַאש

 רע טקידניז טרּפ םעד ןיא ךיוא שטָאכ ,ןסוילּפ עסיורג ענייז ןופ

 ןוא ןָאט ןקידעיירש וצ ַא ןָא טגָאלש רע סָאװ ,םעד טימ זייוונטייצ

 ןברַאפ עטפמעדענ יד ,ןטנעמָאמ עליטש יד םיא ייב ןלעפ סע סָאװ

 ןעגנופַאש-עניב ענייז ןיא רעבָא .ןסנַאינ-ןטָאש-ןוא:טכיל יד ןוא

 א טרעוו ןוא קורדסיוא ןלופ םוצ טײקשיטַאמַארד-רעּפיה ןייז טמוק

 ןלעטשוצפיוא יוװ טסואוועג טָאה ןירבָאק ,ןורפח ַא טָאטשנָא הלעמ

 "נעדניצ ןימ א טימ ןרָאלעגנָא ןענייז סָאװ ,סעיצאוטיס ןוא סענעצס

 רָאו ַא ןעמענרַאפ וצ טנידרַאפ רַאפרעד רע טָאה .טעּפמיא ןקיד

 ןלָאז ןסעיּפ ענייז זַא ןוא ,עניב רעשידיי רעד ףיוא טרָא ןבושח

 ןענייז ןסעיּפ סנירבָאק ,בנא .ךעלנעמ יוװ טּפָא ױזַא ןרעוו טליּפשעג

 בקעי ןופ ןעגנופַאש עשיטַאמַארד יד יוװ קיטייצ זוא ?עוטקַא רעמ
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 ,סלַאפנדעי עטסרעמ יד ןופ ,ןיוש טעייוו סע עכלעוו ןופ ,ןידרָאנ

 יד ןיא רעבָא טָאה רעטאעט עשידיי סָאד .טײקשיאַאכרַא טימ

 -ורבָאק ןָאעל ןיא ןסעגרַאפ יוװ טונ ױזַא רָאי קילדנעצ רַאּפ עטצעל

 סנעמעוו טימ ,ןעניביל ןיא ןסעגרַאפ טָאה ןעמ יוװ טקנוּפ ,ןענ

 ננע ױזַא ןיא רע ןידרָאנ בקעי ןעמָאנ םעד טימ ךיוא יוװ ,ןעמָאנ

 בילוצ טרעטיברַאפ טליפענ ךיז טָאה ןירבָאק ןֹוא .טריאיצַאסַא

 -מוא םעד טָא ןגעוו רימ טימ טדערעג לָאמנייא טינ טָאה רע .םעד

 טינ לָאז ןעמ סָאװרַאפ הביס זיא סע עכלעוו ןַארַאפ זיא, : טכער

 טַאהעג ייברעד טָאה רע .טגערפעג רע טָאה ,'? ןסעיּפ עניימ ןליּפש

 ןעוועג לָאמַא ןענייז סָאוװו ,ןסעיּפ עטלא ענייז רָאנ טינ ןעניז ןיא

 יד ךיוא רָאנ ,רַאוטרעּפער-עניב רעזדנוא ןופ ?ייט רעקיטכיוו אזַא

 ."עניב רעד ןופ טכיל סָאד ןעעזעג טינ לָאמנייק ןבָאה סָאוו ,עיינ
 ןוא תולעמ ס'יק ןגעו ללכב סיצנַאד ּפָא ךיז טלעטש ךָאנרעד

 : טביירש ןוא ,תונורסח

 -ענ זיא סָאװ ,ורמוא ןַא טימ ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה ןירבָאק;

 ןטילעג טָאה רע ... .טייקנדירפוצמוא רעקיבייא ןַא ןופ ןעמוק

 -ענּפָא טינ םיא טָאה'מ ןזַא ,טכודעג ךיז טָאה םיא סָאװ ןופרעד

 טינ רע טָאה ףיואנביוא ןופ . . . ,קירעהעג יוװ טנעקרענָא ןוא טצאש

 -נעקרענַא ןֵא ןעוועג זיא רע .ךיז ןנָאלקַאב וצ ךַאזרוא ןייק טאהעג

 ןיא עיציזַאּפ עבושח ַא ןעמונרַאפ טָאה רע .רעלעטשטפירש רעט

 טנכעררַאפ ןעוועג זיא רע .עסערּפ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 רע טָאה ךָאד ןוא ,ןגרוטַאמַארד עטסעב ערעזדנוא ןופ םענייא רַאפ

 טכַאמעג טינ זיא ,ּפָאק ןייז ףיוא טציז סָאװ ,ןיורק יד זַא ,טקנעדעג

 -ַאב זיא יז עכלעוו טימ ןטנעמיד יד זַא ןוא דלָאגניג ןטסנייר ןופ

 טדערעג רַאפרעד רע טָאה .נונעג טינ ןוא ןיילק וצ ןענייז ,טצעז

 ךיז טָאה סע עכלעוו טימ ,רעביירש ןןגעוו}| ןופ ?וטיב טימ טפָא

 -רָאנ טַאהעג ךיוא רַאפרעד רע טָאה .םיא טימ יו טלמוטעג רעמ
 סָאװ ,יר רַאּפ ,רעקיטירק ערעזדנוא רַאפ רעטרעוו עמערַאװ ןייק טינ

 .רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא ןָאט םעד ןלעטש

 םעד ןופ רעביירש ןרעןרעדנַא רעדעי יו רעמ טָאה ןידבָאק ,

 .קיטסירַאומעמ ןבירשעג ,טרעהעג טָאה רע ןכלעוו וצ ,רוד-ןרענָאיּפ

 ףיוא טקוקעג טינ ,רָאג זיב טנַאסערעטניא ןענייז ןרַאומעמ ענייז

 ןוא ָאד וליפַא ןוא טלָאהרעדיױװ קרַאטש ךיז טָאה רע' .סָאװ םעד

 טריפעגסױרַא ןרַאומעמ ענייז ןיא טָאה רע .ןכָארּפשעגרעדיװ ןטרָאד

 סָאװ ,רעוט-רוטלוק ןוא ןרָאיטקַא ,רעביירש ןופ עערעלַאנ עצנַאג ַא

 .טלעוו רעד ןיא ןבעל ןשידיי ןקיטסייג ןופ רעיוב יד ןעוועג ןענייז

 .קנעדנָא רעייז טקיבייארַאפ ןוא הבצמ א טלעטשענ ייז טָאה ןירבָאק

 סָאװ ,ןשטנעמ יד וצ רָאנ טינ רסח ַא ןָאטעג טימרעד טָאה רע

 -עטכישעג ןקידנעמוק םעד וצ ךיוא רָאנ ,ןרָאװעג ןסענראפ ןטלָאװ

 ראג זיב ןדירפוצמוא ןביילב רעבָא טגעלפ ןירבָאק ... .רעביירש

 ןןגעוו} ןופ רוד םעד טימ טריציפיטנעדיא ןייֵלַא םיא טָאה ןעמ ןעוו

 טָאה ןעמ ןעוו ןסָארדרַאפ טָאה םיא .ןבירשעג טָאה רע ןכלעוו

 רעשידיי רעד ןופ ןרענָאיּפ יד ןופ םענייא רַאפ טנכיײצַאב םיא

 ןעמוקעגנסיוא זיא ןענירבָאק ייב םורָאװ ,עקירעמא ןיא רוטַארעטיל

 ,רעביירש ַא ןנעוו יו םיא ןנעוו טביירש ןעמ רעדָא טדער ןעמ ןעוו

 ףיורַא טימרעד ןעמ טגייל ,רוד םענעגנַאנרַאפ םוצ טרעהעג סָאוװ

 ןוא .טײקטבעלענּפָא ןוא טייקטלא ןופ לּפמעטש םעד םיא ףיוא

 .גנוי ןביילב טלָאװעג טלעו רעד ןיא ץלַא יו רעמ טָאה ןירבָאק

 גנַארד רעד טָא לייוו ,הלעמ ַא ןעוועג טייז ןייא ןופ סָאד זיא .

 טָאה סע .שירפ ןוא ךַאוו קידנעטש ןטלַאהעגנ םיא טָאה ,טנגוי וצ

 ןורסח רעד רעבָא . .טייקטרעווילגרַאפ ןופ טעװעטַארעג םיא

 זייונטייצ סע טָאה ןענירבָאק ייב סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא

 גנַארד רעקיטעּפמיא ןייז .טייקשימָאק ןופ םרָאפ יד ןעמונעגנָא ךיוא
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 טָאה ןירבָאק ... גנוביירטרעביא וצ טריפענ םיא טָאה טנגוי וצ

 -סיורַא טָאה סָאװ ,ורמוא רעקידנעטש ןייז ףיוא טקוקעג טינ ,רעבָא

 -ױטנע ךס ַא טנָאמרַאפ ךיוא ,טייקנדירפוצמוא ןייז ןופ טלַאװקעג

 -רעּפ רעשירעפַאש ַא ןופ םזַאיזוטנע רעד ןעוועג זיא סָאד .םזַאיז

 ןעוו וליפַא ,ןייֵלַא ןפַאש ןופ גנוקידירפַאב טגירק פָאוו ,טייקכעלנעז

 .טנידרַאפ רע זַא ,טקנעד רע סָאוו ,גנוצַאשּפָא יד טינ טניוועג רע

 ןזיב ןָאטענּפָא טינ םיא ןופ ךיז טָאה םזַאיזוטנע רעקיזָאד רעד . ..

 ."ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל

 : טביירש לטסעמ בקעי

 עמַארדָאלעמ יד) ערעזדנוא רעקיטַאמַארד עטסרעמ - יד ....,

 ןטעֶאּפ רעדָא רעביײרשיעזָארּפ ?כ םדוק ןענייז (טנכערעגניירַא טינ

 ןענייז ,רעלקעס .ה --- ערעגנוי יד ןופ ןוא ,ןידרָאג ןוא ןעדַאפדלַאג)

 יד קרעוו עשיטַאמארד ערעייז ןיא ןירַא ייז ןגָארט ,(סעמַאנסיוא

 ,טפָא טריסַאּפ סע .עמעָאּפ רעדָא ננולייצרעד רעייז ןופ ןטנעמעלע

 ןייק טינ ףךעלטנגייא ןיא עמַארד ענעבירשעגננָא ןַא סרעייז זַא

 -עווָאנ עטלייצרעדרעכיא םרָאפ-נָאלַאיד ַא ןיא רעמ רָאנ ,קרעוו-עניב

 -ַארד סלא ןטסנידרַאֿפ ענייז .ןענירבָאק ייב זיא שרעדנַא .על

 יז ,רעקיטכיוו ךָאנ טינ ביוא ,סיורנ ױזַא טקנוּפ ןענייז רעקיטַאמ

 (טייצ ןייז ןיא) ןירבָאק זיא ןענידרָאג ךָאנ ,רעביירש-עזָארּפ סלַא

 ןייז ףיוא --- רעביירש-ןעמארד רעטסרעלוּפָאּפ רעד רשכא ןעוועג

 ךָאנ .ןרָאיטקַא עשידיי דוד ַא ןניוצרעד ךיז טָאה !עליונ ?קנַאי,

 .ןעננולייצרעד ענייז וליכַא !טריזיטַאכַארד, טָאה ןירבָאק : רעמ

 ןטלָאװ ייז יוװ ,'גנונַאּפש , עשיטַאמארד ַא ייז ןנָאמרַאפ עלַא טעמכ

 זיא רעבירעד .םרָאפ-עזָארּפ ןיא סעמארד עקידנעטשטסבלעז ןעוועג

 רעד ןיא םרָאפ ןייא ןופ ןיינוצרעביא ןעוועג טכייל יֹוזַא םיא

 ...'דרָאב יד ירוא; ,,סקרַאמ ?רַאק,; ,/עליוב ?קנַאי ;רעטייווצ

 ןשיטסירטעלעב ַא טימ טכיױהַאב רע טָאה עמַארד ןייז ןליִפַא

 ןענייז ,עמַארד רעד ןיא 'ןענ;וקרעמַאב-ישזער, סנירבָאק .םעטָא

 ןעניפעג טפָא ןֹוא ,ןעננונכיײצ-רעטקַארַאכ עשירעלטסניק ענייפ טּפָא

 .ןעגנוקרעמַאב עשירעסישזער-ןייר ןעננולייצרעד ענייז ןיא ךיז

 -רעד ןעגנולייצרעד ענייז ןיא ןּפיט-רעטקַארַאכ עטסרעמ יד ..}

 ןופ ליפ סָאװ ,טדערעגּפָא ןיוש) ןרוגיפ-עניב יוװ זדנוא רַאפ ןענייש

 ןעמ ןוא (הביבס-רעליּפשיש ַא ןופ טקעריד עקַאט ןעמַאטש ייז

 יד טָא .,גָאלַאיד םעד ןופ ,ייז טעז ןעמ יװ טקנוּפ ,סױרַא ייז טרעה

 ןופ הביס:טּפיוה יד ,רימ טכַאד ,זיא טײקשיטַאמַארד עלַארטַאעט

 ןבָאה זומ ןירבָאק . . . .טסירטעלעב ַא יו ךיוא גלָאפרעד סנירבָאק

 ןוא ,עיצקַא רעשירעלייצרעד ןייז ןיא ךיוא טקילפנַאק ןשיטַאמַארד

 רַאפ ףָאטש-ןערב רעד ןענייז סרעטקַארַאכ עטצעזעגננגעקטנַא יד

 | -י ."םעד

 טנורג ןפיוא עיגרוטַאמַארד ס'ק ּפָא ױזַא טצַאש לטסעמ בקעי

 :"ןטפירש עשיטַאמַארד, דנַאב ןופ

 ,ענטָאמַאה ?סיב ַא ןעננילק ןענעייל םייב ןסעיּפ ענייז ןגעמ . .- ,

 -רעטַאעט ןקיטראנגייא ןַא טימ טזיורבעג ייז ןבָאה עניב רעד ףיוא

 וליפַא ,ךרוד ןוא ךרוד רעטַאעט ןעוועג זיא ןירבָאק לייוו ,ןבעל

 ענייז ןעגנולייצרעד ךס ַא סָאװ ,ץוח ַא . .. .ןעננולייצרעד ענייז ןיא

 זדנוא רַאפ ןעניישרעד ,הביבס-רעטַאעט רעד ןופ טקעריד ןעמַאטש

 -עניב יו ןעגנולייצרעד ענייז ןופ ןּפיט-רעטקַארַאכ עטסרעמ יד

 ןעמערוטש ייז .טולב-רעטַאעט טימ טליפעגנָא ןענייז ייז ,ןרוגיפ

 -ַארד ןופ זיורבפיוא םעד טימ ,סױטשנעמַאזוצ ןטצעזעגננעק טימ

 ןופ עשירעליּפשיוש סָאד סיורַא טרעה ןעמ --- טקילּפנָאק ןשיטַאמ

 -רעד ענייז ןופ גנולמַאז ַא ןליפַא טָאה ןירבָאק . . . .גָאלַאיד רעייז

 -טע רע טָאה טסיזמוא טינ .'ןעמַארד ָאטעג, ןפורעגנָא ןעגנולייצ

 ."טריזיטַאמַארד ןייֵלַא ןעגנולייצרעד ענייז ןופ עכעל
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 ןופ ןָאטיסקעל

 ;טביירש רעיימ סירָאמ

 ןיא ןירבָאק ןָאעל ןופ ןסעיּפ ערעדנַא ךָאנ טליּפשעג טָאה ןעמ ,
 ןייז ןגעו רעבלעזרעד ןבילבעג זיא קורדנייא רעד רעבָא ,ןָאדנַאל

 סָאװ ,ןירבָאק ןָאעל ןופ ןסעיּפ עטצעזרעכיא יד .ןפַאש ןשיטַאמַארד

 טציזַאב רע .טצעזרעביא טונ ןעוװעג ןענייז ,ןעזעג בָאה ךיא

 ,"רָאלק סױרַא ןעמוק ןגָאלַאיד יד ןוא ,ליטס ןקיסילפ ַא

 סיוא ךיז טקירד ,1936 ןיא ייליבוי ס'.ק ןגעוװו קידנביירש ןוא

 : ןילדע םַאיליװ

 ןדנוא ןירבָאק ןָאעל טָאה עניב רעד רַאפ טּפיוהרעביא ...,

 רעטַאעט עשידיי סָאד טלָאװ .קרעוו עלופטרעוו ךס ַא ןקנַאשעג

 ןופ ּפמוז םעד ןיא ןרָאװעג טרעווילנראפ טינ ןרָאי עטצעל יד

 ךיוא טציא ךָאנ טלָאװ ,עטערעּפָא רענָאלבַאש רעד ןוא םזירַאטס

 רָאלק ַא טציזַאב רע .,טרָאד ןָא-ןביוא םעד ןעמונרַאפ ןירבָאק ןָאעל

 ,ףיוא-ןביוא ןופ ןבעל סָאד רָאנ טינ טעז ןוא גױא-סננוטכַאבָאַאב

 רעדָא םילָאווייט ןייז וצ ןשטנעמ ןביירט סָאוװ ,תוחוכ יד ךיוא ראג

 עצנַאג ןטלַאטשענ-עניב ענייז עֶלַא ןענייז עקַאט רעבירעד .םיכאלמ

 טשימעג ןענייז עטכעלש ןוא עטוג סָאד ,טסיטרַא ןתמא ןַא ייב יו

 ןדנעטשמוא יד ןיא ּפֶא רָאנ טגנעה סע .טייקכעלנעזרעּפ רעדעי ןיא

 שטנעמ א ןופ תונורסח יד ןוא תולעמ יד עיצרָאּפָארּפ רעכלעוו ןיא

 רימת טָאה ,רעלטסניק רעשירארעטיל רעד ,ןירבָאק .ןרינימָאד

 ענייז ןופ ןעגנולדנַאה יד טימ ןדנעטשמוא יד ןדניברַאֿפ וצ טכוזעג

 ןרעדנוזַאב ַא קרעוו סנירבָאק טינ סָאד .ןענױשרַאּפ ןוא ןדלעה

 -עטיל טַאלג יו רעמ רַאפ ןפַאש ןייז טכַאמ סָאד .טרעוו ןלַאיצַאס

 עיציזָאּפ רעד ןיא קעװַא רַאליבוי רעזדנוא טלעטש סָאד .רוטַאר

 ןיא עכָאּפע יד ןריזילָאבמיס קרעוו סנעמעוו רעלטסניק ַא ןופ

 ."טקריוו ןוא טבעל רע רעכלעוו

 רעשירעלעטשטפירש ס'.ק ןגעוו ּפָא ללכב ךיז טלעטש רמרמ ןמלק

 : ערעירַאק
 רעלייצרעד רעקידנטיידַאב רעטשרע רעד זיולב טינ זיא רע ... ,

 עריא ןופ רענייא ןוא עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא

 עטסנייפ עריא ןופ רענייא ךיוא זיא רע .ןגרוטַאמַארד עטוג עטשרע

 ןזיוװַאב ןבָאה סָאד .,ןלַארטַאעט ןוא רעביירש עשידיי ןופ רערעדליש

 טינ-ךָאנ ענייז ןוא !גרוטַאמַארד ַא ןופ תונורכז, דנעב ייווצ ענייז

 -ַאנרושז ,רעלטסניק עשידיי ןופ ןעננוביירשַאב עטלמַאזעגפיונוצ

 ךיוא טָאה רע .רעוט עכעלטפַאשלעזעג ןוא רעיוב-רוטלוק ,ןטסיל

 -עטיל-טלעוו רעד ןופ שידיי ןיא רעצעזרעביא ןַא יו ןטסנידרַאפ

 ןייז לייט ןסיורג א רָאנ דעבָא טָאה טעברַא רעד טָא ןיא .רוטַאר

 ןופ רענייא זיא ןירכָאק ןָאעל ... .עניליוּפ ןירעטיילנַאב-סנבעל

 טבַאװ סָאו ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןרענָאיּפ עקינייוו יד

 טנעייל רע .עכָאּפע רעקיזָאד רעד ןופ דובכ םעד רעביא רדסכ

 ןייק טינ טנייוושרַאפ ןוא רוד םענעי ןנעוו טביירש'מ סָאװ ןילַא

 -אזוצ םיא ייב זיא טייקכעלנעזרעּפ ענענייא ןייז ,גנוצעשרעטנוא

 גנוקרעמַאב עקידנצַאשגנירג ַא .רוד-ןרענָאיּפ ןייז טימ טבעוועגנעמ

 -רעּפ ַא יו ןירבָאק ןָא טמענ רוטַארעטיל רעשירענָאיּפ רעד ןנעוו

 -ַאב ךעלנעזרעּפ םיא ןנעק טירטפיורַא ןַא .גנוקידיילַאב עכעלנעז

 .עכָאּפע רעשירענָאיּפ רעצנאנ רעד ףיוא לַאּפנָא ןַא יז רע טכַארט

 ןקיליווזייב ַא טכַאמ ץעמע ןעוו רָאנ רעבָא זיא זיורבפיוא ןייז . . .

 ןליפַא ,קיטומטונ ףיוא רע טמענ קיטירק עוויטקעיבָא ןַא ,לַאֿפנָא

 ."טבערענמוא רַאפ יז טלַאה רע ןעוו

 : ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ רעטומלרעּפ םולש לַארטַאעט רעד

 ןופ העּפשה יד ןרָאװעגנ טקיטפערקעג זיא ןסעיּפ סנירבָאק טימ ,

 ךיוא ךיילנוצ ןוא ,עניב רעשידיי רעד ףיוא עמַארד רערעפעב רעד

 עקיררעירפ יד .,רעטַאעט ןשידיי ןופ דנַאטשוצ רעלעירעטַאמ רעד
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןצנַאגניא עניב עשידיי יד ןטלַאהעגנ ןבָאה סָאװ ,ןגרוטַאמַארד

 -כיוו יד .ןעעזעגנָא טינ רעמ דניצא ךיז ןבָאה ,טנעה ערעייז ןיא

 ןעוועג טלָאמאד ןענייז עקירעמַא ןיא ןגרוטַאמַארד עשידיי עטסקיט

 סנידרָאנ ןיא ןעגנַאגעג זיא ןירבָאק .ןירבָאק ןָאעל ןוא ןידרָאנ בקעי

 טגָאמרַאפ טָאה ;ןבעל ןיא ןעגנירדניירַא טנַאקעג טָאה רע .ןגעוו

 -עלע ןופ רענעט ןוא ןברַאפ עלעה יד רַאֿפ רעיוא ןוא גיוא ןַא

 עקידעבעל רַאפ שוח ןטנוזעג ַא ,ןליפעג עכעלטפַאשנדייל ,ערַאטנעמ

 ַא ןוא סענעצס עשיטַאמַארד וצ עביל --- רקיע רעד ןוא ,ןשטנעמ

 ןיא טָאה רע .עניב יד טנעקעג טוג טָאה רע .טנעמַארעּפמעט ךס

 עערעלַאנ עדנצנעלג ַא ןבענענ זדנוא רָאי קיצפופ עגרַאק ןופ ךשמ

 טימ ןוא ,ןּפיט ענעלָאמענ-קיטפערק ךעלרעניא יוװ ךעלרעסיוא ןופ

 רע .עניב רעשידיי רעד ףיוא רוניפ עשינָאלָאכיסּפ יד ןפַאשעג םעד

 עניב רעד ףיוא טריטסעפינַאמ ,ןענידרָאג ךָאנ ,רעטשרע רעד טָאה

 ,ןידרָאג בקעי יו טקנוּפ .םזילַאער רַאפ ,תמא ןרַאפ שוח ןקרַאטש ַא

 םענייפ םעד רָאנ טינ עניב רעזדנוא ףיוא טכַארבעגפױרַא רע טָאה

 זיולב ןעוועג זיא 'ַאנימ , .רָאמוה ןקיצרַאה ,ןטכע םעד רָאנ ,ץיוו

 -ַארד ןקידרעטעּפש סנירבָאק וצ ערוטרעווַא ןימ ַא ,גָאלָארּפ ַא יו

 טקיטפערקַאב ל?סיבַא רעטעּפש ךיז טָאה רע ןעוו .ןפַאש ןשיטַאמ

 ןביוהרעד ךיז רע טָאה ,עמַארד רעשידיי רעד ןיא טקיטסעפַאב ןוא

 ,'קלָאפ ןייז וצ קירוצ, ,'עליוב לקנַאי, ןיא יו ,ךיוה רעלַאיצַאס ַא וצ

 ךס ַא ןוא 'וויירד דייסרעוויר; ,,םיאנוש, ,'דיי רעסיורג רעד;

 ."ערעדנַא

 : טביירש ןיקוויר .ב ןוא

 יד ןיא ןרָאװענ טנוװַאהַאב זיא ןירבָאק ןעוו טייצ רעד טימ ,

 ןטעלנרַאפ טנרעלענסיוא ךיז רע טָאה ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןנעוו

 ןכעלרעפעג םעד ןכיירגרעד טנעלפ רע ואוו .רעטרע עכאווש יד

 ןעמונעג ,עמַארד ןלייצרעד וצ טָאטשנָא רע טָאה ,ץענערג םיא רַאפ

 טימ -- רעטערב יד ןופ עמַארד יד ריּפַאּפ ןפיוא ןנָארטרעכירַא

 ןעגנופערטנעמַאזוצ ,ןלַאפוצ טימ --- ןטקעפע ןוא ןצנוק עריא עלַא
 ."ןעננוקרַאטשרַאפ עשינַאכעמ ןוא

 -ריוו יד ןעלדנַאהַאב וצ ךעלריפסיוא רעביא ךָאנרעד טייג ןיקוויר

 ןענַאמָאר ערעסערג ןוא ןציקס ןופ רעביירש סלַא ןירבָאק ןופ גנוק

 רענַאקירעמַא רעד ןיא חכ רעקיטכיו ַא יו םיא טנכײצַאב ןוא

 ,רוטַארעטיל רעשידיי

 : טביירש רעגינ .ש

 -טייצ ןייז יו ,רעלטסניק רעמ לייוו ,רעקיטַאמַארד רעמ זיא רע,

 ןיק טינ טריאורטסנָאק רע  .ןידרָאנג בקעי רערעל ןוא רבח
 טשינ ,שיטַאמַארד ןיילַא ןענייז ייז .ייז טפאש רע .,ןרָאטקַארַאכ

 ןענייז עכלעוו ,סעיצַאוטיס ןיא טלעטשענקעװַא ןרעוו ייז רָאנ

 רעד ףיוא רָאנ טשינ ,ןבעל ןגייא רעייז ןבָאה ייז .שיטַאמַארד

 .ייז ןבעל עניב

 טשינ ,ןעגנופַאש עשירַארעטיל ןענייז ןעמַארד ערעסעכ סנירבָאק

 .קיטש-רעטַאעט ,סנידרָאנ בקעי יוװ ,רָאנ

 רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןָאנביױא טרָא ןַא טמענרַאפ ןירבָאק

 .עטכישעג-רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא רָאנ טשינ ,עמַארד רעשיריי

 ךיוא ןענייז 'נרוטַאמַארד ןשידיי ַא ןופ ןעננורעניארע, ענייז

 טימ לופ ןענייז ייז .עטכישעגירעטַאעט רָאנ טשינ ,רוטַארעטיל

 ןשטנעמ יד .ןרָאטקַארַאכ -- ןוא סעקיטסירעטקַארַאכ עשירעלטסניק

 רעקיטכיוו ךָאנ רשפא ןענייז ,ןלָאמענסיױא ייז ןיא ןענייז עכלעוו

 רַאפ .טלייצרעד ייז ןיא ןרעוו עכלעוו ,ןטקַאפ יד יוװ זדנוא רַאפ

 רעבָא ,ןלַאװק ערעדנַא ךיוא ָאד ןענייז ןטקַאפ עשירָאטסיה יד

 -- רעלסעק ַא רעדָא ָאקסעלוגַאמ ַא ןופ ןטערטרָאּפ עקידעבעל יד

 ..ןעניפענ טינ טרָא רעדנַא ןַא ןיא רימ ןלעוו ייז
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 : ןסעיּפ עטקורדעג ס'.ק

|1| 

|3| 

|( 

 ןלא|

 ןֿפב|

 ןֿפג}

 עננימ

 ןעטקַא רעיפ ןיא ַאממַארד ןעילימַאפ ַא

 עקירעמַא ןיא ןעבעל ןעשידיא םעד ןופ

 ןירבָאק ןָאעל ןופ
 {"טרָאװרָאפ ַא טָאטשנא; טימָו

 ,קרָאי וינ ,"טייצ טיינ איד ,, ןיא .דעג}

 |,1898 רעבמעווָאנ ,רעבָאטקָא

 טסייג-טייצ רעד

 ןירבָאק ןָאעל ןופ

 רעד ןופ טקַא ןייא ןיא ַאמַארד ַא)

 (דנַאלסור ןיא טייצ רעיינ

 ,,י .ג ,"טסייג-טייצ רעד, ןיא .דעג}

 ן.1906 רַאונַאי 19 2

 שרַאמ-רעייפ רעד

 (עציקס עשיטַאמַארד ַא)

 ןירבָאק ןָאעל ןופ
 ,"טסייג-טייצ רעד, ןיא .דעגְו

 {.1906 ץרעמ 2 ,.י .נ

 רָאסעּפָארּפ רעד

 (עקסערָאמוה ַא)

 ןירבָאק ןָאעל ןופ
 ,.י .ב ,"טסייג-טייצ רעד ,, ןיא .דעג}

 {.1906 לירּפַא 6

 שנעמ רוטַאנ רעד

 ןירבָאק ןָאעל ןופ ןעטקַא 4 ןיא עמַארד
 ,טיפלעדַאליפ ,"רעפמעק רעשידיא רעד, ןיא .דעג}

 ן.1906 ,29-49 ינ

 עליוב לעקנַאי

 ןירבָאק ןָאעל ןופ ַאמַארד-רעשיפ ַא
 רעד ןופ רעדליב טימ .זז 82} .1912 ,קרָאי וינ

 |.רעטַאעט-"ןָאעדָא , ןיא גנוריפפיוא

 עליוב לעקנַאי

 ןירבָאק ןָאעל ןופ ַאמַארד-רעשיפ ַא
 ןיא ךעלנײשרַאװ ,קורדרעביא רעקידנעטשלופ|

 ן.גנוריפפיוא סרעלסעק ןופ רעדליב טימ ,6

 ןירבָאק ןָאעל
 גנוי-ספרָאד רעד

 ַאמַארד-רעשיפ ַא

 ן,זז 721 ,1920 ,עשרַאװ ,"םואעזילע, גַאלרעפ

 (גנוי-ספרָאד רעד) עליוב לקנַאי

 ןטקַא 4 ןיא עמַארד
 ,"ןטפירש עשיטַאמַארד .ןירבָאק ןָאעל , ןיא טקורדעגו

 ן.7-57 .זז ,1952 ,קרָאי וינ

 טקַא רעטירד
 ,גרעבדלָאג .א ןופ *עיגרוטַאמַארד רעזנוא; ןיא טקורדעג)

 |.249-262 .וז ,1961 ,קרָאי וינ

 דיא רעסיורג רעד

 ןעטקַא רעיפ ןיא ַאמַארד ַא

 ןירבָאק ןָאעל ןופ
 ןיזז 1111 1911 ,קרָאי וינ ,ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ ורביה

 .ןירבָאק ןָאעל
 ןעבעל ןופ דוס רעד
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 (ַאמַארד ַא וצ גָאלָארּפ ַא)

 |.85-87 .זז ,1917 רַאורבעפ ,.י .נ ,"טפנוקוצ יד,

 ןירבָאק ןָאעל ןא|
 טעטערעג

 (ַאמַארד)
 |.ח"ערת ,.י .נ ,*טַאלב תוכס סעקינימ, ןיא טקורדעגו

 ןירבָאק ןָאע* ןפ}
 רעייפ עגיבייא סָאד

 ןעטקַא יירד ןיא ַאמַארד עשירָאטסיה

 |,1920 רעבמעטּפעס ,טסוגיוא ,ילוי ,.י .נ ,"טפנוקוצ יד;|

 רעייפ עקיבייא סָאד ןפא|

 ןעטקַא 3 ןיא עמַארד
 (ןעמונטנע זייוולייט טעשזוס)

 ,"ןטפירש עשיטַאמַארד .,ןירבָאק ןָאעל, ןיא טקורדעג|

 |,325-380 .זז ,1952 ,קרָאי וינ

 ןירבָאק ןָאע*ל ן10|
 לעגיופ-םרוטש

 ןעטקא רעיפ ןיא ַאמַארד

 |,1921 טסוגיוא ,ילוי ,ינוי ,יאמ ,.י .נ ,"טפנוקוצ יד;!

 טטַאומ ןוו|

 ןעטקַא יירד ןיא עידעמָאק ַא
 דנַאמרָאנ ןוא ןאסאּפָאמ ןופ

 ,"קרעוו עטלעמַאזעג ס'ןַאסַאּפָאמ יד ויגע ןיא טקורדעג}

 ,ןירבָאק ןָאעל ןופ טצעזרעביא ,ןעגנולהעצרע ןוא סעידעמָאק

 ,1923 ,קרָאי וינ ,"סטרעוורָאפ , ןופ ןעבעגעגסױרַא ,שו

 |.5-109 .זז

 עידעמָאק-ןעילימַאפ ַא |12|
 ןעטקַא ייווצ ןיא ןןַאסַאּפָאמ עד ויג ןופ|

 |.1-82 .זז ,טרָאד|

 ןירבָאק ןָאעל ןוג|
 וויירד דייסרעוויר

 ןעטקַא יירד ןיא עמַארד
 | 1928 לירּפַא ,ץרעמ ,רַאורבעפ ,.י .נ ,"טפנוקוצ יד ,|

 רעד ךרוד ןבעגעגסיױרַא ,קעטָאילביב-סקלָאּפ .2 |וגא|

 ףוקיא םייב עיצקעס רעביירש

 |.זז 77| 1942 ,קרָאי וינ

 עסיורג ןמי רעביא |14)

 ,"רוטלוק עשידיי, .רדעג)

 1942 ,7-12 ,.י .נ

2, 1943} 

 עסיורג ןעמי רעביא |ן14א)

 עקירָאד-טסקענ יד

 ןטקַא 4 ןיא עידעמָאק ַא
 ,"ןטפירש עשיטַאמַארד, סנירבָאק .ל ןיא .רדעג)

 ן,122-210 .זז ,1952 ,קרָאי וינ

 םָארטש רענעדלָאג רעד

 ןטקַא 4 ןיא עמַארד

 ,"ןטפירש עשיטַאמַארד .ןירבָאק .ל, ןיא טקורדעג|

 | ן,59-132 .זז ,1952 ,קרָאי וינ

 רעבייו ס'רָאטקָאד םעד ן16)

 ןטקַא 4 ןיא עידעמָאק ַא
 ן.2117291 .זז ,טרָאדו

 קלָאפ ןייז וצ קירוצ ן17)
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 ןופ ןָאטיסקעל

 ןטקַא 4 ןיא עמַארד
 |.213-324 .זז ,טרָאד|

 :שילגנע ןיא
 {1} 1תמס 81ג08 5ת66ק
 סצ 10מ 1400:18

 "נא ?!געפ 01 סהס 1104
 '1 םס46ע6'/

 '125120100 כָע 1444:0 09
 עט01. סצ ןסםמ רש. 1,006 66 60. 8

 עק. 149--10
6 }0 560460 306 {21| 

 סע 160 2004מ
 "פנ8 ע2)גצצ 01{ 6836 0

 'ד 5246
 11405126100 סע 18220 (201006ע0/=|
 עט0ס1 סצ ןסממ רש. 1006 8 60. 8

 קק. 181--7

 רוקרעמ ףלָאװ ,װָאקרוט סאנַאי ,גרעבנעזָאר לארשי ,ןירבָאק אנילואּפ ןופ .ע .ש
 .קַאז לטפעש ןוא

 וז ,1925 ,ענליװ ,וש "רוטארעטיל רעשידיי ןופ ןַאקיסקעל, -- ןעזייר ןמלז

0--359, 

 ,193 ,168:69 ,158 ,141 ,13879 .זז ,װ ,",טאצט .שידיא ,שעג, -- ןירָא .ב
8, 214, 216, 272, 281, 

 .1900 .טּפעס 2 ,.י .ג ,".װרָאפ , ,היח ןוא שנעמ ,רוטַאנ -- ןיטנע ,י
 ,1902 .װָאנ 14 ,י .נ ,"ש"אפ ,, ,"ןדע"ןג רענערָאלרעּפ רעד, -- ןיטנע .י

 19 , .נ ,"לַאנרושז רעטאעהט , ןדעג רענערַאלרעפ רעד -- ןןירָאג .בו

 ,1902 .וװָאנ
 .1903 ינוי 3 ,י .נ ,".װרָאפ , ,*טסָארט רעד ןוא טָאג, -- הטולבנרָאק .ז

 .1902 ינוי 13 ,.י .נ ,"ש"אפ, ,רָאטקַאדער םוצ ףעירב --- ןירבָאק ןָאעל
 .1903 .װָאנ 21 ,14 ,טרָאד ,טנאקיזומ רעדנילב רעד --- ןיקסוװָאנאי .ש| .ב .ד

 .1904 .טקָא 1 ,טרָאד ,ערעטאעהט יד ןיא -- .ב .ד
 .װָאנ 12 ,.י .נ ,"רעטייברא רעד , ,רעטסעװש ייוװצ יד --- װָארדנאסקעלא .ח

4, 
 -רעטעּפ ,"ןעבעל סָאד, ,טלעװ רעשירארעטיל רעד ןופ -- װָארדנַאסקעלא .ח

 ,120-25 .וז ,1905 ראונַאי ,גרוב
 ,רעטאצהט סלעּפיּפ ןיא יַאטטעהג יהד װָא ןערדלישט , סלליװגנאז -- ןַאהַאק .בא

 .1905 ראונאי 7 ,.י .ג ,".וװרָאפ,

 ,י .ג ,"רעטייברא רעד, ,ָאטעהג יהד װָא ןערדלישט -- װָארדנַאסקעלַא .ח
 .1905 ראונַאי 4
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 ,1906 לירּפא 19 ,.י .נ ,".ורָאפ , ,רעטַאעהט שילַאק ןיא -- װָאנאראב .מ

 רעשידיא רעד, ,רעטאעהט דנערג ןיא "דיא רעסיורג, ס'נירבָאק .ל -- ןיטנע .י

 ,1906 .ֹװָאנ 2 ,י .ג ,"רעפעק
 ,1906 .טקָא 13 ,.י .נ ,"שייאפ , ,סרעטַאעט יד ןיא -- .ב .ד
 ,"רעפמעק רעשידיא רעד, ,רעטאעהט עשידיא סָאד ןוא ןידרָאג בקעי -- ןיטנע .י

 ,1907 ,8 ינ ,י .נ

 ,1907 ,10 'נ ,טרַאד ,ןיטנע לאוי וצ רעפטנע ןא --- ןירבַאק ןָאעל
 ,1908 ראונַאי 18 ,.י .נ ,"ש"אפ , ,רעטאפעהט ןיא -- .ב .ד
 .1908 רַאונַאי 25 ,טרָאד ,תונעט ס'נירבַאק .ל -- ןירבָאק ,ל
 איד, ,רעטַאעט ַאילַאהט ןיא "עבעיל ןופ טכַאמ יד, -- גרעבנרָאפ .ק .רד

 ,1908 רַאונַאי 8 ,,י .נ ,"טייהראוו
 .47 ,36:39 .זו ,1909 ,קרָאי וינ ,"אמארד עשידיא סָאד , --- יקסניּפ דוד
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 ,".ורָאפ, ,רעטאעהט סלעּפיּפ ןיא "עבעיל-ןעיורפ , ס'נירבָאק -- ןַאהַאק .בא

 ,1909 .טּפעס 5 ,י .נ
 רעשידיא רעד ןופ דנַאטשוצ םעד ןיא גידלוש זיא רעװ --- ןירבָאק ןָאעל

 ,1910 לירּפָא ,.י .נ ,"טפנוקוצ יד , ,ענהיב
 ,טרָאד ,רעטאעהט סלעּפיּפ ןיא "ןעבעל ןופ םרוטש, ס'ןירבָאק -- ןַאהאק .בא

 .1910 .טּפעס 5
 ,1910 רעבָאטקָא 1 ,.י .נ ,"שייאפ , ,רעטאעהט ןיא -- .ב .ד
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 רעצַאעט ןשידיי

 ,1910 .טקָא 8 ,טרָאד ,רעטאעהט ןיא -- ,ב .ד
 ,1910 .טקָא 22 ,טרָאד ,רָאטקאדער םוצ ףעירב -- ןירבָאק ןָאעל
 ,"טפגוקוצ יד, ,רעטַאעהט ןעשידיא םעד ןעגעװ תמא רעד -- ןירבָאק ןָאעל

 ,1912 ראונַאי ,י .נ
 ,רעטַאעהט ַאילַאהט ס'רעלדַא ןיא עסעיּפ עיינ ס'נירבָאק ןָאעל -- ןַאהַאק .בא

 .1912 רַאורבעפ 6 ,.י .נ ,".וװרָאפ,
 .1912 .רבעפ 9 ,.י .ג ,"טפירשנעכָאװ עשידיא יד , ,רעטַאעט -- ןײטשּפע אנכש

 .1912 .רבעפ 10 ,.י .נ ,"שייאפ , ,רעטַאעהט ןיא -- .ב .ד
 ,1912 ץרעמ ,.י .נ ,"טפנוקוצ יד , ,רעטַאעהט -- ןיטנע ;י
 ץרעמ 14 ,.י .נ ,"טלעװ עשירַארעטיל יד, ,ענהיב עשידיא -- ןןיקווירו .ר .ב

9.3 

 ,1913 לירּפַא 7 ,.י .ג ,",ורָאפ, ,טלעװ רעטַאעהט רעשידיא רעד ןיא -- |--|

 ,(שנעמ רוטַאנ רעד) "עליוב לקנַאי; -- ןןאמדירפ .י .י| יקנעי רעד לארשי

 ,1913 .טקָא 24 ,.י .ג ,"סרושטקיּפ גניוואומ ןוא רעטאעהט,

 ,1913 .צעד .י ,ג1 ,"טפנוקוצ יד, ,ןירבָאק .ל ןופ *עליוב לעקנַאי; --- ףַאגַאר ללה

 יי יב ,",װרָאפ, ,רעטַאעהט לעבָאל ןיא עסעיּפ עיינ ס'נירבָאק --- ןאהאק .בא

 .1914 ראונַאי 1ג

 (עטצ6גע !טתג -- 1600 260קזומ -- .גמ 1תוסעטוסש) 1220 4 רש 6 7

 8 + 22 גאסצ. 8, 1913.

 .1914 ראונאי 24 ,17 ,י .נ ,"ש"אפ, ,רעטאעהט ןיא -- .ב .ד

 סײקסװעשַאמָאהט ןיא "גנונפָאה ס'לארשי, עסעיּפ עיינ ס'נירבָאק --- ןיגלָא

 1915 .טקָא 19 ,,י .1 ,",וורָאפ , ,רעטַאעהט

 ,ןָאדנַאל ,"טייצ יד, ,טיקגיטעהט עשירארעטיל ס'ןירבָאק ןַאעל -- ןיטנע .י

 ,1915 .טקָא 9
 .1915 .במעװָאנ 13 ,6 ,.י .ג ,"ש"אפ, ,רעטאצהט ןיא -- ,ב ,ד

 ,5 רעבמעװָאנ ,.י .ג ,"טפנוקוצ יד, ,גנונפָאה ס'לארשי --- ןירָאג .ב

 ,250 .זז ,1916 ,י .נ ,"עטכישעג-סנעבעל ןיימ, -- יקסװעשַאמָאהט יסעב

3, 214, 

 .1916 ץרעמ 16 ,.י .ג ,".ורָאפ , ,"עגירָאד טסקענ, איד -- ףָאגָאר ללה

 ,1916 ץרעמ 18 ,י .ג ,"ש"אפ, ,רעטאעהט ןיא -- .ב ,ד

 ,".ורָאפ , ,רעטַאעהט ס'רעלסעק ןיא "עליוב לעקנאי , ס'ןירבָאק --- ףָאגָאר ללה

 .1916 .צעד 6 ,י .נ

 ,1916 .צעד 4 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד, ,"עליוב לעקנַאי, -- .ל י

 1916 .צעד 9 ,י .נ ,"ש"אפ , ,רעטאעהט ןיא -- .ב .ד

 ,"ץליוב לעקנַאי, ןופ עטכישעג *עשיטילָאּפ , ןוא עשירארעטיל יד --- טופיליל

 1916 .צעד 10 ,.י .ג ,"טײהרַאװ איד

 ,1917 רַאונַאי 23 ,.י .נ ,"גָאט רעד, ,"יירד רעמונ ריהט, -- ןַאמסטרַאװ .י .רד

 ,"טײהרַאװ איד, ,דנוש ןוא רוטארעטיל ןופ ץינערג ץ'פיוא --- װָאכורָאב .ב

 ,1917 ראורבעפ 1 ,י .נ

 ,1917 ראורבעפ 3 ,.י .נ ,"שיאפ, ,רעטאעהט ןיא -- .ב .ד

 ,".ורָאפפ ,רעטאעהט ס'רעלסעק ןיא עסעיּפ עיינ ס'נירבָאק -- ןַאהַאק .בא

 .1917 ראורבעפ 13 ,י .נ

 ,י .נ ,"גַאט רעד; ,ןאהַאק בײא וצ ףעירב רענעפָא ןַא -- ןירבָאק ןָאעל
 ,1917 ראורבעפ 6

 יַאֹמ ,"טפנוקוצ יד, ,ןָאזעס רעטַאעהט רעשידיא רעטצעל רעד -- ןיטנע י

7, 
 ,1917 .װָאנ 2 ,.י .ג ,*,װרָאפ , ,רעלדַא .ּפ בָאקַאי וצ ףעירב א --- ןירבָאק ןַאעל

 יד, ,רעטאעהט .טס שטרַא ןיא "םיאנוש, ס'ןירבָאק ןָאעל --- ןיקמורפ .א
 .1917 .װָאנ 17 ,.אליפ ,"טלעװ עשידיא

 ,1917 .וָאנ 23 ,".װרָאפ , ,ןירבַאק זָאל וצ ףעירב א -- רעלדא .ּפ .י

 ,"טײהרַאװ איד, ,רעטאעט סלעּפיּפ ןיא עידעמָאק טיינ ס'נירבָאק --- ןיטנע ;י

 ,1917 .װָאנ 8

 ןירבָאק ןָאעל ןופ עסעיּפ עיינ א --- רעבייוו ס'רָאטקָאד םעד, -- ףָאגָאר ללה
 ,1917 .װָאנ 28 ,.י .נ ,".ורָאפ , ,רעטַאעהט סלּפיּפ ןיא

 ,1917 .צעד 1 ,י .ג ,"גָאט רעד, ןעסעיּפ עיינ יײװצ -- ןַאמסטרַאװ .י ,רד

 ,1917 .צעד 2 ,.י .ג ,"שז"ָאמ, ,רעבייוו ס'רָאטקָאד םטד --- ןירַאג .ב

 ,"גָאט, ,"רעבייו ס'רָאטקָאד םעד, ס'נירבָאק ןופ עקירדנייא -- קיזמ לאירוא

 ,1917 .צעד 9 ,י .נ

 ,1917 .צעד 25 ,.י .ג ,"גָאט רעד , ,"קלָאפ ןייז וצ קירוצ , --- ןאמסטרַאװ .י ,רד

 ,1917 .צעד 27 ,.י .ג ,"שז"ָאמ , ,קלַאפ ןייז וצ קירוצ --- ןירָאג .ב

 27 ,.י .ג ,"טײהרַאװ איד, ,"קלָאפ ןייז וצ קירוצ , ס'גירבָאק --- ןיטנע
 ,1917 .צעד
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 ,רעטאעהט סײקטפעשַאמָאהט ןיא אמארד ענג א ס'נירבָאק -- ןאהאק .בא
 ,1917 .צעד 28 ,.י .נ ,",וװרָאפ ,

 איד ,עעדיא עשידיא יד ןוא רעטאעהט רעשידיא רעד --- דמלמ ,מ .ש .רד
 ,1917 .צעד 31 ,י .ג ,"טייהראוו

 ,1918 ראונאי 5 ,1917 ,צעד 29 ,.י .נ ,"ש"אפ ,, ,רעטאעהט ןיא -- .ב .ד
 ,1918 ,רַאונַאי ,.י .נ ,"טפנוקוצ יד, ,טלעװ רעטאעהט רעד ןופ --- ווָאנאראב .מ
 ,1918 ראורבעפ 2 ,.י .נ ,"שיאפ, ,רעטאעהט ןיא --- .ב .ד
 ,1918 ץרעמ ,זדָאל ,"!דָאל ןיא רענליוװ יד,

 ,רעטַאעהט וינעוע דנָאקעס ןיא "םי ןעטימ ןץ'ףיוא , ס'ןירבָאק -- ןיטנע .י
 ,1918 .טּפעס 25 ,.י .ג ,"טייהראו איד;

 ",ורָאפ, ,רעטאעט וינעווע דנַאקעס ןיא עסעיּפ עייג ס'נירבָאק -- ןַאלּפַאק .ד
 ,1918 רעבָאטקָא 1 ,י נ

 ,ענהיב רעשידיא רעד ףיוא טסייג אה-וה רעד ןוא תורקפה יד --- ןירבַאק ןָאעל
 ,1918 .װָאנ 10 ,.י .ג ,"טייהראוו איד;

 ,רעטַאעהט לּפיּפ ןיא "עבעיל ןופ ןעגיוא יד ךרוד , ס'נירבָאק --- ףָאגַאר ללה

 ,1919 .טּפעס 19 ,.י .ג ,".װרָאפ ,
 ,רעטאעהט סיײלּפ גניווריוא ןיא "הנותח רעד ךָאנ , ס'נירבָאק --- יקסּפיל סיאול

 ,1920 רַאונַאי 18 ,י ,נ ,"שזיַאמ,
 ,46"'38 .וז ,וו דגַאב ,1921 ,קָאטסילַאיב ,*רעטַאעט שידיי, --- יקצולירּפ חנ

 ,רעטאעהט סײלּפ גניװריוא ןיא עסעיּפ עטעשזדנאלברעפ א -- ןירָאג .ב
 .1921 ראונאי 12 ,.י .ג ,"שזיָאמ,

 .1921 לירּפַא ,.י .נ ,"טפנוקוצ יד, ,גרוטאמארד רעד ןירבַאק ןָאעל --- ןיטנע ,י
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 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד , ,"קלָאפ ןייז וצ קירוצ , ס'נירבָאק -- ןסרעיימ| .מ .מ
 ,1922 .װָאנ 2

 .וָאנ 15 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד, ,ןירבָאק ןָאעל ןופ "גנויספרָאד, רעד -- .מ .מ

2, 
 ,י .נ ,",װרָאפ ,"עליוב לקנאי ,, ס'נירבָאק .ןיא עּפורט רענליװ --- ןאהַאק .בא

 | י ,1924 ץרעמ ןפ
 21 ,י .ג ,"שזיָאמ , ,(עליוב לעקנאי) גנויספרָאד רעד --- ינודקומ .א .רד

 ,1924 ץרעמ
 ,"גָאט, ,רענליוװ יד ייב *גנוי-ספרָאד, ס'נירבָאק ןָאעל -- הטימס .ב האראס

 1924 ץרעמ 21 ,י
 סרָאטקַאד םעד, ןיא גלָאפרע סיקסװעשַאמָאט יסעב םאדַאמ --- סוקיטירק

 ,1924 יַאמ 28 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד, ,"רעבייוו
 סרָאטקָאד םעד, ןיא גלָאפרע סיקסװעשַאמָאט יסעב םאדאמ -- סוקיטירק

 | ,1924 יַאמ 28 ,ןָאדנַאל ,"טייצ יד, ,"רעבייוו
 ,1925 לירּפַא 24 ,,י .נ ,"שזיָאמ , ,תוגורכז-רעטאעהט עגנוי --- ינודקומ .א .רד
 ,י .ג ,"ש"אפ, ,רעטַאעט שידיא רָאי גיצנאוצ ןוא ףניפ --- גרעבדלַאג .צ .ב

 ,1925 יֵאמ 1
 א ןופ ןעננורעניארע ס'ןירבָאק .ל --- רענילָאװ .א

 ,1925 יאמ 27 ,.י ,ג ,"טײהרַאװ עיינ איד,
 רעבָאטקָא ,.י .ג ,"טפנוקוצ יד, ,רעטַאעט ןעגעװ תונורכז --- ינודקומ .א .רד

5, 
 ,69 'נ ,עשרַאװ ,יירעטעלב עשירַארעטיל, ,סעיזנעצער -- ןליזיימ ןמחנ| .מ .נ

5, | 

 ,קרָאי וינ ,"רעטאעט, ךוב ןייז ןיאו רוד רעטאעט א --- ינודקומ .א .רד

 יי .17 89 .זז ,7

 .1927 .וָאנ 28 ,ןָאדנַאל ,י"טייצ יד, ,"קלָאפ ןייז וצ קירוצ , --- סוקיטירק

 טירטְס שטרַא ןיא --- "בייו ןייז עסעיּפ עיינ ס'גירבָאק --- יקסוועינאק ןרהא
 .1927 .צעד 31 ,.ַאליפ ,"גָאט רעד, ,רעטאעט

 6 ,טרָאד ,ןירבָאק ןָאעל ןופ גנורעלקרע עכעלנעזרעּפ ַא -- ןירבַאק ןַאעל

 .1928 ראונאי
 ,"װיכרַא רעטַאעט; ,גרוטַאמַארד ןשידיא א ןופ ןעגנורעניארע --- לטסעמ בקעי

 .507708 .זז ,1928 ,קרָאי וינ-ענליוו
 ,19ל8/ . ץרעמ 30| ,.י .ג ,?שזיָאמ , ,סרעטאעט ייוװצ ןיא --- ינודקומ .א .רד

 .135739 .זז ,1928 ,ענליוו ,"גנַאהרָאפ ןרעטניה, -- גייווצרעבליז ןמלז

 רעד ךרוד טריפעגפיוא רעטַאעט דרַאדנַאטס ןיא גנוי ספרָאד רעד -- םחנמ
 ,"רעגַאקירפַא רעד, ,ןייארַאפ ןשירַארעטיל ןשידיי םייב עיצקעס רעשיטַאמַארד

 ,1929 ,8 .ג ,י :נ

 -- שטיװַארעשָא .מ

 .11515 ,101 .זז

 ,"גרוטאמארד ןעשידיא

 ,1930 ,קרָאי וינ ,"דניירפנעזייו ינומ ןוא רעלסעק דוד,
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 "ַארד רעד ךרוד טריפעגכרוד ,ןירבָאק .ל ןופ "גנוי ספרָאד רעד , --- לָאטַאנַא
 יִשזער רעד רעטנוא אלוָאּפ ןַאס ייטפנוקוצ , בולקיטרָאּפס םייב עיצקעס רעשיטַאמ
 ,1930 ,7 י'נ ,ָאיר ,"טפארק, ,גרעבכָאה .ר ןופ

 .םינינע עשירעלטסגיק-שירארעטיל ןגעװ ןציטָאנ עניילק --- גייוצרעבליז ןמלז
 .1930 ,24 'נ ,עשרַאװ ,"טלבײטילי"

 1 ,לַאערטנַאמ ,"רעלדָא רעדַאנַאק , ,"וויירד דייסרעװיר, -- שטיװָאניבַאר .י
 ,1931 לירּפא

 ,13 ינ ,עשרַאװ ,"רעטעלב עשירארעטיל , ,תונורכז לסיב א -- ןַאסידַאק .ל

1, 

 ,רעטאעט-טסנוק ןעשידיא ןיא ןעגנורהיפפיוא ענעטַארעג ײװצ --- רענייוו םייח
 .1931 ץרעמ ,.י .נ ,"טפנוקוצ יד.
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 1 ;גםצסעוק6, 120560ת, 2143 9, 1931.

 ,1933 .צעד 29 ,ָאקיסקעמ ,"געװ רעד, ,"גנויספרָאד רעד, -- ייפ דעמַאל
 ,געּפיניװ ,*טרָאװ עשידיא סָאד , ,"סעקינטײרלַא רעליװזנַארב, --- ןיסוג סירָאמ

 .1925 רַאורבעּפ 8
 ,1935 רַאורבעפ 19 ,טרָאד ,"סעקינטײרלַא רעליװזנַארב; ןגעװ -- רעקרַאּפ .ה
 ,"גָאט רעד, ,עטכישעג:סנעבעל סייקסװעשאמָאט יסעב -- יקסװעשַאמַאט יסעב

 .1935 .צעד 20 ,י .נ
 עמֲא רעד , ,טסירטעלעב ןוא גרוטַאמַארד --- ןירבַאק ןָאעל --- ןילדע םאיליװ

 .1936 ראורבעפ 7 ,.י .נ ,"רענאקיר
 .1926 ינוי 18 ,א"ב ,""עסערּפ יד , ,"דיא רעסיורג רעד, --- יקצינטישז .ל .רד
 .1936 רַאורבעּפ 7 ,.י .נ ,"גָאט רעד, ,ןירבָאק ןָאעל --- סיצנַאד .מ
 .1936 רַאורבעפ 9 ,.י .נ ,"גָאט רעד, ,ןירבָאק ןַאעל --- רעגינ .ש
 יידיא רעד, ,ןירבָאק ןָאעל ןופ ןעפַאש ןוא ןעבעל סָאד -- רעטומלרעּפ םולש
 ,1936 רַאורבעּפ 11 ,ָאטנָארָאט ,"לַאנרושז רעש

 רעד  ,רעטַאעט לַאנַאשעג ןיא טנײיה ייליבוי ןירבָאק רעד -- ןילדע םאיליוו

 .1936 ראורבעפ 11 ,.י .נ ,*גָאט

 ןָאעל ןערהע ןעמוקעג זיא םלוע רעשידיא רעטנעגילעטניא רעסיורג --
 ,1936 ראורבעפ 13 ,.י .נ ,"גָאט רעד, ,יעליבוי ןייז וצ ןע'נירבָאק

 ,י .ג ,"טַאלבנכַאװ רעקרָאיונ , ,טסנוק ןוא רעטַאעט .ןיא ךָאװ יד --- ימע-תב
 .1936 ,38 יג

 ,רעטַאעט לַאנָאשעג ןיא "םָארטש רענעדלָאג, ס'נירבָאק -- ןיײטשּפע ךלמ
 ,1936 רַאורבעּפ 14 ,.י .נ ,"פ"מ,

 לופטכַארּפ ,עסעיּפ ענהעש א--"*םָארטש רענעדלָאג רעד,,, -- ןילדע םאאיליוו
 ,1926 רַאורבעפ 14 ,.י .נ ,"גָאט רעד , ,טריפעגפיוא

 ץרעמ 23 ,21 ,.י .נ ,".וורָאפ , ,ךוב-סנעבעל ןיימ -- יקסװעשַאמָאט סירָאב
6 

 םעד טרעפטנע ןײטשדלַאג ינעשוד ןירעליּפשיוש יד -- ןײטשדלָאג ינעשזד
 .1926 לירּפא 5 ,.י .ג ,"גָאט רעד ,, ,ןירבָאק ןָאעל גרוטַאמַארד

 נוי 18 ,א"ב ,"גנוטייצנגרַאמ, ,"דיא רעסיורג רעד, -- רעלסערב ףלָאװ
6. 

 ןענעק ןעביירש ,ןעליּפש ןעק גרובנעדלָאג לעומַאס -- יקסנַאשזָאר לאומש

 .1936 ינוי 18 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא יד, ,ערעדנַא

 ,"רעכיבלמאז, ,רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןצנעדנעט דנורג --- ןיקוויר .ב
 ,356 .ז ,1937 ,2 'נ ,י .נ

 .זז ,1937 ,קרָאי וינ ,"רעטַאעט ןעשידיא ןופ םָאבלַא, -- גייווצרעבליז ןמלז
8, 20, 43, 

 'ה ןוא ןיביל 'ה ןעגעװ ןעגנוקרעמאב עשיטירק עגינייא -- ןידרָאג בקעי
 ,167-170 .זז ,3 דנַאב ,"ןעטפירש עלַא, ,ןירבָאק

 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא יד, ,סעיזנעצער:רעטאעט -- יקסנאשזָאר לאומש
 ,1940 ילוי 2

 246 8. 10046/-- 1 תס 540: 01 1100158 12160021316 , לא. צ., 1940, עק.

190, 194-99, 260, 267, 283, 316, 405, 410. 
 2 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא יד, ,סעיזנעצער:רעטאעט -- יקסנשאזָאר לאומש

 .1940 ילוי

 .178 .ז ,1941 ,קרָאי וינ ,*קיאַאזָאמ רעטאעט , -- גייווצרעבליז ןמלז

 ,.י .1 ,"רוטלוק עשידיי, ,"וויירד דייסרעוויר , סנירבָאק ןָאעל -- לטסעמ בקעי
 .1943 ,1 'נ

 עשידײ, ,וַאדרָאנ סקַאמ "טעבנגַאב, בָאה ךיא ױזַא יװ -- ןירבָאק ןָאעל
 .1943 ,3 ינ ,י .נ ,"רוטלוק

 ,64 ,26:28 .זז ,1943 ,קרָאי וינ ,"רעטַאעט רעודנוא; -- לעטסעמ בקעי
8 89, 100, 111, 116, 180, 183. 
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 ןופ ןָאקיססעל

 רעדענעק, ,יַאװ, ןיא "וויירד דייסרעוװיר. ןופ ןענרעל רימ סָאװ -- לַאגיס .י .י
 ,.1944 .װָאנ 17 ,לָאערטנָאמ ,*רעלדָא

 לאוי ןערעייפ קרָאי וינ ןיא רעטַאעט עשידיא סָאד טעװ -- םיובנעשריק .י
 ,"לַאנרושז רעשידיא רעד, ,?לבוי ןעגירָאי 70 ס'גירבָאק ןָאעל ןוא ס'ניטנע
 ,1945 רַאונַאי 9 ,ָאטנַארָאט

 .1945 ,1 'ג ,י .נ ,"רוטלוק עשידיי ,, ,רענָאיּפ רעד --- ןיקוויר .ב
 -יירפ"ןגרָאמ, .דעגרעביא| .טרָאד ,גרוטַאמַארד ,ןירבָאק ןָאעל -- דלַאװכוב .ג

 ן1946 לירּפא 6 ,.י .נ ,"טייה

 .1945 ,1 יג ,י .ג ,"רוטלוק עשידיי, ,ןפַאש רָאי קיצפופ -- רמרמ ןמלק
 .טרָאד ,ןענַאמָאר ןוא ןעגנולייצרעד סנירבָאק .ל -- 1

 לירּפַא 5 ,א"ב ,"עסערּפ ידע ,ןײג ןוא ָאי ןשיװצ -- יקסגנַאשָאטָאב װעקנַאי
6, 

 .1946 לירּפַא 7 ,.י .נ ,"גָאט רעד, ,םזאיזוטנע ס'נירבָאק ןָאעל --- סיצנַאד .נ
 .1946 לירּפַא 8 ,.י .נ ,"שזיַאמ , ,ןירבָאק ןָאעל -- ינודקומ .א .רד
 .1946 ,5 ינ ,.י .נ ,"רוטלוק עשידיי,, ,ןירבָאק ןָאעל -- {--}

 20 ,.י .ג ,"גָאט רעד, ,רעטאעט ןעשידיא ןיא ןעבעל ןײמ -- גנָאי זעוב
 7 יי ,1946 יגוי

 ,.י .ג ,"רוטלוק עשידיי, ,קרעװ ענעבילקעג סגירבָאק ןָאעל -- לטסעמ בקעי
 ,1948 ,7 'ג

 ,"עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןצנעדנעט-טנורג? -- ןיקוויר .ב
 ,997-191 .זז ,1948 ,קרָאיוינ

 .8485 .ןז ,1951 ,קרָאי וינ ,"רעקיאאזָארּפ ערעזדנוא, -- ןיקוויר .ב
 ,י .ג ,"פ"מ, ,עניב רעד רַאפ רעביירש רעד ןירבָאק ןָאעל -- לעטסעמ בקעי
 ,1952 ץרעמ 3

 ויִנ ,"סרָאטיזָאּפמָאק-רעטאעט ןוא ןגרוטַאמַארד עשידיי, -- רעטומלרעּפ םולש
 ,188-195 .זז ,1952 ,קרָאי

 ,"רוטלוק עשידיי, ,"ןטפירש עשיטַאמַארד, סנירבָאק ןָאעל -- לטסעמ בקעי
 .1952 ינוי ,י .ג

 ,17-19 .זז ,1954 ,קרָאי וינ ,"רַאוטרעּפער-רעטאעט רָאי 70, -- לטסעמ בקעי
2, 28, 34, 36, 37, 45, 47, 49, 55, 61, 65, 69, 72, 105-111. 

 -סקלָאפ רָאי קיצרעפ , ,1941-1948ןרָאי יד ןיא עניבסקלָאפ יד -- ןיוװעל סירָאב
 .70771 .זז ,1955 ..י .ג ,עניב

 -רושז ןעגרָאמ-גָאט, ,עיפלעדַאליפ ןיא "לעקניװ טסגוקא -- יקסוועינאק .א
 ,1956 ץרעמ 1 ,.ַאליפ ,ײלַאנ

 ,133 ,107 ,69 .וז ,1959 ,קרָאי וינ ,"טלייצרעד רעלדַא יליצ ,, -- רעלדא יליצ
72, 408, 580. , 

 רעד, ,עסעיּפ א ןעמַאזוצ ןעביירש ןירבַאק ןוא ןידרָאג --- גייווצרעבליז ןמלז
 .1960 ינוי 25 ,.י .1 ,"גָאט

 15 ,.י .ג ,"שזיַאמיגָאט, ,? רעטלע זיא רעװ --- רעדאב-ףָאקמעס לחר-ענייש
 .1961 .טּפעס

 ַאנילוַאּפ ,(לַאנעפנ ןירבָאק
 ן1961 טסוגיוא 29 .טשעג -- 1875 .בעג}

 .שיסור ,קָאטסילַאיב ןיא 1875 ןריובעג

 -עּפש ,גנואיצרעד רעשידיי ַא ןעמוקַאב .ןליוּפ

 ןסַאלק 576 ןופ סרוק םעד טכַאמעגכרוד רעט

 ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא .עיזַאנמיג

 ןָאעל טימ טַאהעג הנותח 1892 ןיא יז טָאה

 טימ ןעמַאזוצ ,טלָאמַאד טניז ןוא ,ןירבָאק

 סָאװ ,קרעװ ייר עצנַאג ַא טצעזרעביא ,םיא

 בילוצ -- ןָא טיג ןעזייר ןמלז יו -- ןענייז

 טכעלטנפערַאפ טפָא ,םימעט עשירעגעלרַאפ

 .ןַאמ ריא ןופ ןעמָאנ ןפיוא זיולב ןרָאװעג

 ןיא ןציקס ןבירשעג ןעמָאנ ןשלדיימ ריא רעטנוא ךיוא טָאה .ק

 ."טפנוקוצ, ןוא *טַאלב דנעבַא;

 -ַאעט-*יטלעווָאנ, סרעלדַא ַארעס ןיא זיא 1913 רַאורבעפ 7 םעד

 טריפעגפיוא ,"ןיטשּפע ַאזיל, לָאר רעד ןיא רעלדַא ַארעס טימ ,רעט

 ."יורפ ַא ןופ עידעגַארט יד , ןטקַא 4 ןיא עמַארד ס'.ק ןרָאװעג

 רעטַאעט-"ןָאיליװַאּפ , רענָאדנָאל ןיא זיא 1926 רַאונַאי 29 םעד

 ,ןַאמ ַא טיצרע'מ יו ,, עידעמָאק עקיטקַא-4 יד ןרָאװעג טריפעגפיוא
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 רעטַאעט ןשידיי

 .שידיי ןיא ריא ןופ טעברַאַאב
 -עג זיא "תמ רעקידעבעל רעד, סיָאטסלָאט ןופ גנוצעזרעביא יד

 יד עבלעזסָאד ,יורפ ןייז טימ תופתושב ןירבָאק ךרוד ןרָאװעג טכַאמ
 ןעילימַאפ ַא? ןוא דנַאמרָאנ ןוא ןַאסַאּפָאמ ןופ *טטַאזומ , ןסעיּפ ייווצ
 דנַאב ןטסקעז ןיא ןענישרעד ןענייז סָאװ ,ןַאסַאּפָאמ ןופ "עידעגַארט
 -וינ ןיא 1923 ןיא ןבעגעגסױרַא ,קרעװ עטלמַאזעג סנַאסַאּפָאמ ןופ
 ,קרָאי

 -בָאק ןופ ןעניישרעד סָאד רַאפ לַאטנעמורטסניא ןעוועג ךיוא זיא .ק
 וצ ,1952 ןיא קרָאי-װינ ןיא "ןטפירש עשיטַאמַארד,; דנַאב סניר

 .ריפניירַא ןַא ןבירשעג טָאה יז ןכלעוו

 .קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1961 טסוגיױא 29 םעד

 טביירש גרעבדלָאג .צ .ב

 -ַאב ַא ןופ טרפב ,רעביירש ןשיריי ןופ יורפ יד ןייז סָאד ...,

 ױזַא טינ .גנומענרעטנוא עשביה ַא זיא רעביירש ןשידיי ןטמיר

 ןיא רעביירש ַא טימ ןעמוקוצכרוד גנירג טינ ללכב זיא סע סָאװ

 -עלַא זיא רעביירש ןשידיי א ןופ ןבעל טָאד ?ייוו רָאנ ,ןבעל ןטַאווירּפ

 ףמַאק רערעוװוש ַא ,טנייה יו רעמ לָאמ ךס ַא ןוא ,ןעוועג לָאמ
 ,סָארדרַאפ ,גנערטשנָא טימ לופ ןבעל ַא ,קיטסייג ןוא ?עירעטַאמ

 ןופ ןטנעמָאמ עבכעלקילג יד סָאװ ,גנורירטסורפ ןוא ,גנושיוטנַא

 ַא ןיא ןצילב יו ךרוד סע ןדיינש גנונעקרענָא ןוא גנוכיירגרעד

 יו רעמ ןעוועג זיא ןירבָאק ַאנילוַאּפ רעבָא .טכַאנ רעטנקלָאװרַאפ

 ,ןירַאטערקעס ןייז ןעוועג ךיוא זיא יז .,ןירבָאק ןָאעל וצ יורפ ַא

 םעלַא רעביא ןוא .ןירעקיטירק ןוא ןירעזייוונָא ,ןירעפלעהסיורַא

 ,רעביירש ןַארַאפ .ןבעל ןיא רעקנַא ןייז ןעוועג ןירבָאק ַאנילוַאּפ זיא

 רעייז ןיא סמעדוטש ןוא ןטניוו יד ןופ ןגָארטעג טכייל ןרעוו סָאװ

 םעד ןטלַאהנָא לָאז סָאװ ,טסַאלַאב ַא ןבָאה ןפרַאד ייז ןוא ,טייצ

 סָאװ ,לפט םעד ןופ רקיע םעד ןליײשּפָא לָאז סָאװ ,טכיוועגכיילג

 ךיז טָאה ןירבָאק ןָאעל .טייקכעלקריוו יד .שיטסילַאער ןעז לָאז

 זיא סָאד ןוא ,ערעדנַא יו רעמ רשפא טקיטיונעג רעקנַא ַאזַא ןיא

 רעייז ןיא סנירבָאק יד טנעקענ טינ בָאה ךיא .ַאלוַאּפ ןעוועג םיא

 טינרָאג ןָאטעג טינ ןירבָאק ןָאעל טָאה רעטלע רעד ףיוא רָאנ ,טנגוי

 ןדעי ןיא ,לפייווצ ןדעי ןיא ןוא ,ןַאלוַאּפ טימ ןטַארַאב וצ טינ ךיז
 ."ןַאלוַאּפ וצ ןָאטעג רעק א ךיז רע טָאה ,טנעמָאמ ןרעכיזמוא

 ןַאהַאק .בא ןוא ןירבָאק ןשיוװצ םיכוסכס יד טרירַאב גרעבדלָאג

 -סטרעוורָאפ, יד יװ ןוא ,"סטרעוװרָאפ, ןיא ןטעברַאטימ ןייז תעב

 -סױרַא ןענירבָאק רַאפ עיצַאסנעּפמָאק ַא ןענופעג טָאה *ןָאשיײאיסָאסַא

 : ןוא ,שיסור ןוא שיזיוצנַארפ ןופ ןעגנוצעזרעביא ענייז ןבעגוצ

 ןָאעל רעטנוא ןענישרעד ןענייז סָאװ ,ןעגנוצעזרעביא יד טָא;

 .ןירבָאק ַאלוַאּפ טכַאמענ לייט ןשביה םוצ טָאה ,ןעמָאנ סנירבָאק

 טימ ןבענּפָא ןענָאק ךיז לָאז ,ןָאעל ,רע ידכ ,ןָאטעג יז טָאה סָאד

 ,"רעטַאעט ןרַאפ סעמארד ןביירש

 "גָאט; ןופ רָאטקַאדער סלַא יו גרעבדלָאג טלייצרעד רעטייוו ןוא

 .רעביא יד ןופ ןטּפירקסונַאמ סנירבָאק ךיז רַאפ טָאהעג רע טָאה

 -עג טָאה רע ןוא ,ןקורד טגעלפ "גָאט, רעד סָאװ ,ןענַאמָאר עטצעז

 :זַא ,ןעז

 .טפירשטנַאה סַאלוַאּפ ןיא ןעמוקעג ןיא ץעזרעביא ןופ ךס ַא

 עקַאט טָאה רע ןוא ,ריא טריטקיד רע זַא ,ןסייהעג סע טָאה טשרעוצ

 -ַאב , רעדָא 'ןביירשרעביא, טלָאװעג טָאה רע ואוו ,טרָאד טריטקיד

 -געט ןיא ןייג וצ קיסַאּפ ןכַאמ וצ סע .ידכ לַאנינירַא םעד 'ןטעברַא

 -ענ זיא טסקעט רעד ןעוו רעבָא .גנוטייצ ןיא ןעגנוצעזטרַאפ עכעל

 טנעקעג טָאה יז .ןָאט טנָאקעג ןיילַא ַאלוַאּפ ןיוש טָאה ,רדסכ ןעננַאג

 .םיא ןופ רעסעב ,שיזיוצנַארפ ?לסיב ַא ךיוא ןוא שטייד ןוא שיסור

 ,ןענירבָאק ןָאעל ןופ בייוו יד ןעוועג טינ טלָאװ ןירבָאק ַאלוַאּפ ןעוו
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 יז ןעוו ,רענייז ןיא עיציבמַא ריא טלקנוטרַאפ טינ טלָאװ יז ןעוו

 ריא טימ שירַארעטיל ךיז ןבעלסיוא ןטימ טננינַאב טינ ךיז טלָאװ

 -יירש ענעעזעגנָא ןַא ןרעוו טנָאקעג ןייֵלַא יז טלָאװ ,ןביירש סנַאמ

 ןדנעטשמוא יד ייב ךיוא .טלעוו רעשירַארעטיל רעזדנוא ןיא ןירעב

 ןיא --- עסעיּפ ַא -- ןכַאז עטקורדעג רָאֹּפ ַא טזָאלעגרעביא יז טָאה

 ."ןעמָאנ םענענייא ריא

 ַא ןיא {גייווצרעבליז עליצ} רעווליס עיליס
 : טביירש ,ריא טימ ויוורעטניא

 עטכידעג יורג-בלַאה ּפָאק ַא טימ ,יז זיא עקנַאלש ַא ,עכיוה ַא,
 עריא .עדנגנירדכרוד ,ענולק ,עפיט ,עלעקנוט --- ןגיוא ןוא ,רָאה

 וצ ןָא טבייה יז ןעוו קנופ ןקידרעייפ ַא טימ ףיוא ןצילב ןגיוא

 ,עטכישענסנבעל ריא ןופ רעטעלב עטנַאסערעטניא רָאג-זיב יד ןשימ

 ,ןדימש ןַאמ ריא ןפלָאהעג יז טָאה ןדײשַאב ןוא ליטש רעד ןיא ....
 זיא רעכלעוו ,ּפיט ןדעי ןרענייפסיוא ,ןרענעשרַאֿפ ,ןרעסעברַאפ

 -עגנָא טָאה ןירבָאק ןָאעל סָאװ ,ךאז ןייק .רעדעפ ןייז ןופ סױרַא
 ,ןענילוַאּפ ןופ המכסה רעד ןָא קורד םוצ קעװַא טינ זיא ,ןבירש
 ןוא . .. ןעגנוצעזרעביא ףיוא טעברַאעג ייז ןבָאה ןעמַאזוצ .יורפ ןייז

 ןוא רוטארעטיל עשידיי יד לרעּפ עטכע טימ טרעכיירַאב םורַא ױזַא

 ןווענעגרוט ,ןווָאכעשט טצעזרעביא ןעמַאזוצ ןבָאה ייז .ךַארּפש

 עד ויג רעביירש ןשיזיוצנַארפ םעד ןופ רעדנעב קיצנַאװצ ןוא
 ןענייז לייט א עכלעוו ןופ ,ןעגנוצעזרעביא יד ףיוא .ןַאסַאּפָאמ
 עביל טימ טעבראעג יז טָאה ,סנירבָאק ַאנילוַאּפ זיולב סיואכרוד
 טָאה סָאװ ,?טימ סָאד ןעוועגנ זיא סָאד לייוו ,טייחנבעגרעביא ןוא

 עכעניגירא ענייז טימ ןבענוצּפָא ךיז ןענירבָאק טכַאמעג ךעלגעמ
 -עג רָאי עכעלטע |רעירפ ךיוא}| טָאה ןירבָאק יורפ .ןעגנופַאש
 וצ ידכ ?טפעשעג ַא טָאהעג רעטעּפש ןוא ּפַאש ַא ןיא טעברַא

 ,"םייה רעד רַאפ ןשינפרעדַאב עקיטיונ יד ןפַאש ןענָאק

 סלַא ,לקיטרַא ןרעסערג

 ,370 .ז ,וװ ,".טיל .דיי .סקעל, --- ןעזייר ןמלז
 ,273 .ז ,וו ,".טַאעט .דיא .שעג , --- ןירָאג .ב

 21 ,י .ג ,"טלצװ עשירַארעטיל יד , ,ענהיב עשידיא יד --- ןזיקוויר} .ר .ב
 ,1913 רַאורבעפ

 ץצשירארעטיל יד ןעװעג ןבעל ץנאג א זיא ןירבָאק ַאנילַאּפ --- רעווליס עיליס
 ,1948 ילוי 2 ,.י .נ ,"רענַאקירעמַא רעד , ,ןירבָאק ןָאעל ןַאמ רהיא ןופ עטפתוש

 .1955 ,א"ב ,"עקירעמַא ןיא רָאי קיצפופ עניימ , --- ןירבָאק ןָאעל

 ,1961 .טּפעס 2 ,.י .ג ,*שז"ַאמיגָאט, ,גָאט ןופ גנַאג ןיא --- גרעבדלָאג .צ .ב

 בייא ,טונַאק

 {ן1938 לירּפַא 14 .טשעג -- 1878 .צעד 19 .בעג}

 ,טסואט ןיא 1878 רעבמעצעד 19 ןריובעג

 ַא -- רעטָאפ .עיצילַאג ,לָאּפָאנרַאט ןבענ

 -עג 1884 .רדח ַא ןיא טנרעלעג .רעדיינ

 -עג ,עקירעמַא ןיא ןרעטלע יד טימ ןעמוק

 -עגנָא רָאי 13 וצ ,לוקס קילבָאּפ ןיא טנרעל

 -עּפש לסיבַא ןוא סעקיילש ייב ןטעברַא ןביוה

 רַאטס גנָאי, ןבולקמַארד יד טריזינַאגרָא רעט

 יד ואוו ,"בָאלק רושזעלּפ , ןוא *קיטַאמַארד

 םעד ןיא רעטעברַא יד בור יּפ לע ,רעדילגטימ

 -יב ןלעטשפיונוצ ןַײלַא ןגעלפ ,ּפַאש-סעקיילש

 .ןליּפש ןגעלפ ייז עכלעוו ףיוא סלָאה ןיא סענ

 : טביירש ןַאמסענימ .ס

 ןשיטַאמארד ַא קרָאי וינ ןיא טריזינַאגרָא רע טָאה רָאי 14 וצ,

 זיא רע .'בָאלק קיטַאמַארד רעלסעק דוד, ןעמָאנ ןרעטנוא זיירק

 םעד .ךָאוו ַא רַאלָאד יירד טנידראפ ןוא ?גניי-קיש ַא ןעוועג ןַאד

 יד ןבעגּפָא טזומעג רע טָאה םענייז טסנידרַאפ ןרענַאמ ןצנַאג
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 עמוס עקיזָאדיד ןוא טנעס 80 טזָאלעג רע טָאה ךיז רַאפ .ןדעטלע

 ,'בָאלק קיטַאמַארד,; םעד ןופ עסַאק רעד ןיא טריטסעווניא רע טָאה

 ךיז ןוא עניב ענענייא ןַא טיובענפיוא ,לָאה ַא ןעננודעג טָאה סָאװ

 ,גנַאהרָאפ ַא טלעפעגסיוא טָאה סע ןעוו .גנוריפפיוא רעד וצ טיירגעג

 ַא טיינענפיוא ,רעכַאמ-ןצַארטַאמ ַא ,בָאלק ןופ דילנטימ ַא טָאה

 ּפַאש ןיא ןנָארטקירוצ טכַאנייב טזומענ טָאה רע ןכלעוו גנַאהרָאפ

 ."טעבנגעג טרָאד סע טָאה רע זַא ןענעקרעד טינ לָאז ןעמ ידכ ןיירַא

 -פניפ רעד ףיוא ץַאלּפ ַא ןעמונעג ןיוש בולק רעד טָאה רעטעּפש

 -כָאה ,קילבנעגיוא טימ) טריפעגפיוא ןוא עניב ַא טימ טירטס רעט

 ."גינעק-עעז רעד ,, סליבעג (טוגאק ,סַאלטַא ינעשזד ,ליבעג ,ןייטש

 לַאירטסָאדניא; יד טעדנירגעג קרָאי-וינ ןיא ךיז טָאה'ס ןעוו

 סרָאטקע סרעקריָאװ לַאירטסָאדניא; יד טעדנירגעג .ק טָאה ,*ןָאינוי

 -ענעמ ןוא טנעדיזערּפ רעד ןרָאװעג זיא רע רעכלעוו ןופ ,*ןָאינוי

 ,גרעבדלָאג ןַאטיײנ ,לַאטנעקניפ עזָאר ,ןיטסרעג ַאטרעב ואוו) רעשזד

 ,ערעדנַא ךס ַא ןוא ,דנַאבכוט סירָאמ ,רעצלעמ ינע ,רעצלעמ רָאדיזיא

 ,(רעדילגטימ ןעוועג ןענייז ,עניב יד טזָאלרַאפ רעטעּפש ןבָאה עכלעוו

 -סיזקע טָאה 5 לַאקָאל טימ טרירוקנָאק טָאה עכלעוו ,עינוי עקיזָאדיד

 ,רָאי 3 טריט

 ןוא רעקימָאק-רַאטס רעד ןעוועג טייצ רעבלעז רעד .ןיא זיא .ק

 ליװעדָאװ שידיי טליּפשעג ןוא ,ךָאװ ַא רַאלָאד 12 רַאפ רעטלַאוװרַאפ

 ,לָאה-קיזומ ןָאטנילק ןוא ַאילַאט ,ַאירָאטקיװ ,לור ןדלָאג ןיא

 גניוואומ יד ףיוא ןעמוק סע ןעוו ןוא ןליּפש סָאד ףיוא טיג .ק

 ןוא זיוה ַאזַא ןופ רעשזדענעמ רע טרעװ ,רעזייה-רושטקיּפ ןָאניק|

 ןופ רעטלַאװרַאפ ךָאנרעד טרעװ ."ןטקַא; עשידיי ןייא טרָאד טריפ

 1912 ןיא ,יײװדָארב ףיוא זיוה-יוואומ ַא ןיא ינַאּפמָאק יוואומ .סוָאל

 -ןרָאיטקַא רעד ןופ רעשזדענעמ סלַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא .ק זיא

 ןענָאק וצ ךיז ידכ 1920 ןיא טּמַא ןופ קעװַא ןוא 5 לַאקָאל ןָאינוי

 ,(סלּפיּפ ןוא וינעווע דנָאקעס) סרעטַאעט:-רעמוז ייווצ יד טימ ןבעגּפָא

 .ק ךיז טָאה רעטעּפש .ןענָאזעס ייווצ טעטלַאװרַאפ טָאה רע עכלעוו

 ,טיָארטעד ןיא סרעטַאעט עשידיי עמיטיגעל ןטלַאורַאפ וצ טעמדיוועג

 ןוא טקעּפסָארּפ) קרָאי-ינ ,סעלעשזדנַא סָאל ,ָאגַאקיש ,דנַאלוװילק

 (יץַאיַאּפ רעד ,) ווָאקָאלבַאי םייח ןופ ריט ַא טימ טריפעגנָא ,(ילניקעמ

 ןשידיי ןטימ טעטלַאוװרַאפ 1935 ןיא ,עּפורט סימע-ןב בקעי ןופ ןוא

 לַאנָאשענ ,, סווָאקָאלבַאי טימ 1938 ןיא ןוא ,עיפלעדַאליפ ןיא רעטַאעט

 .קרָאי-וינ ןיא *רעטַאעט

 ַא ךָאנ קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1928 לירּפַא 14 םעד

 ,טייהקנַארק ערעגנעל

 .ד .מ

 ,טלעװ רעטאעס רעשידיא רעגיה רעד ןיא -- ןגרובסנעגער} ןַאמסענימ .ס

 ,1935 .טקָא 25 ,.אליפ ,ייטלצװ טעשידיא יד,

 דוד ,(ןעצייר) ץ'טטיידר

 ן1928 .צעד 25 .טשעג -- 1885 .טקָא 31 .בעג}

 -נעמערק ןיא 1885 רעבָאטקָא 21 ןריובעג

 -- ןרעטלע .עניאַארקוא ,.בוג .טלָאּפ ,גושט

 ,רדח ןיא טנרעלעג .םיריבג ענעמוקעגּפָא

 .לוש רעשיטָאטש ַא ןיא ןֹוא הרות-דומלת

 "טלַא; סלַא לוש רעסיורג רעד ןיא ןעגנוזעג

 .ןיטשנערָאה עלמהרבא ןזח םייב

 םיא טמענ (1898) שדוח-שאר תבש  ַא ןיא

 .טסירָאכ סלַא לוש ןופ סױרַא ןָאזשיפ םהרבא

 .סָאלָאס ןעגניז ןעמוקַאב וצ ןָא דלַאב טבייה .ר

 תוריכש יד טינ טלָאצ רָאטקעריד רעד יוװ ױזַא

 ןוא טלעג וצ רעטָאפ רעד םיא טקיש ,רעגנוה רַאפ סיוא טייג .ר ןוא
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 ןופ ןָאקיסקעג

 ןדייש טינ רעמ ןיוש ךיז ןָאק .ר רעבָא ,םיהַא ףוסל םיא טמענ

 ץעענַאּפמָאק טָאטש ןיא ייז וצ טמוק סע ןעוו ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןופ
 ןופ סױרַא ךיז טבנג רע .ןײרַא טרָאד .ר טערט ,עפורט ןייז טימ

 רע ואוו ,וַאלסָאנירעטַאקעי ןייק עּפורט רעד וצ טרָאפ ןוא בוטש

 ןיא רעביא רע טייג טרָאד ןופ .ןלָאר ןליּפש וצ ןָא דלַאב טבייה

 ףיוא ףױרַא רע טמענ ָאד .גושטנעמערק ןיא עּפורט סנייטשנרעב

 טלָאמַאד טייז טליּפש רעכלעוו ,קינלָאמס רעקורד םעד עניב רעד

 ךעלטעטש רעביא עדייב ייז ןרָאפ קחדה-תעשב ןוא אקסעדנארב נ"א

 .ןטרעצנָאק עשיסור-שידיי טימ

 ,רעפנעג ,ייסבאס ,טַארושימ ןופ סעּפורט יד ןיא ךָאנרעד טליּפש .ר

 .יקסווָאקַאװיּפס ןוא רעלדַא םעס ,יקסנימַאק

 םישדח 10 טליּפש רע ואוװ ,ןָאדנָאל ןיק רע טרָאפ 1905 ףוס

 ,דָארלעסקַא סירָאמ טימ טרָאפ ןוא עּפורט סנַאמסקַאװ .ד .מ ןיא

 וצ סערייא-סָאנעוב ןייק דלעפנרָאק יורפ ןוא ףָאהנעירַאמ 'פ ןוא 'ה

 זירַאּפ ןייק קירוצ .ר טרָאפ עניטנעגרַא ןופ .עּפורט סגַאטנעטוג

 ןבלעז ןיא טערט ,עקירעמַא ןיא ,ר טמוק 1909 ןיא .ןענַאנסקַאװ וצ

 טימ םורַא טרָאפ ןוא עינוי-ןרָאיטקַא רעשידיי רעד ןיא ןיירג רָאי

 .עדַאנַאק ןוא ןטַאטש עטקיניײיארַאפ יד רעביא סעּפורט ענעדישרַאפ

 ואוו ,עילַארטסיױא ןייק ןייטשלעקניפ ןבואר וצ רע טרָאפ ךָאנרעד

 ַא טרָאד קידנעיצרעד ,רעטַאעט שידיי רָאי עקינייא טליּפש רע

 עקירעמַא ןייק קירוצ רע טמוק רעטעּפש .םוקילבוּפ-רעטַאעט שידיי

 קנַארק .ר זיא ָאד .ןַאמטיל ייב טיָארטעד ןיא 1926 טניז טליּפש ןוא

 25 םעד זיא ןוא גנולעטשרָאפ ַא ןטימניא ולפ רעד ףיֹוא ןרָאװעג

 טכַארבעג זיא רעּפרעק רעטיוט רעד .ןברָאטשעג 1928 רעבמעצעד

 עשידיי יד ןופ עקרק רעד ףיוא קרָאי-וינ ןיא הרובק וצ ןרָאװעג

 .סנעיילע לקירטַאעט

 ַא טָאה ,ץייטשלעקגיפ א ַאטרעב ,יורפ ס'.ר

 .עניב רעשילגנע ןוא רעשידיי רעד ףיוא

 טליּפשעג טייצ ערעגנעל

 .ע .ש

 יער ,רעיינש
 |ןַאמיעּפ לזייר ענעיכ|}

 ן1953 .צעד 3 .טשעג -- 1877 .בֵענְו

 ,.בוג רענוװָאק ,טבָאב ןיא 1877 ןריובעג

 ַא ,האובת ןופ רחוס ַא -- רעטָאפ .עטיל

 12 ןופ רעטלע ןיא .שידיי טנרעלעג .ליכשמ

 עילימַאפ ןּוא רעטומ רעד טימ ןעמוקעג רָאי

 -גימע רעיּרפ ךָאנ טָאה רעכלעוו ,רעטָאפ םוצ

 טייצ עצרוק ַא ָאד .עקירעמַא ןייק ,טריר

 םעד ןרָאלרַאפ דלַאב רעבָא ,לוקס טכוזַאב

 רערעטלע ןַא ךרוד ןוא ,ןענרעל םוצ קשח

 -ַאמַארד ַא ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג רעטסעווש

 ןופ טפַאשרענגעק רעד בילוצ .ןייארַאפ ןשיט

 ןוא קירבַאפ-רַאגיס ַא ןיא ןטעברַא ןיירַא ,ןליּפש ריא וצ ןרעטלע יד

 "ףלעבַאב , סלַא טריטויבעד ."ןבָארּפ ףיוא ןפָאלעג, ןטנוװָא יד ןיא

 עלענָאיסעּפָארּפ טימ ךיז טנעקַאב ."המשנ עטעשזדנָאלברַאפ יד, ןיא

 .רעטַאעט ןליּפש קעװַא ייז טימ ןוא ןרָאיטקַא

 -ווילק ןיא ןייטשנרעב ןוא לָאטסירק ייב ןביוהעגנָא לענָאיסעּפָארּפ

 ןַאמקילג ייב ןענָאזעס ייווצ ךָאנרעד ,ןָאזעס ַא טליּפש יז ואוו ,דנַאל

 טָאה ,רעיינש םעס רָאיטקַא ןטימ ךיז טנעקַאב יז ואוו ,ָאגַאקיש ןיא

 א ,םיא טימ ןעמַאזוצ טלָאמַאד טניז ,טליּפש ןוא ,הנותח םיא טימ

 ייב ןָאזעס ַא ךָאנרעד ,קרָאי-וינ ןיא ליועדָאװ ןיא טייצ עסיוועג
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 רעצטַאעט ןשיריי

 טימ ןענָאזעס 7-8 רעטעּפש ,עיפלעדַאליפ ןיא יקסװעשַאמָאט קיימ

 ןָאזעס ןייא רעטנורעד ,ןלָאר-ןעיורפ טּפיוה לָאמלײט ,רעלסעק דוד

 טימ קירוצ רעדיוו ןוא ,ןיצּפיל ינעק טימ רעטַאעט-ןיצּפיל ןיא

 ןוא ,עיפלעדַאליפ ןיא רָאש לשנַא טימ ןָאזעס ןבלַאה ַא ,רעלסעק

 -ָאזעס עכעלטע רעטעּפש ,קרָאי-וינ ןיא ןליבעג וצ רעבירַא ךָאנרעד

 ,*רעטַאעט רעווקס ילניקעמ, ,*רעטַאעט סיילּפ גניווריוא, ןיא ןענ

 -נעייגרעביא ,סרעטַאעט ערעדנַא ענעדישרַאפ ןיא ןוא טיָארטעד ןיא

 ,ןלָאר-רעטומ וצ עשיטַאמַארד ןופ קיד

 םַאדַאמ, ,"לייטס , ןיא *ןיקלַאג .סרמ, ןלָאר יד טליּפשעג טָאה .ש

 רעד לקנַאי, ןיא "הקבר, ,"ןביולג רעשידיי רעד, ןיא "גנימרעה

 ,"דימש

 טביירש "ןביולג רעשידיי רעד , סנָאסנַאטַאנ ןיא ןליּפש ריא ןגעוו

 : רידַאנ השמ

 םַאדַאמ עטוג ךעלנייוועגרעסיוא ןַא ןעוועג זיא רעיינש םַאדַאמ ,

 ."טיהעגּפָא ,ךעלטקניּפ ,זעוורענ ,טרעטשעצ ,קנַארק ,גנימרעה
 ,"טפַאשנעדײל ןוא עביל; םליפ ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה .ש

 .יקסווערַאטָאלָאז רָאדיזיא ןופ ַאיראניס

 -נעגרָאמ רעליּפשיוש רעד ,ןַאמ ןטשרע ריא ןופ) ןאטיינ ,ןוז ס'.ש

 .רעטַאעט ןיא רױעריסַאק ַא זיא ,(רעסעב

 .קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ש זיא 1953 רעבמעצעד 3 םעד

 .ע .מ
 ,עסירעטקַא ןַא ןערָאװעג זיא לעדימ להוקס עשידיא ַא יװַא איװ -- ן-}
 .1912 .װָאנ 10 ,,י .ג ,".װרָאפ ,

 וי .נ ,"רענַאקירעמַא רעד, ,רעטַאעט ןופ טלעװ רעד ןיא --- סוקיטירק .י .רד
 .1926 ץרעמ 5

 ,קרָאיוינ ,"טולב עגיזָאד סָאד ןעסָאגרַאפ ןעבָאה טנעה עניימ,, -- רידֲאנ השמ
.132 .{ ,8 

 ארַאלק ,אלאפאר
 |1959 טסוגיוא 25 .טשעג -- 1882 .בעג}

 .עקירעמַא ,יטעניסניס ןיא 1882 ןריובעג

 -עג .ירעסָארג ַא ןופ רעציזַאב -- ןרעטלע
 ךיוא ןוא לוקסייַאה ,לוקס קילבָאּפ ןיא טנרעל

 רעד ןיא (ָאנַאיּפ ןוא גנַאזעג) קיזומ טרידוטש

 .עירָאטַאװרעסנָאק רעקיטרָא

 רעדניק ענייז טימ דלָאגנהעש אבא תעב

 -ָאפ ס'.ר םיא טעברַאפ ,יטעניסניס ןיא ןליּפש

 ןרעה ןכָאנ ואוו ,םייה רעד ןיא ךיז וצ רעט

 ןטערטניירַא רָאפ ריא רע טגייל ,ןעגניז ריא
 -ָאפ רעד .ענָאדַאמירּפ סלַא עּפֹורט ןייז ןיא

 ,טמיטשעגוצ וצרעד דלַאב טָאה ,רעבָאהביל-רעטַאעט ַא יװ ,רעט

 רעד טימ ,.ר זיא רעטעּפש ןכָאװ 6 טשרע ןוא ,רעטומ יד טינ רעבָא

 ואוו ,גרובסטיּפ ןייק ןרָאפעגּפָא ןרעטלע עדייב ןופ גנומיטשוצ

 סלַא טריטויבעד טרָאד טָאה ןוא טליּפשעג טָאה עּפורט סדלָאגנהעש

 ענָאדַאמירּפ סלַא ןרָאװעג טרישזַאגנַא יז זיא ךָאנרעד ."תימלוש,

 -ַאעט רָאזדניװ, רעקרָאי-וינ ןיא ,ָאגַאקיש ןיא ןַאמקילג סאילע וצ

 -לעדַאליפ ןיא יקסװעשַאמָאט קיימ ייב ,(רענכאּפש ןָאעל .נעמ) *רעט
 ןיא ןרעלסעק טימ טליּפש יז ואוו ,"רעטַאעט אילאט , ןיא ןוא עיפ

 ."ץרַאה עשידיי סָאד, עטערעּפָא רענײטַאל רעכיירגלָאפרעד רעד

 -רעקוצ לשרעה טימ ןעמַאזוצ ןוא ןײלַא .ק טָאה טייצ עסיוועג ַא

 -ירעמַא רעד רעביא סעּפורט-רעטַאעט עשידיי טימ טריפעגנָא גרעב

 רעד ןיא רָאנ טינ ןלָאר-טּפיױה יד טליּפשעג ןוא ץניוװָארּפ רענַאק

 | .עמַארד רעד ןיא ךיוא רָאנ ,עטערעּפָא

 ךיוא טָאה ("רעשטוב רעד,) גרעבדלָאג סירָאמ ןַאמ רעטשרע ס'.ר
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 רעטסעווש ריא ךיוא ױזַא .עניב רעשידיי רעד ףיוא טליּפשעג טייצ ַא

 ,אוויא

 ןיא טניואוועג ןוא ,טליּפשעג טינ רעמ ןרָאי עטצע?ל יד טָאה .ר

 עיצַאקַאװ ףיוא ןענופעג ךיז טָאה יז .יטעניסניס טָאטש-ןריובעג ריא

 יז טָאה'מ .ןרָאװעג קנַארק זיא יז ואוו ,סגנירּפס ַאגָאסַארַאס ןיא

 םעד ןוא עיצַארעּפָא ןַא טריפעגכרוד ,לָאטיּפש ןיא ןעמונעגקעווַא

 .ןברָאטשעג יז זיא 1959 טסוגיוא 5

 .} .ש
 .421 ,267 .וז ,1959 ,קרָאיהינ ,"טלייצרעד רעלדא יליצ , -- רעלדַא יליצ

 |ביילילאדשי}| סיאול ,רעצינש

 |1954 טסוגיוא 18 .טשעג -- 1886 ילוי 1 .בעג}

 .ןלױּפ ,ץינלעגאמ ןיא 1886 ילוי 1 ןריובעג

 -ירעלקומש ַא ןופ רעמיטנגייא -- ןרעטלע

 ןרָאװעג ןפורעג םעד בילוצ ןוא ,טַאטשרַאוו

 שטיוװָאקרַאמ יאול יװ -- ןוא ,"רעלקומש;}

 -אמ יירד; ךוב ןיא ךעלריפסיוא רעכיא טיג

 ,עטכישעג-עילימַאפ ַא בילוצ -- ?רעצינלעג

 רעביא ןרָאפעגמורַא רעטעּפש ."רצוא , ךיוא

 טימ טלדנַאהעג ןוא ץניוװָארּפ רעשיליוּפ רעד

 ךָאנרעד ,ןטנעמורטסניא-ליּפש ןוא סרעגייז

 ןופ ןוא ששרַאװ ןייֵק ןגָארטעגרעבירַא ךיז

 | .עקירעמַא ןייק טרירגימע טרָאד

 טעברַאעג ךָאנ טייהרעגנוי ןוא ,םירדח ןיא טנרעלעג טָאה .ש

 -עגסױרַא טנגוי רעטסעירפ רעד ןופ .טַאטשרַאװ ןיא רעטָאפ םייב

 גנוגיינ ַא ,רעטסעוװש ןוא רעדירב ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ ,ןזיוו

 .ליּפש-רעטַאעט וצ ןוא גנַאזעג וצ

 ,החּפשמ רעצנַאג ןייז טימ ןעמַאזוצ עקירעמַא ןיא ןעמוקעג זיא .ש

 ,ןקירבַאפ-יירעלקומש ןיא טעברַאעג טייצ עטשרע יד טָאה עכלעוו

 -עג רעטעּפש ןוא רעדיילק-ןעיורפ רַאפ ןעגנוצוּפַאב ייב ךָאנרעד

 ןוא ןלַאואו ןרעדעפ ןופ ןטעברַאוצסיױא קירבַאפ עניילק ַא טנפע

 רעצינש סקַאמ, עמריפ יד טרימרָאפ םעדכָאנ .ןעיורפ רַאפ ןלַאש

 .טעברַאעגטימ טָאה החּפשמ עצנַאג יד טעמכ ואוו ,"סנָאס דנע

 טנרעלעג ,"לוקס טיינ, טכוזַאב טייצ רעבלעז רעד ןיא טָאה .ש

 סָאװ טימרעד טקירדעגסיוא רעטַאעט וצ גנוגיינ ןייז ןוא ,שילגנע

 קיטַאמַארד וויסערגָארּפ, ןיא דילגטימ רעוויטקַא ןַא ןרָאװעג זיא רע

 דילגטימ ןטימ .ש ךיז טנעקַאב טרָאד .ןיטנע לאוי ןופ א"א "בולק

 יד ןיא ןלָארטּפױה יד טליּפשעג טָאה עכלעוו ,ָאריּפַאש ַאטעירנעה

 ןָאזעס ןיא ןוא הנותח ריא טימ טָאה ,סרעטקַאניא עטריפעגפיוא

 רעטַאעט טסנוק עשידיי עטשרע סָאד ריא טימ רע טנפכע 0

 ןוא טירטס רעט27 ףיוא ,ןדרַאג רעווקס ןָאסידעמ) עקירעמַא ןיא

 -שידיי םעד רעטַאעט ןייז רַאפ טרישזַאגנַא .ש .(וינעווע ןָאטגניסקעל

 םעד רעטעּפש ןָאזעס ַא ןוא רעכייר לאונמע רעסישזער ןשטייד

 ןגעוו ךעלריפסיוא| .טיורקדליש ףלָאדור רעליּפשיוש ןשטייד-שידיי

 |ןײרעטַאעט רעשידיי רעיינ , עז רעטַאעט

 טָאה ,גייווצרעבליז .ז וצ ןבעגעגרעביא ךעלנעזרעּפ טָאה .ש יוװ

 טָאה רע .רָאיטקַא ןַא ןרעו וצ טבערטשעג ןוא ןעגניז טרידוטש רע

 ַא טגײלרעד ןוא טייצ רָאי ייוצ רעטַאעט ןייז טריסנַאניפ ןיײלַא

 .טלעג ךס
 ןוא .ש ןגעק ןפרואוורָאפ יד ןוא רעטַאעט םעד ןיא םיכוסכס יד

 ןיא ץַאלּפ ךס ַא ןעמונרַאפ ןבָאה סרעפטנע ס'.ש ןוא יורפ ןייז

 .1920 ילוי-ינוי םישדח יד ןיא "סטרעוורָאפ;

2090 



 ןופ ןָאקיסקעל

 ןעמוקעגנָא זיא עילימַאפ-רעצינש יד יו םעדכַאנ רָאי עכעלטע

 ןטפעשעג (ָאניק) רושטקיּפ-יוואומ יד ןיא ןיײרַא יז זיא ,עקירעמַא ןיא

 רעטַאעט-ָאניק םענרעדָאמ ןסיורג ַא ןענעפע וצ עטשרע יד ןעוועג ןוא

 טביירש -- סרעטַאעט-יוואומ יד ןופ סקואוו םעד בילוצ , ,ןילקורב ןיא

 טייצ רעמ ןבעגּפָא טזומעג טָאה יאול ואוו --- שטיוװָאקרַאמ יאול

 סָאד ןבעגעגפיוא רע טָאה תובס ערעדנַא בילוצ ןוא עיגרענע ןוא

 -רַאפ ןפלעה ןיא עילימַאפ ןייז טימ ןײרַא קירוצ ןוא רעטַאעט-טסנוק

 .*סרעטַאעט-ָאניק יד ןטלַאװ

 םיא טריזירעטקַארַאכ רעלדַא יליצ ןירעליּפשיוש עטנַאקַאב יד

 :יוזַא

 עכעלטע טָאה 'בולק קיטַאמַארד רעשירַאדעטיל, ןעמָאנ ןרעטנוא ,

 -טּפיוה 2 יד .עּפורג-ןרָאטַאמַא ןַא טליּפשעג ןוא טריטסיזקע רָאי

 אטעירנעה ןוא טימשדלָאג לאיחי ןעוועגנ ןענייז טרָאד רעליּפשיוש

 ןעוועג ךיוא זיא בולק םענעי ןיא רעדילגטימ יד ןשיווצ .ָאריּפַאש

 -עליּפשיוש ןייק טַאהעג טינ טָאה רע .רעצינש סיאול ןַאמרעגנוי ַא

 -גלָאפרעד ןוא רעזעיציבמַא ןַא ןעוועג זיא רע .סעיצַאריּפסַא עשיר

 רַאפ גנַאלרַאפ ןכעלריטַאנ ַא טָאהעג ... .ןַאמסטפעשעג רעכייר

 ץרא ךרד םענעריובעגנייא ןַא ןוא רעטַאעט ןרענעשי ןוא ןרעסעכ

 רע זיא רוחב רעגנוי ַא יו .טייקטרעלעג ןוא ץנענילעטניא רַאפ

 -נעה רעקידנענייש ןוא רענייש רעד ןיא טכָאקרַאֿפ קרַאטש ןעוועג

 עכלעוו ,ןטייקכעלנעמ עלעיצנַאניפ ענייז קנַאד ַא .ָאריּפאש אטעיר

 םיא ןיא ,בולק ןופ טיילעגנוי ערעדנַא עֶלַא ןניטשעגרעביא ןבָאה

 .סרמ ןרעוו לָאז ָאריּפַאש ַאטעירנעה זַא ,ןעננולעג טייצ רעד טימ

 טימַאב קרַאטש ךיז טָאה רע זַא ,ךעלדנעטשרַאפ סע זיא ,רעצינש
 ןירעליּפשישי-רַאטס ַא ןרעוו וצ עיציבמַא ריא ןכעלקריוורַאפ וצ

 :ןעוועג ןענייז תולעמ עטסערנ ייווצ עריא .דעטַאעט ןשידיי ןיא

 ,םינּפה ,ןיילַא סָאד זיא .רוגיפ עקידנצייר ןוא םינּפ רענייש ריא

 ןקידנריטסיזקע ןיא עיציזָאּפ עכיוה ַא ןכיירגרעד וצ גונעג ןעוועג טינ

 ימ ןייק טרָאּפשעג טשינ טָאה רעצינש שטָאכ ,רעטַאעט ןשיריי

 ננוריפפיוא סימע ןב בקעי טריסנַאניּפ סע טָאה רע עקַאט .טלעג ןוא

 זוַאה יעְלֹּפ רוהרָאביענ ןיא סרעטקַאנייא ץרּפ .? .י יירד יד ןופ

 טײטשרַאפ ,טָאה רעצינש ַאטעירנעה ..,. טירטס דנערנ ףיוא

 רענעי ןיא .סרעטקַאנייא יירד יד ןיא ןלָארטּפיוה יד טליּפשעג ,ךיז

 עשידיי עיינ ַא ןבענסיױרַא ןביוהעגנָא . .. רעלימ יאול טָאה טייצ

 ןייז ןיא ןרע1 טָאה ... ,,רעריפ רעד, גננוטייצ-ןנרָאמ עכעלנעט

 קרַאטש ןוא גנוריפפיוא רענעי ץַאלּפ ךס ַא רָאנ ןבעגענּפָא גנוטייצ

 סיאול ןַאמ ריא ךיוא טָאה סָאד ... .רעצינש ַאטעירנעה טביולעג

 טסנרע ןטכַארט ןעמענ וצ סיוטש ןטשרע םעד ןבענעג רעצינש

 .רעטַאעט םענענייא ןַא ןפַאש ןגעוו

 םיעלּפ גניווהיוא, ןיא בייהנא רעכיירגלָאפרעד סצראווש סירָאמ

 וצ קנַאדעג םעד טכאמעג ףייר חומ סרעצינש ןיא טָאה !רעטַאעט

 ןייז ואוו ,רעטאעט רעסעב ַא רַאפ ךוזרַאפ םעיינ ַא ןיא ןריטסעווניא

 ןכַאמ ,םולח ריא ןכעלקריוורַאפ וצ טייהננעלענ יד ןבָאה לָאז יורפ

 -ַאעט ןשידיי ןיא ןָא-ןביוא עמאס םוצ (גנורּפש ַא) ךרדה תציפק ַא
 ןטימ ,ןימע ןב בקעי טגניילעגרָאפ םענייז ןַאלּפ םעד טָא טָאה רע .רעט
 סיאול ... .,רעטַאעט ןרעסעב ןפיוא ,ךיז טייטשרַאפ ,ּפָארט-טּפיוה

 ןגָארט וצ טסנרע סע טניימ רע זַא ןזיווַאב ךיג רָאג טָאה רעצינש

 -רעביא זדנוא טָאה רע .,רעטַאעט אזא רַאפ תוירחא עלעיסנַאניפ יד

 ןדרַאג םעד ןנירק וצ ןעננולעג זיא םיא זַא ,הרושב רעד טימ טשַאר

 -מוא ןצנַאנניא ןעוועג טינ רעטַאעט רעד זיא בגא . . .. .רעטַאעט

 רעטַאעט םעד ןיא .םלוע-רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ יינ ןוא טנַאקַאב

 יד ןוא ירבַאג , |סיקסניּפ} ןרָאװעג טריפעגפיוא .. . 1916 ןיא ןיא

 -נוא ענעי ןפלָאהעג ?עיסנַאניפ ןַאד טָאה רעצינש סיאוק .'ןעיורפ

2001 

 רעד ,טסנרע רעד זַא ,טפֶא רעייז סע טפערט . . . .גנומענרעט

 ןוא טּפַאכרַאפ עעדיא ןַא ןופ ננולקיװטנַא עכעלרע יד ןוא טעּפמיא

 ןאד טָאה סָאד .ןביוהעגנָא סע ןבָאה סָאװ יד טקיטלעוועגרעביא

 םעד ןופ ןרָאװעג טשרעהַאב ױזַא זיא רע .,ןרעצינש טימ טריסַאּפ

 טָאה רע זַא ,ערעפסָאמטַא רעשירעלטסניק ןוא םענרַאפ ןטסנרע

 -ירָא טָאה םיא סָאװ סערעטניא ןכעלנעזרעּפ םעד ןסענרַאפ טעמכ

 -רַאפ יו טָאה רע .. . .רעטַאעט םעד ןרינַאלּפ וצ ןניואווַאב לעניג

 וצ ןסיוטשעג םיא טָאה סָאװ ,טפַארק-ביירט טּפיוה יד זַא ,ןסעג

 ןייז ןעוועג זיא רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב ןרַאפ טַאנעצעמ ַא ןרעוו
 רעקרַאטש ַא עבטב ןעוועג זיא רע שטָאכ ןוא .עיציבמַא סיורפ
 ןייז ןיא חוכ רענעטלַאהַאב א ןעוועג ,םינּפה ,רעבָא זיא ,ןשקע

 טימ טייקכעלרע יד ןוא תונשקע ןייז ןכָארבעג טָאה סָאװ ,ןבעל

 ."ןרָאװעג טשרעהַאב זדנוא ןופ זיא רע רעכלעוו
 ס'.ש ןגעק ןַאהַאק .בא ןופ עיזנעצער ַא טריטיצ רעלדַא יליצ

 -רעטניה ערעדנַא ךָאנרעד טלייצרעד ןוא ןלָאר עטשרע ןליּפש סיורפ

 טריפרעד ,גנוניימ ריא טיול ,ןבָאה ןלָאז סָאו ,סעטכישעג ןסילוק

 .רעטַאעט סָאד ןריסנַאניפ ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה .ש זַא ,וצרעד

 ױזַא טביירש ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד ,ןירָאג .ב

 : רעטַאעט ןקיזָאד ןופ גנַאגרעטנוא ןגעוו

 ןסיורג ןייז ןופ ןרייל ןעמונעג ךיילנ טָאה רעטַאעט רעיינ רעד,

 רעכייר |ןרעסישזער רעד} זיא טייצ רעצרוק ַא רָאנ ןיא .טסעמרַאפ

 ןכַאמ וצ ןביֹוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא ןטרָאד ןופ ןטָארטעגסױרַא

 ןָאעס ףוס זיא רעצינש רָאטקעריד רעננוי רעד .ןסימָארּפמָאק

 ןָאזעס ןקידנעמוק ןרַאפ טָאה ןוא דנַאלשטייד ךָאנ ןרָאפעגקעװַא

 םעד טקנעדעג טָאה רעטצעל רעד .טיורסדליש ףלָאדור טכַארבעג

 רע ןוא ,קירוצ ןעצ רָאי ַא טימ ןעוועג זיא רע יוװ רעטַאעט ןשידיי

 סעמארדָאלעמ עדמערפ רַאוטרעּפער ןקיטרַאפ ַא טימ ןעמוקעג זיא

 ,ןליּפש ןטימ טנבייצעגסיוא קרַאטש ךיז טָאה רע םגה ןוא ..,

 טָאה רע זַא ,ּפַאלק ַאזַא ןגָארקענ רעטַאעט רעיינ רעד רעבָא טָאה

 ןעמ טָאה רעטַאעט ןיא . .. .ןעמוק טנָאקענ טינ ךיז וצ רעמ ןיוש

 ןוא . .. איאקסוועשזרא רתסא ןוא ווָאנעינס דינָאעל ןעמונעגניירַא

 ןוא רעגרע ץלַא ןעגנַאגעג ךָאו רעדעי טימ זיא רעטַאעט רעיינ רעד
 עינַאּפמָאק יד טָאה ,ןָאזעס ףוס ןרַאפ ןכָאװ עכעלטע ןוא רעגרע
 ."חסּפ ףוס זיב טּפעלשרעד םיוק ןוא רעטַאעט םעד ןעמונעגרעביא

 עכעלנעזרעּפ יד ףיוא טקוקעג טינ זַא ,טלַאה גייווצרעבליז ןמלז

 עטכישעג רעד ןיא טרָא ןעזעגנָא ןַא רע טנידרַאפ ,.ש ןופ סעיציבמַא

 סָאװ ,עטשרע יד ןופ רענייא סלַא עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ

 םעד ןופ םולח םעד ןכעלקריוורַאפ ,םישעמ ךרוד ,טבורּפעג טָאה

 ןגייל וצ ,ןַאמָאלעמ-רעטַאעט ןוא רעײג-רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב

 רעטעּפש ךיז טָאה'ס יו רעדָא ,*שירַארעטיל, ַא רַאפ דוסי םעד

 סָאװ ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט שידיי *שירעלטסניק, ,טרעגריבעגנייא

 ןופ ץנעטסיזקע רעקירָאייגנַאל רעד וצ טריפרעד ףוס לכ ףוס טָאה

 .*רעטַאעט טסנוק ןשידיי;

 ןיא רעטכָאט ןייז ייב ןברָאטשעג .ש זיא 1954 טסוגױא 18 םעד

 םלוע תיב ןפיוא ור רעקיבייא ןייז וצ ןעמוקעג ןוא דנַאלייא גנָאל

 .דנַאליײא ןעטעטס ,דנָאמשטיר ןיא יטעייסָאס רעצינלעגָאמ רעד ןופ

 רעכלעוו ,ימע-ןב בקעי ןעוועג דיּפסמ םיא טָאה היוול רעד ייב

 טייקיליװרעפּפָא ןוא תונשקע ס'.ש קנַאד ַא זַא ,ןבעגעגרעביא טָאה

 .רעטַאעט שידיי ןרעסעב ַא רַאפ טנעמַאדנופ רעד ןרָאװעג טגיילעג זיא

 ,שטיװַָאקרַאמ יאול ןופ .צ .ש ןוא .ע .ש

 245 .ז ,װ ,".טאצט .דיא .שעג, -- ןירָאג .ב

 ,1950 ,קרָאי וינ ,"רעצינלעגָאמ יירד , -- שטיװָאקרַאמ יאול

 ,463 ,450 .זז ,1959 ,קרָאי וינ ,"טלייצרעד רעלדא יליצ , -- רעלדַא יליצ

9 504, 516-17, 326. 
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 רעטַאעט ןשיריי

 לאונמע ,רעכייר
 ן1924 יַאֿמ 15 .טשעג -- 1849 .בעג|

 רעטָאּפ .עיצילַאג ,ַאינכָאב ןיא 1849 ןריובעג

 ןרָאי עגנוי ענייז ןיא ןיוש ,טַאקָאװדַא ---

 ,טסנוק-רעטַאעט רעד טעמדיוועג ךיז רע טָאה

 רעניילק ַא ןיא שטייד ןיא טריטויבעד טָאה ןוא

 ןיא ןוא עיצילַאג ןיא עּפורט-רעדנַאװ רעשידיי

 םגה זַא ,טביירש טרעכייוו לאכימ .רד .ןרַאגנוא

 טינ ןענייז ךַארּפשסיױא ןוא ךַארּפש עשטייד ןייז

 -עּפש רעבָא ייז ןענייז ,ענעבילקעג ןייק ןעוועג

 .ר .ךַארּפש-עניב סלַא רעטסומ ַא ןרָאװעג רעט

 רעביא טּפעלשעגמורַא גנַאל-ןרָאי ךיז טָאה

 -וקעגנָא 1873 ןיא זיא רע זיב ,ןרַאגנוא ןוא ךיירטסע ןופ ץיניוװָארּפ ועד

 ןיא טרָאד ןופ ,ןעכנימ ןיא רעטַאעטיץנעדיזער ןכעלגינעק ןיא ןעמ

 ןעמוקעגרָאפ זיא 1887 ןיא טשרע .טעטש ערעדנַא ןיא רעטעּפש ,ןיוו

 לָאמ ןטשרע םוצ זיא רע ןעוו ערעירַאק ןייז ןיא טקנוּפ-דנעװ רעד

 -ַאטיא ןטימ "ָאלעטָא, ןיא יָאגַאי, סלַא ןילרעב ןיא ןטָארטעגפיוא

 טייצ יד ןעוועג זיא סָאד .(יָאלעטָא;) יסאר רעליּפשיוש ןשינעיל

 ןיא ןיו רעביא עינָאמעגעה יד ןעמונעגרעביא טָאה ןילרעב ןעוו

 ןביוהעגנָא טָאה רעליּפשיוש סלַא ןעמָאנ ס'.ר ןוא ,ןזעװ-רעטַאעט

 קרַאטש ןעגנַאגעגנָא זיא טלָאמַאד זיב .רעלוּפָאּפ קרַאטש ןרעוו וצ

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה טלָאמַאד ןוא ןסייר-ןסילוק ןופ םעטסיס סָאד

 .גנופַאש רעשירָאיטקַא רעתמא וצ גנַאגרעביא רעד

 טלָאמַאד זיא סָאװ ,ףמַאק םעד יונעג םורַא טדער טרעכייוו .רד

 רעיינ רעד רַאפ רוטַארעטיל רעד ןיא ןוא רעטַאעט ןיא ןעגנַאגעגנָא

 םוצ טמוק רֶע ןוא ,םזילַארוטַאנ ןופ ןָאפ רעד רעטנוא גנוטכיר

 : ריפסיוא

 ןַא ,טנעמַארעּפמעט רעקידוועריר ַא ,טקעלעטניא רעקרַאטש ַא,

 שארב טלעטשעג דלַאב רעכייר לאונמע ךיז טָאה ,רוטַאנ עשיגרענע

 ןייז טימ ןוא ,רעטַאעט ןיא גנונעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןופ

 ,ווירב ,ןעגנוזעלרָאפ ,ןעלקיטרַא ענייז טימ ,עניב רעד ףיוא ליּפש

 וצ עניב רעשטייד רעד ףיוא םזילַארוטַאנ םעד טריפענ רע טָאה

 םיא טָאה רעטַאעט ןופ עטכישעג יד .ןוחצנ ןטסנדיישטנַא םעד

 -שטייד ןיא ?יטס-עניב ןשיטסילַארוטַאנ ןופ רעפעש םוצ טניורקעג

 טמענרַאפ סע סָאװ ,טרָא קידובכב םענעי ןבעגנענּפָא םיא ןוא דנַאל

 ."ןַאמטּפיוה דרַאהרעג רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא

 : טרעכייוו .רד טביירש רעליּפשיוש סלַא .ר ןגעוו ןוא

 עפרַאש םימ טנכייצעג ןעוועג ןענייז ןטלַאטשעג עשינעצס ענייז ,

 .םיטרּפ עטסנעלק יד טימ טכַארטעגכרוד קיטייצנייא ןוא ןרוטנָאק

 יד ,עיצקיד עשיטסירעטקַארַאכ ךָאד ןֹוא עכעלטייד ,ערָאלק יד

 -ענ עשינכעט יד ,קימימ עקיטרַאנגייא יד ,טייקכעלנעװַאב עסיורג

 -נַאוינ ענייפ ןוא גנוטכַאבָאַאב עפרַאש יד ,טייקרעכיז ןוא טייקטינ

 -ַאב יד ןופ םענייא רַאפ טכַאמעג םיא טָאה ץְלַא סָאד -- גנוריס

 רָאנ טינ .לוש רעשיטסילַארוטַאנ רעד ןופ ןרָאיטקַא עטסקידנטייד

 טבורּפעג רע טָאה ןבעל ןכעלטפַאשלעזענ ןיא ךיוא ,רעטַאעט ןיא

 ,עשיפָאזָאליפ-רעלוּפָאּפ ,עשיּפָארטנַאליפ ,עשיטע עדעי טעמכ .ןקריוו

 עטשרע יד ןיא ןעזענ םיא טָאה טייצ ןייז ןופ גנוגעווַאב עשינעיניה

 ."רעפמעק עריא ןופ ןעייר

 :וזַא םיא טריזירעטקַארַאכ גייווצ דלָאנרַא

 ךיז טָאה סעלעדייא טגנידַאבמוא ,סערעביוז ,סענייר סָאװטע ,

 ףיוא טליּפשעגּפָא ךיז טָאה'ס סָאו סָאד .ןַאמ םעד ןופ טליפענ

 ,שטנעמ רעד רעבָא ,ןריאורטסנַאקער רשפא ןעמ הףרַאד ,עניב רעד
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 רשפא זיא רע .ץנַאג ןבילבעג זיא רע ,טקריוועג טרָאד טָאה סָאװ

 -רָאפ טָאה רע עכלעוו ,ןטלַאטשעג עקינייא רַאפ ךאווש וצ ןעוועג

 ןקוק רימ ןעוו רעבָא ,ןייז טפרַאדעג ןבָאה ייז יו ןוא ,טלעטשעג

 ןַא םיא ןופ ךיז טליפ ,טסנוק-ליּפשיוש ןייז ףיוא קירוצ טנייה

 -נעטשלופ יוװ ,דנעגנירדניירַא יוו ,ץנַאג יו ןוא ,לדַא רעשידָאמטלַא

 ,טפַארק-סגנולעטשרָאפ עקיזָאד יד ןעוועג ןייז זומ ךעלשטנעמ קיד

 .ןגיוא יד רַאפ טנייה ךָאנ ןעייטש ןּפיט ענייז זַא

 טינ טלָאװ רע .טיבעג-ןדיי ןשיכיירטסע ןופ ןעמוקענ זיא רע
 ןיא ,עקיטנייה יד יוװ טייצ ענעזָאלרַאפ-טָאג ַאזַא ןיא ןבעל טנָאקעג

 ,טינ ןיוש ןבעל תוחּפה לכל רעטעג ענייז עכלעוו ןיא ,טייצ ַא

 .קיטסייג רעייז ןעוועג זיא רע .ןלַאעדיא עיינ ןעײטשטנַא סע ואוו

 המשנ רעזדנוא ןיא טסערּפענניירַא ןבָאה סָאד ךיז זופ ףיט יוװ

 -םעד-ךָאנ ןוא המחלמ |-טלעוו עטשרע} ַאזַא ךָאנ ןָאק ןעמ ןעוו

 ןיא ,גנַאנ ןכעלעמַאּפ םעד ןיא ,ליּפָארּפ םעד ןיא ןקנעדעג דָאידעּפ

 ."לוק ןייז ןופ גנַאלק ןלופגנַאלק וצ לסיבַא םעד

 ס'.ר ףיוא רעדנוזַאב ּפֶא ךיז טלעטש קיריל .ס .א רעביירש רעד

 : ןלָאר עשידיי ןליּפש

 -נייא ,ןלָאר עשידיי סרעכייר ןופ ייווצ זיולב ןעזעג בָאה ךיא,

 -עג טָאה רעכייר ואוו ,'ןעכצנעט סָאד, סרהַאב ןַאמרעה ןיא לָאמ

 רעשידיי רענעמוקעגפיוא ןַא .?דייטלעג ַא ןופ עלָאר יד טליּפש

 טכַאמ ,טלעג ייז טנרָאב רע .ןטסירק ןשיוװצ ךיז טיירד סָאװ ,ריבג

 יד טָאה רעכייר .ןצרַאה ןפיט ןופ ייז טעטכַארַאפ ןוא תופינח ייז

 -עג דיי םעד ןופ ןוא ךעלכעלפרעביוא לסיבַא טסַאפענפיוא עלָאר

 ,רעליּפשיוש רערעדנַא ןַא .האירב עשיטַאּפמיסמוא ץנַאג ַא טכַאמ

 -עגרָאפ טָאה ,עלָאר עבלעז יד טליּפשענ טָאה רעכלעוו ,טסירק ַא
 רעבָא .רעכעלשטנעמ ןוא רעכייו ,רענייפ ליפ דיי םעד טלעטש

 -ַאב עדעי ! דיי סרעכייר ןיא ןעוועג זיא קורדסיוא רעפרַאש ליפיוו

 ,עסַאר, :ןעירשעג טָאה טרָאו ןופ עיצַאנָאטניא עדעי ,גנוגעוו

 | .'! עסַאר ,עסַאר

 ,םהארב ַאטָא ,דיי ןטייווצ ַא טימ ןעמַאזוצ טָאה רעכלעוו ,רעכייר

 ןטכע םעד עניב רעשטייד רעד ףיוא טריפעגניירַא רעטשרע רעד

 -ילבוּפ ןשטייד םעד רַאפ טקערטנַא רעטשרע רעד ןוא םזילַארוטַאנ

 -יוש רעשיטסילַארוטַאנ רעבלעזרעד --- ,ןַאמטּפיוה דרַאהרעג םוק

 עשידיי עטכע יד ךיז טימ טכַארבעגנ קיטייצכיילג טָאה רעליּפש

 ןופ סָאטַאּפ םעד ןוא טייקכעלרעכעל ןופ סָאטַאּפ םעד ,קיטעטַאּפ

 -טוא ןוא ןדירפוצמוא ןייז טנָאקעג דיי סלַא טָאה ןעמ .םזינַארט

 .עידעמָאק סרהאב ןיא לָאר רעשידיי סרעכייד ןופ טרירַאב םענעגנא

 -רעכעל ןוא סָאטַאּפ ןקיצנוק ַאזַא זַא ,ןייז הדומ זומ ןעמ רעבָא

 -עג טָאה םזילַארוטַאנ ןעיירטעג ןופ עקסַאמ רעד רעטנוא טייקכעל

 ןופ סומטיר םעד ףיט טליפ סָאװ ,רעליּפשיוש ַא ןבעג רָאנ טנָאק

 .טולב ןשידיי ןיא עסַאר רעשידיי ןייז

 ,'ןריי סווָאקירישט ןיא ןרעכייר ןעזענ ךיא בָאה לָאמ טייווצ ַא

 רעכַאמ-רעגייז ןטלַא םעד ןופ עלָאר יד טליּפשענ טָאה רעכייר ואוו

 רעמינּפ עטנערענפיוא ףיט יד ךיז רַאפ ךיא עז טציא ךָאנ .רעזייל

 ײּפשיוש טכע ךיז ןיא ןבָאה טפרַאדעג טָאה ןעמ .םוקילבוּפ ןופ

 ןופ ןכַאמ וצ ידכ טפאשרעטסיימ עטכע ןציזַאב ןוא טולב שירעל

 עצנַאג יד טלַאה סָאװ ,רוניפ עשינַארט עסיורג ַא רעזייל ןטלַא םעד

 רעכייר רעקירָאי 78 רעד ןוא ,גנונַאּפש ןיא רעיושוצ םעד טייצ

 ןעוועג זיא דנריד ףיט ןוא קיטפערק יוװ .ןזיוואב טסנוק יד טָאה

 ,ןטסידנוב יד !גנוסַאפפיוא סרעכייר ןיא דעזייל רעכַאפנייא רעד

 -סיד עמַארד סווָאקירישט ןופ ןענױשרַאּפ ערעדנַא ןוא ןטסינויצ

 -עטניא םענייק רעבָא ,ןיהַא ןוא רעהַא ןפיול ,ךיז ןעלמוט ,ןריטוק
 סָאװ ,רעכַאמ-רענייז רעכַאפנייא רעד רָאנ ןוא .טשינ סע טריסער
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 עלַארטנעצ יד ןרָאוװעג ןרעכייר קנַאד ַא זיא ,ןטסקינײװמַא טדער

 -בָאאב וצ טניול סע עכלעוו ,טלַאטשענ עקיצנייא יד ןוא רוניפ

 סעקישטשמָארנָאּפ יד ןעוו ,ענעצס יד .ןרעה ןוא ןעז וצ ,ןטכַא

 ,רעמורפ טימ ,רעזייל ןוא ,בוטש ןיא ןרעזייל וצ ןיידַא ךיז ןסייר

 טיוט םוצ גנוטכארַאפ רעקיטלינכיילג טימ ,עיצַאנגיזער רעליטש

 טצעז ,תילט ןיא ּפָאק ןייז טליהרַאפ ,סעקישטשמָארנָאּפ יד וצ ןוא

 רעד טָאה ױזַא -- תוצח ןנָאז ןָא טביוה ןוא דרע רעד ףיוא ךיז

 ןומ עכלעוו ,ענעצס עקיזָאד יד -- !טלָאװעג ווָאקירישט ןדמל

 ַאזַא טימ טריפענכרוד רעכייר טָאה ,שימָאק ןעזסיוא דיי ַא רַאפ

 טָאה ןעמ ןַא ,םזינארט םענגרָאברַאֿפ ןוא תוטשּפ רעכעלריטַאנ

 ןעמ ןוא עגַאל רעד ןופ טיײקכעלריטַאנמוא רעד ןנעוו ןסעגרַאפ

 רעדיוש ןפיט א טימ ענייז גנונעװַאב עדעי טבעלענטימ טָאה

 ."גנורעטישרעד עשילעז ןוא

 ןגיוצעגוצ טרעוװו ןוא עקירעמַא ןיא .ר ךיז טניפעג 1919 ןיא

 טביירש םעד ןגעוו .*רעטַאעט רעשידיי רעיינ , םוצ רעסישזער סלַא

 :לעטסעמ בקעי

 עיינ סָאד, רעצינש יאול ןוא ימע-ןב בקעי ןדנירג 1919 ןיא
 לעונַאמע רעטנוא) טריפענפיוא ןרעוו סע ואוו ,/רעטַאעט עשידיי

 ,רעסישזער רעקיכַארּפש-רמערפ רעטשרע רעד רשפא -- רעכייר

 טרעוו ָאד| (עניב רעשידיי רעד וצ ןרָאװעג טכַארבעג זיא סָאװ

 ."|רַאוטרעּפער רעטריפענפיוא רעד טנכערעגפיוא

 : טביירש ,ןירָאג .ב ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד

 רַאפ ןענופעג ןעמ טָאה רעטַאעט ןשידיי ןיא לָאמ ןטשדע םוצ ,

 ןעוועג זיא רעסישזער רעד ןוא ,רעסישזער ַא ןרישזַאגנַא וצ קיטיונ

 רעד ףיוא טכַאמענ רעיראק ןייז טָאה רעכלעוו ,רעכייר לאונמע

 ףיוא ןעמוקעגנָא זיא רעכלעוו ןֹוא דנַאלשטייד ןיא עניב רעשטייד

 -עג 'ןרעטש, רעדעי ןיא טלָאמעד זיב .קרָאי וינ ןיא רעטלע רעד

 ןיא בור םוצ ןוא רעטַאעט םענענייא ןייז ןיא רעסישזער רעד ןעוו

 ."שרעדנַא סעּפע יו לטיט ַא רעמ ןעוועג סָאד

 :ןיטנע לאוי טקרעמַאב ,רעטַאעט םענעי ןגעוו קידנביירש

 -ןב רעה רעד זיא רעטַאעט םעיינ םענעי ןופ המשנ יד ...,
 -ישזער ַא רעטַאעט עיינ סָאד טָאה ןטסקיטכיװמַא רעבָא . . . .ימע

 -םיוא יד ןופ רענייא ,רעכייר ?אונמע רעה רעד ןזיא סָאד .רעס

 -סיורַא טָאה סָאװ ,עניב רעיינ רענילרעב רעטמירַאב רעד ןופ רעיוב

 -עננָא ןַא ללכב ןוא ,סנַאמרעדוז יד ןוא סנַאמטּפיוה יד טכַארבעג

 ."רעסישזער רענעעז

 :ןעגנורעניארעד עריא ןיא טלייצרעד רעלדַא עליצ

 ןוא דיירפ עכעלביײרשַאבמוא יד רעביא רעדיוו טציא בעל ךיא,
 ןעגנולעג זיא'ס ןעוו טליפרעד עֶלַא ןבָאה רימ סָאװ ,גנורעטסיײנַאב

 -ַאב-טלעו םעד רעטַאעט רעזדנוא ןופ רעסישזער סלַא ןעיצוצוצ

 .רעכייר לעונַאמע רעליּפשיוש ןוא רעסישזער ןשידיי-שטיוד ןטמיר

 ןשיטסילַארוטַאנ ןופ רעטָאפ רעד סלַא טנכערַאפ ןעוועג זיא רע

 עכיוה רָאג ַא ןעמונרַאפ ,ללכב ,טָאה רע .דנַאלשטייד ןיא רעטַאעט

 עשטייד סָאד ןעוו ןרָאי יד ןיא עניב רעשטייד רעד ףיוא עיציזַאּפ

 רעד ןיא עטסכעה עמַאס סָאד סלַא טנכערַאפ ןעוועג זיא רעטַאעט
 םעד ןופ למיה ןטעביז ןיא ןעוװעג שממ עלַא רימ ןענייז .טלעוו

 רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ זַא ,ליפעג

 זדנוא עיצַאטוּפער רעסיורג ַא ןופ רעסישזער רעטנעקרענא ןַא טעוו

 .ןענרעל זדנוא ,ןזייוו זדנוא ,ןריסישזער

 לעונאמע ןיא ןעננוכיירגרעד עשירעלטסניק עסיורג ענייז ץוח

 ַא טימ ,טייקכעלנעזרעּפ עסיורג ,ענייפ ַא רָאנ זיב ןעוועג רעכייר

 ,רעליּפשיוש ,זדנוא וצ גנואיצַאב עכעלטניירפ-קיצרַאה ,עמערַאװ
 ןענייז טסנוק-רעטַאעט ןוא רעטַאעט ןנעוו ןכערּפשעג עמיטניא ענייז
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 ןופ ןָאקיסטעל

 ּפָארַא ביוא ןַא ןופ ,תולדנ ןופ ןמיס ַא ןֶא ,שירבה ױזַא ןעוועג

 טימ טָאה רע .ץרַאה וצ ץרַאה ןופ ןעוועג תמאב ןענייז ייז .קילב

 -טסניק רעד ייב ןבָאה וצ נַאלשרָאפ רעזדנוא ןעמונענפיוא דיירפ

 -ייב ןשירעלטסניקישירארעטיל םעד רעטַאעט ןופ ננוריפ רעשירעל

 ײּפשיוש סלַא רימ ייס ,טארייב רעשירַארעטיל רעד ייס . .  ,טַאר

 םנופ ןעמָאנ רעד ןייז לָאז סע סָאװ טריטוקסיד גנַאל ןבָאה ,רעל

 ןיא ןדעי ייב זיא ןעננוטיירגוצ עלַא םיול שטָאכ ןוא ,רעטַאעט

 טָאה ,/רעטַאעט טסנוק עשידיי סָאד, ןעמָאנ רעד ןנעלעג קנַאדעג

 רעקידנריפ רעד ןֹופ ייס ,ןימע-ןב ןופ ייס טייקנדיישאב יד רעבָא

 יד סלַא ןעניורק וצ ןיילַא ךיז טזָאלרעד טינ ,רעליּפשיוש עּפורג

 -עג ָאי סע טָאה רעבָא רעכייר לעונַאמע .... .טסנוק ןֹופ םינהכ

 ַא וצ ןעמוקענ ןעמ זיא תעדה בושי ןעננַאל ַא ךָאנ .טרעדָאפ

 ןבילבעג שילננע ןיא זיא ,ןרעכייר ןָאט וצ בילוצ ידכ ,סימָארּפמָאק

 סָאד, שידיי ןיא רעבָא ,'רעטיעיהט טרַא שיאושזד יהד, ןעמָאנ רעד

 ",רעטַאעט עשידיי עיינ

 -ַאמע ןעוו;, ןעוועג ןענייז ייז ןדירפוצ יו טלייצרעד רעלדַא עליצ

 שטיװָאמַארבַא עניב רעזדנוא וצ םיחבש ןעגנוזעג טָאה רעכייר לעונ

 ןעגנערבניירַא טלָאװעג ייז בילוצ לעיצעּפס ןוא ןיבור ןושרג ןוא

 רעד, סנַאמטּפוַאה דרַאהרעג ןָאזעס םענעי רַאוטרעּפער רעזדנוא ןיא

 ָאד ןענייז עסעיּפ רענעי ןיא סָאװ ,רַאפרעד זיולב ,יץלעּפ-רעביב

 ."רעליּפשיוש ייווצ יד רַאפ ןלָאר עטנכייצעגסיוא

 ןטלַאהעגנָא טינ גנַאל טָאה רעטַאעט ןיא תיב-םולש רעד רעבָא

 יד, ןופ גנוריפפיוא רעד ייב ןעמוקעג זיא ךורבנעמַאזוצ רעד ןוא

 ."עמשטערק עטסופ

 ןופ עּפורט רעד ןופ לַאפעצ ןשילַארָאמ ןֹופ בייהנָא םעד ןגעוו

 :רעלדַא עליצ טלייצרעד ,*רעטַאעט רעשידיי רעיינ;

 רעייז טגניילעג טָאה רעכייר לעונַאמע רעסישזער-רעטסיימ רעד ,

 ,'עמשטערק רעטסוּפ, רעד ןופ סענעצס-ןסַאמ יד ףיוא גנונפָאה ךס ַא

 ןיא סע .טקַא ןטייווצ ןופ ענעצס-חנותח רעד ףיוא טּפיוהרעביא

 רעזדנוא ןיא טקנוּפ רעד ןצרַאה םוצ רעייז ןעוועג יאדוַא םיא

 -ורט רעזדנוא ןופ דילגטימ רעדעי זַא ,םַארנָארּפ רעשירעליּפשיוש

 -לייטנָא ףרַאד ,עסעיּפ רעסיוועג ַא ןיא לָאר ןייק טינ טָאה סָאוװ ,עּפ

 טָאה רע .ָאד ןענייז עכלעזַא ביוא סענעצס-ןפַאמ יד ןיא ןעמענ

 רע ןעוו טקנוּפ םעד רַאפ טביולענ קרַאטש לָאס עכעלטע זדנוא

 ."םַארנָארּפ רעזדנוא טימ טנעקַאב ךיז טָאה

 ןלָאז סענעצס-ןסָאמ יד ידכ זַא ,רעלדַא עליצ טלייצרעד רעטייוו

 יז טלייטעגניא רעסישזער רעד טָאה ,שירעלטסניק ןעמוקסיורַא

 ַא טלעטשעג עּפורג רעדעי ןופ ץיּפש רעד ןיא ןוא ,סעּפורג ןיא

 טינ עסעיּפ רעד ןיא טָאה סָאװ ,רעליּפשיוש ןכעלטרָאװטנַארַאפ

 יּפשיש רעד וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו רעבָא ,לָאר ןייק טליּפשעג

 ןקילײטַאב וצ טגָאזעגּפָא ךיז יז טָאה ,רעצינש ַאטעירנעה ןירעל

 ןופ ןילּפיצסיד יד ןכָארבעג טימרעד ןוא סענעצס-ןסַאמ יד ןיא

 רעליּפשיש ערעדנַא זַא ,ןירעזייונָא יד ןרָאװעג ןוא עּפורט רעד

 :טקידנערַאפ רעלדַא עליצ ןוא ,ןָאטכָאנ ריא ןלָאז

 עשיטאמארד א טעדנירנעג ןבָאה רימ סָאװ ןעוועגנ זיא קילג ַא,

 עיצקעריד רענייפ רָאנ רעד רעטנוא עקַאט ,רעטַאעט םודַא ָאידוטפ

 ַא סָאװ לזמ סָאד טליּפשענוצ םיא טָאה ,רעכייר לעונַאמע ןופ

 ."ןפורענּפָא ךיז טָאה גרַאוװגנוי עּפורג עלופטנַאלַאט

 ."רעטַאעט רעשידיי רעיינ, ןופ קירוצ ךיז טיצ .ר

 :טרעכייו .רד טביירש רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ טעברַא ןייז ןגעוו

 טייצ עצרוק ַא רעכייר לאונמע טָאה רעטַאעט ןשידיי ןיא ךיוא,

 -רעביא ןקז רעקירָאי קיצעביז רעד טָאה רָאי 1919 ןיא .טקריוועג

 רעטַאעט ןשידיי םעיינ, ןטעדנירנעגדיינ םעד ןופ גנוטייל יד ןעמונעג
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 רעטַאעט ןשירדיי

 ןעלקיװטנַא וצ טגָאזעגוצ רע טָאה םַארנָארּפ ןיא .קרָאי וינ ןיא

 ןכעלרעפעג ןוא ןכעלדעש םעד ןפַאשּפָא ,לבמַאסנַא ןשירעלטסניק ַא

 רָאטקעריד רעד טָאה ,ןריפוצכרוד סָאד ידכ ןוא 'םעטסיס-ראטס,

 רעשירעלטסניק רעד רעביא תיבה לעב רעקיצנייא רעד, ןייז טפרַאדעג

 .'קיטש יד ןופ גנוריפפיוא

 -ידיי רעד ףיוא טייקיטעט ןייז ןופ בייהנא ןרַאפ ךָאנ בָאה ךיא

 -נייא םיא ךיז טעוו סע יצ תוקפס עניימ טנָאזעגסױרַא עניב רעש

 רעביא ןשרעה וצ ןוא הביבס רעיינ רעד ןיא ןבעלוצנייא ךיז ןבעג

 טנעמעלע רעטרינילּפיצסיד ןטסקיניײװמַא רעד ,ןרָאיטקַא עשידיי יד

 -ַאב ןבָאה טעברַא ןייז ןופ ןכָאװ עטשרע יד ןיוש .טלעוו רעד ןיא

 עכעלטע ךָאנ .תוחוכ ענייז רעכירַא טסקַאו עבאנפיוא יד זַא ,ןזיוו

 ."רעטאעט ןשידיי םנופ קעוַא רעכייר זיא םישדח

 ןיא שילגנע ןיא טריפעגפיוא ,ר טָאה 1920 רעבָאטקָא 3 םעד

 רעד, עידעמָאק סיקסניּפ דוד ,קרָאוינ ןיא ,"רעטַאעט קירעג,

 ,"רצוא

 טרעקעגקירוצ ךיז ןוא עקירעמַא טזָאלרַאפ .ר טָאה םעדכָאנ ץרוק

 ןיא ןברָאטשעג 1924 יַאמ 15 םעד זיא רע ואוו ,דנַאלשטיײיד ןייק

 ,ןילרעב

 : קיריל .ס .א טביירש היול עקידריווקרעמ ןייז ןוא טיוט ןייז ןגעוו

 טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה טניירפ ןוא ןגעלַאק ןופ עּפורג עסיורג ַא;

 .רעכייר לאונמע םענעברָאטשרַאפ םעד רובכ ןטצעל םעד ןבעגוצּפָא

 רעּפרעק ןייז לָאז'מ זַא ,האווצ ןייז ןיא טגָאזעגנָא טָאה רעכייר

 שטנואוו ןייז טָאה עילימַאפ יד ןוא םוירָאטַאמערק ןיא ןענעוברַאפ

 טימ טקעדַאב זיא סָאוװ ,ןורא ןייז ןיא טניל תמ רעד .טליפרעד

 רעבָא .ןרעוו שא ןפיוה ַא םיא ןופ טעוװ דלַאב ,ץנערק-ןעמולב

 טסנרע ןוא ליטש ןטכַאבָאַאב ןוא םורַא ןשטנעמ יד ןעייטש לייוורעד

 .רעּפרעק ןטיוט םעד

 טדער רעטשרע רעד .רעייפ-רעיורט יד ןָא ךיז טביוה ךעלדנע , , ,

 ךיז וצ ךיד טָאה רעטָאפ רעד, .רָאטסַאּפ רעשיטנַאטסעטָארּפ רעד

 רעביא םלצ ַא טכַאמ ןוא השרד ןייז ןָא רע טביוה --- !ןעמונעג

 -רעד טימ רעביא ךיז ןקוק עטלמַאזרַאפ יד ןופ ליפ .ןורא םעד

 -עג ןעוועג רעכייר לאונמע זיא -- :גנושַאררעביא ןוא גנוניוטש

 רָאטסַאּפ רעד רעבָא ? טסואוועג ןופרעד רעצימע טָאה -- 3 טדמש

 -רעיורט רעד ךָאנ טשרע .,ןגעלרַאפ ןגייווש עלַא ןוא רעטייוו טדער

 -רַאפ ןופ עטנַאקַאב עטנעָאנ יד ןגערפסיוא ןָא ךיא ביֹוה רעייפ

 .רעפטנע ןרָאלק ַא ןבעג וצ טשינ טסייוו רענייק רעבָא ,םענעברָאטש

 : טגָאז רענייא

 םעד זיב ךָאד טָאה רע ! ןסָאלשעגסיױוא -- ? טדמשעג רעכייר ---

 זיא יו .טרעקרַאפ ןזיירק עשידיי ןיא ךעלסילשסיוא נָאט ןטצעל

 ךָאד טָאה רע ? ןסיוו טשינ ןופרעד לָאז רענייק זַא ,ךעלנעמ סָאד

 ןטלָאװ .רעטַאעט ןשידיי ןיא טליּפשעג {?}| גנַאל ױזַא עקירעמַא ןיא

 ? טקנעשעג םיא סָאד ןריי
 : שילָאכנַאלעמ סָאװטע טנָאז ןוא ןיירַא ךיז טשימ רעטייווצ ַא

 ןייק ןעמ ףרַאד רעליּפשיוש ףיוא .ָאי זַא -- ,ביולג ךיא ןֹוא ---

 ךָאנ ןיא ,ןבעל ןיא טליּפשעג ןלָאר ליפ ױזַא .ןגערפ טשינ תוישק

 .עלָאר-דמושמ א ,ענייא

 סרעכייר וצ ךיז דנעוו ןוא שזַארוק רימ ךיא ךַאמ ךעלדנע

 -רעביא ןיימ וצ ? טדמשענ ןעוועג זיא רעטָאפ ריא יצ ,רעטכַאט

 ךיילג ,טייהננעלרַאפ עדעי ןָא ןוא רָאלק רימ יז טרעפטנע גנושַאר

 :טייקכעלדנעטשרַאפטסבלעז ַא ןיא טלדנַאהעג ךיז טלָאװ סע יו

 -סַאּפ רעד ןוא טנַאטסעטָארּפ א ןעוועג זיא רעטָאפ ןיימ .ָאי ---

 ,טניירפ רעכעלנעזרעּפ ןייז --- רָאט

 ?ןעשעג ןיא סָאד ןעוו ,ןגנָאז רשפא ריס ריא טנעק ---
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 ,ביולנ ךיא רעבָא -- יז טרעפטנע -- טשינ ךיא סייוו יונעג ---

 -טנע -- טרובעג ןיימ ךָאנ ,סלַאפנדעי .קירוצ ראי 26 ַא טימ זַא

 .רעטכָאט יד טרעפ

 עכלעוו בילוצ ,ןגָאז רשפא רימ ריא טנַאק ,טקידלושטנַא --

 -רעביא עזעינילער בילוצ ,ןָאטעג רעטָאפ רעייא סָאד טָאה ןוויטָאמ

 ? ןעגנונייצ

 ּפָארַא טזָאל ןוא ןגעלרַאפ לסיבַא רעכייר ןיליירפ טרעוו ָאד טשרע

 .ןגיֹוא יד

 -- יז טרעפטנע -- טשינ ךיא סייוו סָאד ,ןוויטַאמ עכלעוו ---

 טָאה רע .שטנעמ רעטריצילּפמָאק רעייז ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןיימ

 ,טקיטפעשַאב םזיטלוקַא ןוא עיפָאזָאעט טימ ךיוא ךיז גנַאל ןרָאי

 .רימ טגינעג רעפטנע רעד .ךימ גיוברַאפ ךיא

 -יטשנייא טָאה ,ןילרעב ןיא 'עסערּפ עשידיי, ענעפורעג יױזַא יד

 ןעוועג זיא רע זַא ,גנומַאטשּפָא עשידיי סרעכייר ןניוװשרַאפ קימ

 זַא רעבָא .עיצילַאג ןיא ןריובעגנ ,טאקָאװדַא ןשידיי ַא ןופ ןוז ַא

 רע ןוא הביבס רעשידיי רעטכע ןַא ןיא ןסקַאוװענסיױוא זיא רעכייר

 ןקורדנייא עטסעפ ךיז ןיא טּפַאזעגנייא ןרָאי רעדניק יד ןיא טָאה

 עשידיי יד טָאה םעד ןנעוו ,טסיינ ןשידיי ןוא ןבעל ןשידיי ןופ

 ,,עסערּפ עשטייד, יד רָאנ ןוא .ןלייצרעד וצ טמעשענ ךיז 'עסערּפ

 טָאה ,,עשיקלעפ, עשיטסילַאנָאיצַאנ םערטסקע יד ןופ ןַאנרַא רעד

 רַאפ ננורעטסיײגַאב רעקיטכירפיוא ןופ נָאלָארקענ א טקורדענּפָא
 .'טייקשיריי; סרענייר

 יד טָאה -- טקנוּפדנַאטש-ןסָאר ןפיוא ןעייטש רימ לייוו אקווד,

 ןוא עסַאר זַא ,ןביולג רימ לייוו דָארג ןוא --- ןבירשעג גנוטייצ

 רַאפ גנונעקרענַא עטסערג יד טַאהענ רימ ןבָאה ,ץלַא זיא טולב

 ןייז טָאה רעכלעוו ,שטנעמ ַא ןעוועג זיא סָאד .טנַאלַאט סרעכייר

 ליפ יו ,טשינ טָאה רע ; ןגרָאברַאפ טשינ לָאמנייק גנומַאטשּפָא

 .תונותח עדמערפ ףיוא ןצנַאט וצ טבורּפעג ,ןדיי ערעדנַא

 -טיר ןשידיי ןייז ,טולב שידיי ןייז ןוא דיי ַא ןעוועג זיא רעכייר

 טָאה רע .גנונעוַאב רעטסדנימ ןייז ןיא ןעז טנַאקעג ןעמ טָאה סומ

 טַאהעג טָאה רע סָאװ ,סָאד ןטלַאהעג רעייט ןוא טנעלפעג ךיז ןיא

 ןוא טכע ןעוװעג רע ןיא רעבירעד ןוא .,עסַאר ןייז ןֹופ ךיז ןיא

 העונת עדעי .שטנעמ רעטכע ןַא ןוא רעליּפשיוש רעטכע ןַא .ןייש

 ןייז ןופ קורדסיוא ןעוועגנ ןענייז סנייז טרָאװ סעדעי ןוא ענייז

 רעבירעד ,סומטיר ןכעלרעניא ןייז ןופ ןוא טולב ןייז ןופ ,עסַאר

 טקעוועג ,רערעזדנוא טשינ ןעוועג זיא רע םנה ,זדנוא ןיא רע טָאה

 ..שינדנעטשרַאפ ןוא עיטַאּפמיס ליפ ױזַא

 ךָאנ רעטרעוו:ביול עקיזָאד יד ןעננילק עינָאריא עזייב ַא יװ

 'שטנעמ רעטכע ןוא רעליּפשיוש רעטכע, ןַא ןָאק .טיוט סרעכייר

 ַא זַא ,ךעלנעמ סע ןזיא ? רענַאל ןכעלטנייפ ןיא ןייגרעביא םייהעג

 ןופ קורדסיוא ןַא ןעווענ זיא ענייז גנונעוואב עדעי סָאװ ,שטנעמ

 טימ ,עסַאר רעדמערפ ַא וצ ןפיולרעביא לָאז ,עסַאר ןוא טולב ןייז

 .74 סעמאזניימעג םוש ןייק טָאה רע רעכלעוו

 .ןָאזספרָאד .י .ש ןופ .ע .ש
 ,240 .ז ,װ ,".טַאעט .דיא .שעג, -- ןירַאג .ב

 ןט1:ט3 349, ר60114 112001-- ,063486ת0 500205/1610 , 8601, 1908, קק-

8-73+ 

 ," ,ורַאפ, ,רעטאעהט םעיינ םניא "חישמ רעמוטש רעד , סייקסניּפ --- ןַאהַאק .בא

 ,1919 .צעד 5 ,י נ

 .1921 ,273 ,.י .ג ,"רעטַאעט רעזנוא ,, ,קיטירק ףיוא קיטירק -- ןאמעשז ןאלב

 (23) ,עשרַאװ ,"ְךָאװ עטרירטסוליא, ,רעכייר לאונמע --- טרעכייו לאכימ .רד

1 1924, 

 1 ןָאדנָאל ,"טייצ יד, ,רעכייר לאונמע רעטידמש'עג רעד -- קיריל ,ס .א

 .1924 יניי
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 .33 .ז ,1943 ,קרָאי וינ ,"רעטַאעט רעזדנוא, -- לעטסעמ בקעי
 ,506:27 ,191 .זז ,1959 ,קרָאי וינ ,"טלייצרעד רעלדַא יליצ; -- רעלדַא יליצ
7 . 

 רעטירד ,1959 ,.י .נ ,"רעטאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל , -- גייווצרעבליז ןמלז
 .1778-80 .זז ,דנַאב

 .110 .ז ,װ ,209 .ז ,| ,1961 ,ביבא לת ,"תונורכז, -- טרעכייוו לאכימ

 {בייל)} ןָאעל ,לָאטשירק
 ן1959 .גיוא 21 .טשעג -- 1894 .גיוא 10 .בעג|

 ,דָארָאגרַאש ןיא 1894 טסוגיױא 10 ןריובעג

 ילעב --- ןרעטלע .עניאַארקוא ,.בוג רעילָאדָאּפ

 -ַאוירּפ ַא ןיא ,רדח ןיא טנרעלעג .תוכאלמ

 רָאי 14 וצ .רערעל ייב ןוא לושסקלָאפ רעט

 ןַא ןעועג זיא רע ואוו ,סעדָא ןייק קעװַא

 -על טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה ןוא ןרעטסקע

 .יירער

 ןייז טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעג 1915 ילוי ןיא

 עטשרע יד טָאה רע ואוו ,עקירעמַא ןיא רעטָאפ

 -כיילג ,רעּפעש ןיא טעברַאעג רָאי עכעלטע

 -ןָאינוי רעּפוק ןיא יירענישזניא ליוויצ טרידוטש טנוװָא ןיא קיטייצ

 .קרָאי-וינ ןיא טוטיטסניא

 ןטעברַא עשירַארעטיל ענעדישרַאפ ןקורד ןביוהעגנָא 1917 ןיא

 ,עטצעזרעביא ןוא עלעניגירָא ,רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד : שידיי ןיא

 רעד, ןיא טעברַאעגטימ ,"עמיטש רעטײברַא עיירפ, ,*גָאט ,, ןיא

 ."טייצ יד, רעכעלגעט רעד ןיא ןוא "סדנוק רעסיורג

 רעד יו טשרעוצ ,רעטַאעט ןשידיי ןטימ ןדנוברַאפ 1918 טניז

 סרעצינש ןופ רעטלַאװרַאפ ךָאנרעד ןוא רַאטערקעס רעשירַארעטיל

 עצנַאג ַא רעביא טצעז רע ןעמעוו רַאפ ,*רעטַאעט רעשידיי רעיינ,

 טריפעגפיוא) עגנַאל ןעווס ןופ "הלילד ןוא ןושמש, יוװ ,ןסעיּפ ייר

 "שינרעטסניפ ןופ טכַאמ יד, סיָאטסלָאט ףַארג ,(1919 לירּפַא 23 םעד

 ןיא טכַאנ ַא; רעטקַאנײא םעד ,(1919 יַאמ 23 םעד טריפעגפיוא)

 .(טליּפשעג טרָאד) יניעסנאד דרָאל ןופ *עמשטערק

 ןוא רעטײל רעשירַארעטיל רעד יו רעביא רעטעּפש טייג .ק

 ואוו ,"רעטַאעט טסנוק רעשידיי, ןיא ץרַאוװש סירָאמ וצ רעטלַאװרַאפ

 רעבמעווָאנ 20 םעד טריפעגפיוא גנוצעזרעביא ס'.ק ןיא טרעוו סע

 ןרעו סע .(רעבָאהביל רעקיבייא רעד) *ןַאושז ןָאד , סרעילָאמ 2

 -עזרעביא ס'.ק ,םינָאנַא ,טריפעגפיוא סרעטַאעט ערעדנַא ןיא ךיוא

 ,"וינ, ,"קלָאפ ןופ ןּפַאלקש יד, ןסעיּפ סווָאמיד ּפיסֶא ןופ ןעגנוצ

 טריזיטַאמַארד ךיוא טָאה .ק .("הנותח סניבר םעד; נ"א) "םינבר 99,

 ."טָאידיא רעד, ןַאמָאר סיקסוועיָאטסָאד שידיי ןיא

 -מוא יד, ןַאמָאר םעד טריזיטַאמַארד ,גנַאל .ה טימ ,ךיוא טָאה .ק

 ,ןגנַאל .ה| וװָארַאזַאל ַאװיא ןופ "טירטס קלָאּפָאס ןופ הלכ עכעלקילג

 -סָארּפ, ןיא 1921 רעבָאטקָא 29 םעד ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא סָאװ

 .רעטַאעט-ייטקעּפ

 -רעביא ןייז טקורדעגּפָא .ק טָאה 1918 .ווָאנ 230 ןופ "שי"אפ , ןיא

 ןופ (טקַא ןייא ןיא שזרַאש ַא) "רעטיר רעלעירטסודניא, ןופ גנוצעז

 .ָאקנעשטרעװא .א

 ,"גידענעוו ןופ ןַאמפיוק רעד , סריּפסקעש טצעזרעביא ךיוא טָאה .ק

 סקעז; סאלעדנַאריּפ ישזדיאול ,"ןכַאװרע סגנילירפ, סדניקעדעוו

 -שדוח םעד טריטקַאדער טָאה ,*רעסַאפרַאפ ַא ןכוז סָאװ ,סרעטקַארַאכ

 טָאה רעטַאעט טסנוק עשידיי סָאד סָאװ ,(ןרעמונ ייווצ) לַאנרושז

 ,1921 ןיא ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא
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 ןופ ןָאקיססעל

 :ץרַאװש סירַאמ טביירש דָאירעּפ םעד ןגעוו

 סיעלּפ גניווריוא, ןיא רימ טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא לָאטשירק.,

 רעווקס ןָאסידעמ ןיא !רעטַאעט טסנוק, ןיא םעדכָאנ ןוא !רעטַאעט

 ,רימ ןופ ןעמונעגוצ טינ םיא 'סטרעוורָאפ, רעד טלָאװ ןוא ,ןעדרַאג

 -לַאװרַאפ-רעטַאעט ןטסשיטקַארּפ םעד טַאהעג םיא ןיא ךיא טלָאװ

 -ערטרַאפ-עיצַאזינַאנרָא טימ ןדייר וצ יו טסואווענ טָאה רע .רעט

 יד טימ ןדייר וצ יו טסואוועג טָאה רע .סטיפענעב רַאפ רעט

 ןופ טנַאטנעזערּפער רעטסקיפיפ רעד ןעוועג זיא רע ןוא ןרָאיטקַא

 לָאטשירק . . . .ץנעטסיזקע ןייז ןופ ןרָאי עלַא יד ןיא רעטַאעט-טסנוק

 ַא קידנעייז ... .רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב םעד טַאהעג ביל טָאה

 רָאנ טינ רעטַאעט- טסנוק םוצ ןניוצעגוצ רע טָאה שטנעמ-טלעוו

 ןופ רעקיטירק עשילגנע עטסערנ יד ךיוא רָאנ ,ןגרוטַאּטַארד עיינ

 םעד טכַארבעג רימ רע טָאה גָאט םענייש ַא ןיא ... ,טייצ רענעי

 עסעיּפ ןייז ןענעייל וצ ןעננואווצעג שממ ךימ ןוא קיווייל .ה רעטכיד

 ברע ,עדערָאפ ןימ ַא טיירגענוצ טָאה לָאטשירק . .. ,'סעטַאמש/;

 -שירק} זיא רעטַאעט ןרַאפ . . . .גנולעטשרָאפ רעד ןופ ביֹוהנֶא םעד

 ,טסולרַאפ רעסיורג ַא ןעוועג |ן'סטרעוװורָאפ, ןיא ןיינרעבירַא סלָאט

 -ניא טנָאקעג ךיז ךיא בָאה ,רעטלַאװרַאפ ןעווענ זיא רע ןעוו לייוו

 ,טגרָאזרַאפ ץלַא ןיוש טָאה רע .עניב רעד טימ ןבענּפָא ןצנַאנ

 טפָא רע טָאה רעטעּפש ןרָאי טימ .יטיסילבוּפ עשילננע יד וליפַא

 -שירק ... .'ןָאס קרָאי וינ; רעד ןיא סעיזנעצער-רעטַאעט ןבירשעג

 .רעטעּפש ךיוא ,'רעטַאעט טסנוק, ןטימ ןדנוברַאפ ןבילבעג זיא לָאט

 רַאוטרעּפער םעד טנַאלּפעג ןוא ןפָארטעג טּפָא ךיז ןבָאה רימ . ..

 ןבעגסיורַא ןפלָאהעג רימ טָאה לָאטשירק . . . !'רעטַאעט טסנוק, ןופ

 ןכלעוו ןופ !רעטַאעט רעשידיא רעזנוא, -- לַאנרושז-רעטַאעט ַא

 .םשור ַא טכַאמענ טָאה לַאנרושז רעד .רָאטקַאדער ןעוועג זיא רע

 -עג טָאה רע .רָאיטקַא רעטוג ַא ןעוועג ךיוא טלָאוװ לָאטשירק .. .

 טימ 'סעסקוס, סרידַאנ השמ ןיא 'םעכעינּפ ןופ עלָאר יד טליּפש

 ,ןעניוטש וצ שממ ןעוועג זיא'ס זַא ,ץנענילעטניא ןוא טקַאט ?יפיוזַא

 ןשרעהַאב ױזַא לָאז שטנעמ-רעטַאעט רעטלושענ-טשינ ַא ױזַא יו

 ."עניב יד

 ןטכיזרעביא:ךָאו עקיסעמלגער טייצ ערעגנעל ַא ןבירשעג טָאה .ק

 גנינוויא , גנוטייצ-גָאט רעשילגנע רעד ןיא רעטַאעט ןשידיי ןרעביא

 .קרָאי-וינ ןיא *דלריָאוװ

 רעביא ןעגנולדנַאהּפָא ןוא קיטירק ןבירשעג טפָא רעייז טָאה .ק

 ,"ףמיטש רעטײברַא עיירפ, ןיא בור יּפ לע ,רעטַאעט ןוא רוטַארעטיל

 ואוו ,(ןַאמסעוויר .ג פ"א לָאמלייט) *סטרעוװרָאפ, ןיא טּפָא ךיוא רעבָא

 טניז רעטעברַאטימ עטסקיטכיוו עמַאס יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא רע

 ןעמעלבָארּפ עלעוטקַא עלַא ןגעוו ןעלקיטרַא טרָאד קידנקורד ,2

 ,ןקורדנייא ןוא ,"ןעוי, רעד ןיא רעייטשרָאפ רעד קידנעייז ,ןגַארפ ןוא

 -ןטעוװָאס קידנסילשנייא ,טלעוו רעד רעביא סעזייר עטּפָא ףיוא טיובעג

 ,דנַאברַאפ

 ןשידיי ץרּפ .ל .י ןופ טנעדיזערּפ ןעוועג רָאי עקינייא ךיוא זיא .ק

 .עקירעמַא ןיא ןייארַאפ רעביירש

 .קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג 1959 טסוגױא 21 םעד זיא .ק

 : ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ןידנעה .ל

 -ַארקוא ןיילק ַא ןופ עקירעמַא ןייק ןעמוקענ זיא לָאטשירק ןָאעל,

 ןיא רע .רָאי 20 ןופ רעטלע םעד ןיא ,דָארָאנרַאש ?טעטש שיניא

 טָאה רע זַא .ןסיוו ןשיסור ןוא ןשידיי ןופ שזַאנַאב ַא טימ ןעמוקעג

 סָאוװו ,םעד ןופ ןעז ןעמ ןָאק ןסיוו ןשידיי ןלַאטנעמַאדנופ טָאהעג

 טָאה רע .לוש רעשידיי ַא ןיא רערעל סלַא טריציפילַאװק טָאה רע

 רענישזניא סלַא ןָאינוי רעּפוק ןיא םוידוטש ןייז טצעזעגטרָאפ רעבָא

 ןוא טריזינַאקירעמַא קידנעטשלופ ךיז רע טָאה םורַא ױזַא ןוא
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 רעטַאעט ןשידיי

 ערעייז זַא ,ןריצלָאטש עכלעוו עליפ יו עקירעמַא רעסעב טנעקעג

 טָאטשנָא .. . ,,רעוָאלּפיעמ, ףיש רעד טימ ןעמוקעג ןענייז ןרעטלע

 ןוא טריסערעטניארַאפ רָאנ ךיז רע טָאה רענישזניא ןַא ןרעוו וצ

 ןעמוקעגניירַא זיא רע ןעוו . . . ,רעטַאעט ןשידיי ןטימ ןדנוברַאפ

 -טּפיוה ןייז עקַאט ןזיא ,קירוצ רָאי 40 ַא טימ 'סטרעוורָאפ, ןיא

 -נייק טָאה לָאטשירק רעבָא .רעטַאעט ןשידיי ןגעוו ןעוועגנ שינטנעק

 טיג גנַאל טָאה סע .טרָא ןייא ףיוא ןענַאטשעג ןוא טורעג טינ לָאמ

 .רעביירש-סעיינ עטסעב יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא רע ןוא ןעמונעג

 טינ זיא םיא וצ זַא ,ןגָאז ןעמ ןָאק שזַאטרָאּפער טגנַאלַאבנַא סָאװ

 זַא ,טינ ביירטרעביא ךיא זַא ,ךיוא ביולג ךיא .ןכיילג ןייק ןעוועג

 םרָאטידע יטיס עשיריי עטסעב יד ןופ רענייא ןעוועג ןיא רע

 -קיצנע ןַא ןעוועג זיא לָאטשירק ... .|ןרָאטקַאדער סעיינ-טנָארפ |

 ץלַא זַא ,טקנוּפדנַאטש םעד ןופ ןטלַאהעג טָאה רע .טסידעּפָאל

 טָאה סָאװ ץְלַא ןוא דמערפ טינ ןייז םיא ףרַאד ךעלשטנעמ זיא סָאװ

 .ןשרעהַאב רע ןומ עיסעפָארּפ רעשירעביירש רעד טימ תוכייש ַא

 ,טנוַאהַאב טונ ןעוועג רע זיא רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןיא ...;

 ןשיסור ןסיורג םעד רַאפ טאהעג רע טָאה טפַאשביל ערעדנוזַאב ַא

 ןגעוו עיפַארגָאיב ַא ןבירשעגנָא רע טָאה ,יִאטסלָאט רעלעטשטּפירש

 ַא טכַאמעג טלעוװוזור ןילקנערפ םיא ףיֹוא טָאה . . . ןיִאטסלָאט

 ןבירשעגנָא טָאה רע זיב טורעג טינ רע טָאה ,קורדנייא ןקרַאטש

 .טנעדיזערּפ-לידרוינ , םעד ןגעוו עיּפַארגַאיב עטנַאסערעטניא ץנַאג ַא

 סנטסרעמ ןבעגענּפָא ךיז רע טָאה ... רָאי ןעצ עטצעל יד ןיא ...
 -נַאּפסערָאק-סטרעוװרַאפ רעד ןעוועג זיא רע ןוא קיטסיצילבוּפ טימ

 טָאה רָאי 10 עטצעל יד ןיא ... .סנָאשיינ דעטיינוי רעד ןיא טנעד

 רע רעכלעוו ןיא ,ָאידַאר רעד ףיוא םַארנָארּפ ַא טַאהעג ךיוא רע

 עטסקידריווקרעמ ענייז ןופ רענייא . . . .טנכייצעגסיוא ךיוא ךיז טָאה

 ןופ ןייגקעוַא טנעלפ רע ןעוו סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא ןכירטש

 -ניא ןייז ןרילראפ טינ רע טנעלפ ,רעטייווצ רעד וצ טעברַא טרָאס ןייא

 ןטלַאהעגנָא רע טָאה םורַא ױזַא .טעברַא רעקידרעירפ ןייז וצ סערעט

 עבעלטע עטצעל יד ןיא ... ,רעטַאעט ןשידיי םוצ סערעטניא ןייז

 טכוזַאב ךיוא טָאה רע ןוא דנַאלסור טכוזַאב לָאמ ייווצ רע טָאה רָאי

 עכלעוו ,ןטכירַאב טקישענוצ טרָאד ןופ טָאה ןוא ןלוּפ ןוא עינעמור

 רעשידיי רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד טניז .םשור ַא טכַאמעג ןבָאה

 טנַאמרַאפ טָאה רע . .. .לארשי לָאמ יירד טכוזַאב רע טָאה ,הנידמ

 רעבָא ,סעכ ןיא ןרעוו לענש טגעלפ רע .טנעמַארעּפמעט ןסייה ַא

 ןַא ןעוועג זיא רע ... .ןײגקעװַא ךיילג םיא ייב טגעלפ סעכ רעד

 ןעוועג זיא רע ... טייקכעלנעזרעּפ עטריצילּפמָאק ןוא עקיטרַאנגייא

 רעייז ןעוועג זיא לָאטשירק ... .טייקכעלנעזרעּפ עטנַאסערעטניא ןַא

 קידנעטש טָאה רע .טפַאשלעזעג ַא ןיא קידוװעדערַאב ןוא קידעבעל

 ַא ןיא .ןנָאז וצ סָאװ טָאהעג טָאה רע ןוא ךַאז רעד וצ טדערעג

 ןקרַאטש א ןוא ןטוג ַא טכַאמעג לָאמ עֶלַא רע טָאה טּפַאשלעזעג

 יי ."קורדנייא

 :טביירש שטיװַאר ךלמ

 םיא לָאז ןעמ זַא ,טַאהעג ביל . . . טָאה לָאטשירק ןָאעל ...,

 ןכעלשטנעמ ןייז טימ . . . .ליומ ןלופ ןטימ ןוא טסילַאנרושז ןפור

 ךיוא ןוא ןטייקכעלנעזרעּפ עטמירַאב ךיוא ,ןשטנעמ וצ גנַאנוצ

 ייז ןוא יורטוצ רעייז ןענואוועג רע טָאה ,ןשטנעמ-סקלָאפ עטושּפ

 ןסיוו ךיוא טנעלפ לָאטשירק רעבָא .תמא םעד טגָאזעג םיא ןבָאה

 עיצַאסנעס א םיא ןופ ןכַאמ טינ .ןָאט וצ תמא םעד טימ סָאװ

 -שירק זיא . . . .תמא ןַא עיצַאסנעפ רעד ןופ ןכַאמ רָאנ ,רע טגעלפ

 -מוא רעד ןופ רעננערב-הרושב רעשינַארט רעד ןעוועג עקַאט לָאט

 .1950 רָאי ןיא דנַאלסור ןיא רעביירש עשידיי יד ןוֿפ ננוננערב

 ַא ... ,1959 רָאי ןיא ןיוש ןעמוקעגרָאפ זיא טקַא רעמאזיורג רעד
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 ,ךעלפרַאש ,טקעריד טדער ,סַאלב קיבייא ,םינּפ טסנרע ,גנערטש

 ןעוועג לָאמעלַא ןיא סָאד רעבָא ,קידהּפצוח לסיבַא ,שינַאקירעמַא
 ךיוא טָאה רע ,ןטקַאפ עטשרָאפעגכרוד-טונ ןופ טיײקוויסערדנַא יד

 רעטקעפרעּפ רעטשטנעבעגיטָאג ַא .קיצרַאה ןוא שירבח ןייז טנעקעג

 ענייז ןכוז ןלעוו רעקירָאטסיה עשידיי עקידנעמוק .טסילַאנרושז

 ."ןעלקיטרַא

 : טביירש ןַאמרעביל םייח ןוא

 ןיא שטגעמטימ רעטסנעש ןוא רעטסעב רעד ןעוועג זיא רע,

 ןופ טפלעה עטייוצ יד ןעוועג עבטב זיא רע .הביבס רעזדנוא

 ןעיצסיוא שממ טנעקעג ךיז טָאה רע ... .זדנוא ןופ םענייא ןדעי

 : םענעי רַאפ רָאנ ןבעל ןוא ךיז רַאפ ןבעל ןרעהפיוא ,םענעי רַאֿפ

 טינ לָאמנייק םענעי ןופ רע טָאה ,ךיז רַאפ קירוצ עבלעזסָאד רָאנ

 ,לסיבָא טינ ןוא ןצנַאגניא טינ .רעטעּפש טינ ,טלָאמַאד טינ .טבוזעג

 ,רעטוג רעד ,ץעוי-לעב רעסיורג רעד ןעוועג זיא לָאטשירק ןָאעל
 זיא רע... .רעטרעדנוה וצ רעבעגטַאר רעקידנעטשרַאפ ,רענולק

 ןַא ןעועג רע ןזיא ןיילַא רָאנ ,ןעמעלַא וצ שטנעמטימ ַא ןעוועג

 ןופ לָאר רעד ןיא ... .שטנעמ רענעסָאלשרַאפ ןוא רעמַאזנייא

 -סיוא רערָאלק ןייז ןפילשעגנסיוא ךיוא ךיז טָאה רָאטקַאדער-סעיײנ

 טימ עזַארפ ענערָאשעג-ץרוק ןייז .ץַאז רעטסַאפעג-גנע ןייז ,קורד

 -סיוא רַאברעדנואוו ױזַא ךיז ןרָאי עטצעל יד ןיא טָאה רע עכלעוו

 -ַאלוּפָאּפ ןברָאװרעד ךיז טָאה ןוא ןעלקיטרַא ענייז ןיא טנכייצעג

 -ָאיב ייוצ ענייז ... .טלעוו רעשידיי רעצנַאנ רעד ןיא טעטיר

 -לָאט ָאעל ןופ ןוא טלעווזור ןילקנערפ טנעדיזערּפ ןופ ,סעיפַארג

 -עזייר ענייז .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא גנוריצ ַא ןענייז ,יִאטס

 רעסיוא ,עינעמור ןופ ןוא דנַאלסור טעיווָאס ןופ ןעננוביירשַאב

 ןשירַארעטיל ןסיורג ַא ךיוא ןבָאה ,טרעוו ןשירָאטסיה ןסיורג רעייז

 ַא ןגיוא ערעזדנוא רַאֿפ ןייטש קידנעטש טעוו רע ... .טרעוו

 ןקידנרירביו א טימ רענעניוצעגנָא ןַא ,רעזעיצַארג ַא ,רעניארטס

 רעיינ א ןיא גנורּפש םעיינ ַא וצ עגר רעד ףיוא טיירג ,םינּפ

 ,"גנומענרעטנוא

 םוצ סערעטניא ןסיורג ןייז ןיא זַא ,.רעביא טיג גייווצרעבליז ןמלז

 רענַאקירעמַא ןטמירַאב םעד טקריװַאב .ק טָאה ,רעטַאעט ןשידיי

 לָאז רע זַא ,ןהַאק .ה ָאטָא ריקנַאב ןשידיי םעד ,טַאנעצעמ-טסנוק

 -ַאעט שירעלטסניק שידיי ַא ןענעפע ןופ טקעיָארּפ םעד ןרידיסבוס

 ןופ ןצרַאװש סירָאמ ןופ טייהנזעוּפָא רעד תעב ,סקנָארב ןיא רעט

 ץנעטסיזקע עצרוק יד ןרָאװעג ךעלגעמ זיא ךָאנ ױזַא ןוא ,קרָאי-וינ

 זיא סע ואוו ,טירטס עט-180 ףיוא רעטַאעט סדייווש סקרַאמ ןופ

 ."ףָארטש-טיוט , סשַא ןופ עיצַאזיטַאמַארד יד ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ןענהַאק ןריסערעטניארַאפ וצ ןבעגעגנייא טינ רעבָא ךיז טָאה'ס

  רעשירעלטסניק:-שירַארעטיל רעשידיי רערעדנַא זיא'ס רעכלעוו ןיא

 .גנומענרעטנוא

 יצ .מ

 ,774-15 .זז ,ווװ ,".טיל .דיי .סקעל; -- ןעזייר ןמלז
 .262:65 .זז ,1954 ,קרָאי וינ ,"יסטרעװרָאפ, ןופ טסייג רעד, --- ףָאגָאר ללה

 ,1959 טסוגיוא 24 ,.י .נ ,".ורָאפ, ,טיוט לָאטשירק ןָאעל -- {-ב1
 ןעטבילַאב ,לָאטשירק ןָאעל ןופ היול ייב םלוע רעסיורג -- גרעבסנעגער .ס

 ,1959 טסוגיוא 25 ,טרָאד ,רעטעבראטימ-"סטרעװרָאפ , ,רעביירש

 27 ,טרָאד ,ועבירש רעד ןוא שנעפ רעד -- לָאטשירק ןָאעל --- ןידנעה .ל
 יב 1 : | ,1959 טסוגיוא

 - ,טרָאד ,רעטַאעט טסנוק ןעשידיא םעד ןיא לָאטשירק ןָאעל -- ץרַאװש סירָאמ
 ,1959 טסוגיוא 8

 .1959 .טּפעס 28 ,טרַאד ,קעװַא זיא טניירפ א -- ןאמרעביל םייח
 .1932 רַאונַאי 22 ,.י .נ ,"שיאפ, ,וינעווע יד טעװעטַארימ --- ןײטשדלַאג .י .ב

 ,1960 רעבמעטּפעס 4 ,א"ב ,"עסערּפ יד, ,לָאטשירק ןָאעל --- שטיװַאר ךלמ
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 ןאמיינ ,ףילש

 |שטיוװָאקפילש ןתנו

 |1956 לירּפַא 17 .טשעג -- 1892 .װָאנ 4 .בעג}

 ,שזדָאל ןיא 1892 רעבמעווָאנ 4 ןריובעג

 -ירבַאפ-ליטסקעט עניילק -- ןרעטלע .ןליוּפ

 טייצ עצרוק ַא ןוא רדח ןיא טנרעלעג .ןטנַאק
 .יבר ַא ,רעטעפ ַא יינ

 ןייק טרירגימע רָאי 16 ןופ רעטלע ןיא

 ךיז קידנענכייצסיוא ןוא ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל

 רעצנעט סלַא ןיירַא רע טערט ,רעצנעט סלַא

 רעטעּפש רָאי ייווצ .עּפורט רעשיסור ַא ןיא

 טבייה ןוא שזדָאל ןייק קירוצ ךיז רע טרעק

 רעבָא ,טפעשעג סרעטָאפ ןייז ןיא ןטעברַא ןָא

 רע טרעוו 1912-13 ןָאזעס ןיא ןוא ,עניב רעד וצ ןיוש םיא טיצ סע

 ,גרעבדנאז ייב רעטַאעט ןשידיי ןיא רָאטקעריד-עניב ףליהעג

 ,עקירעמַא ןייק רע טפילטנַא טסניד-רעטילימ ןדיימוצסיוא ידכ

 םעס .נעמ) קרַאונ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןיא ןָאזעס ַא טליּפש רע ואוו

 ייב ךָאנרעד ,ךילַאק ייב רעירפ ,ןָאטסָאב ןיא רֶאי 7 ךָאנרעד ,(זוָאר

 ןַא טימ שילגנע ףיוא ,לָאר עשידיי ַא ,םישדח 14 ,ןָאסנַאטַאנ סוילוי

 -עט שידיי עינרָאפילַאק ןיא םישדח 7 ,"ואיווער לקיזוימ ןעקירעמַא;

 סָאל ןיא רעטַאעט שידיי רָאי עכעלטע ,רעלדַא ַארעס טימ רעטַא

 ןיא 1927-28 ןָאזעס ,םליפ ןיא ןלָאר עניילק עכעלטע ,סעלעשזדנַא

 רעבָא ךיז טיצ רע ואוו ,םייה ןייז רַאפ טכַאמ רע סָאװ ,ָאגַאקיש

 טייצ וצ טייצ ןופ רָאנ קידנליּפש ,רעטַאעט ןלענַאיסעּפָארּפ ןופ קירוצ

 רעדָא "טפַאשלעזעג רעשיטַאמַארד רעשידיי רעגַאקיש, רעד טימ

 .עפורט רעשידיי רעלענָאיסעּפָארּפ רעקידנרילָארטסַאג ַא טימ

 .ָאגַאקיש ןיא ןברָאטשעג .ש זיא 1956 לירּפַא 17 םעד

 .ץַאק .ב ןופ .ע .ש ןוא .ע .מ

 ןויצנב ,רעזָאמ

 |גָאצרעה בקעי)

 ייב יװ טינ| 1892 רעבמעטּפעס 27 ןריובעג

 זיב .עיצילַאג ,עצינלעגאי ןיא ן|1887 ,ןעזייר

 קעװַא ךָאנרעד ,הבישי ןיא טנרעלעג רָאי 8

 ,רעבָא ,ןרידוטש ןיוו ןוא ץיווָאנרעשט ןייק

 ןיא רָאי יירד טכַארברַאפ ,טייהקנַארק בילוצ

 ןטַאּפרַאק יד ןיא ףרָאד ַא ןיא טײקמַאזנייא

 ךָאנרעד ,ײטרַאּפ:צ*פ רעד וצ ןענַאטשעגוצ

 רעלענַאיסעּפָארּפ רעד ןופ רַאטערקעס ןרָאװעג

 ,עיצילַאג-חרזמ ןיא גנוגעוװַאב

 ןעגנולייצרעד טימ ןביוהעגנָא שירַארעטיל

 ,ןַאמניילק השמ ןופ ר"א *טַאלבגָאט, רעגרעבמעל ןיא ןציקס ןוא

 -רירטסוליא, ,"גָאט , רעוװָאקַארק ,*רעטײברַא רעשידוי, ןיא ךָאנרעד

 -ַאק עשירַארעטיל ענעדישרַאפ ןיא ןוא ,(ינעב ּפ"א) ?גנוטייצ עט

 .ןרַאדנעל

 ןוא גרעבמעל ןיא *טַאלבסקלָאפ סָאד  ןיא טעברַאעגטימ 8

 ןיא 1919 ןיא ןבעגעגסױרַא םרָאפכוב ןיא ."ןטפַאשקרעוװעג יד;

 ג"פ ןיא ןוא ,"ןעלעווָאנ ערעדנַא ןוא שנעמ ַא רענייא , גרעבמעל

 רעטקַאניא םעד ךיוא יו ,ןעסרעדנַא ןופ ךעלהשעמ *ַאצַארּפ,

 -קירוצ ךָאנרעד ,עקירעמַא ןייק קעװַא 1921 ."הבושת-לעב רעד,

 ןייק ןרָאפעגקירוצ דלַאב ,ןליױּפ ןייק ךוזַאב ןצרוק ַא ףיוא טרעקעג
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 ןופ ןָאטיסקעל

 שידיי א ןרָאװעג 1921 .םייה ןייז רַאפ טכַאמ רע סָאװ ,עקירעמַא

 -ַאב ךיז רעטעּפש ,עיפלעדַאליפ ןיא ןלושידנַאברַאפ יד ןיא רערעל

 1942 טניז זיא רע ואוו ,עינרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא טצעז

 -ַאב ,"טייהיירפ ןגרָאמ, ןיא טייצ וצ טייצ ןופ טביירש ןוא רערעל ַא

 ,טלעוו-םליפ רעד ןגעוו סרעדנוז

 ."ינעב; ןַאמָאר-רעדניק ַא ןבירשעגנָא ךיוא .מ טָאה םעד רעסיוא

 -נייא ןייז טקורדעגּפָא ,1945 ץרעמ ,"גרַאװגנוי, ןיא ךיוא טָאה .מ

 -קַאנייא םעד "*רעמַאה; ןיא 1924 ןיא ןוא ,"איבנה והילא, רעטקַא

 -יוש ןכרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא סָאװ ,"ןדייר רעדלעפ, רעט

 .ןרָאיטקַא עלענָאיסעּפָארּפ טימ אזאלעשז רעזייל רעליּפש

 -סקלָאפ ןלַאנרעטַארפ ןשידיי ןופ ןלוש-רעדניק יד ןבָאה 1950 ןיא

 ,"ןבעל ןלעוו רימ , ס'.מ טריפַארגָאמימ ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןדרָא

 ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא סָאװ ,ןלייט ייווצ ןיא ליּפש שילַאקיזומ ַא

 .רעטרע ערעדנַא ןיא ןוא ןָאטגנישַאװ ןיא

 סָאל ןיא ןלוש-רעדניק עשידיי עויסערגָארּפ יד ןבָאה 1951 ןיא

 -ָאפ רענעדלָאג רעד , ס'.מ טריּפַארגימימ ןבעגעגסױרַא סעלעשזדנַא

 .ויווער עשילַאקיזומ ַא ,"םעד

 : ןסעיּפ עטקורדעג ס'.מ

 רעזָאמ ןויצנב ן1|

 (רעטקַאנייא) הבושת-לעב רעד

 ןירב-ןיוו ,לקיה סקַאמ גַאלרַאפ-טסנוק ןוא -- ךוב רעשידוי

 | ן.זז 32) ט"ערת

 רעזָאמ .ב 1

 (רעטקַאניײא) איבנה והילא

 ,ן8-10 .זז ,1945 ץרעמ ,.י .נ ,"גרַאװגנוי , ןיא .רדעג)

 רעזָאמ .ב ן2|

 ןדייר רעדלעפ

 .ן1924 רעבמעווָאנ ,.י .נ ,?רעמַאה , ןיא .רדעג)

 .ע .ש ןוא .ע .מ
 .294 .ז ,װ ,"טיל .שידיי .סקצל, -- ןעזייר .ז

 בקעי ,רעשיפ
 ןַא ןיא ,ןליוּפ ,עשרַאו ןיא 1899 ןריובעג

 -נָא ןַא -- רעטָאפ .עילימַאפ רעשיסקָאדָאטרָא

 ןעוועג ךיוא זיא ,טפעשעג ַא ןיא רעטלעטשעג

 ןפורעג) רעטומ .יבר רעילָאװ םייב יאבג

 ןופ טמַאטשעג טָאה ("תינקדצ יד עלעדנייש,

 -על עלעסָאי 'ר ןופ רעטכָאט ,סוחי ןשינבר

 ,לדוד 'ר קידצ ןופ ןוז ,רעוועל

 10 ןופ רעטלע ןיא ןוא ,רדח ןיא טנרעלעג

 -ָאריס ןושרג ןזח םייב ןעגניז ןביוהעגנָא רָאי

 -וצ) ןטָארטעגנײרַא רעטעּפש רָאי ייווצ .ַאט

 רעד ןיא (יקסניּפיל קחצי ןוא רעלדנאס םייח ,ןיוועל הנח טימ ןעמַאז

 -טּפיוה יד טליּפש רע ואוו ,ןייטשנייפ ןַאמרעה ןופ עּפורט-רעדניק

 םייה יד טזָאלרַאפ ןרעטלע יד ןופ טפַאשרענגעק רעד בילוצ .,ןלָאר

 -רעטַאעט עשידיי טימ ןרעדנַאװמורַא ןביוהעגנָא טייהרעגנוי ןוא
 .ץניווָארּפ רעד רעביא סעּפורט

 -ַאעט ןשידיי ןקיטלָאמַאד ןופ געוו-רענרעד םעד קידנכַאמכרוד

 סלַא עיציזַאּפ ענעעזעגנָא ןַא טכיירגרעד ףוס-לכ-ףוס .פ טָאה ,רעט

 -ןטסיטרַא ןשידיי ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג ,רָאיטקַא

 ,רעליּפשױש-רעטקַארַאכ סלַא ,טליּפשעג ןוא עשרַאו ןיא ןייארַאפ

 ןוא דנַאלסור ,ןליוּפ ןיא סרעטַאעט עשידיי עטסנעעזעגנָא יד ןיא
 .דנַאלשטייד
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 .רעטַאעט ןשידיי

 ןרילָארטסַאג ןרָאפעגסױרַא ,ןַאמּפיל השמ טימ ןעמַאזוצ ,1931 ןיא

 ןרַאגנוא ןוא עינעמור רעביא לבמַאסנַא ןשיטַאמַארד ַא ןופ שארב

 ,קיווייל .ה ןופ *טרעקעל שריה, ןסעיּפ יד רַאוטרעּפער ןיא קידנבָאה

 -לימ רעד היבוט, ,"םשה שודיק, ,*החּפשמ יד, ,*ענעגנַאהעג 7 יד;

 .א .א ,"ריזח עקשָאמ, ,"רעקיכ

 טליּפש (19239-41) המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 -הכולמ ןשידיי רעגרעבמעל ןיא ,רָאיטקַא רענעעזעגנָא ןַא יװ ,.פ

 ,דנַאלסור-טעיווָאס ןייק טריאוקַאװע רע טרעוו ךָאנרעד ,רעטַאעט

 ואוו ,(לַאהט ידייס טימ ןעמַאזוצ) רעטַאעט שידיי טליּפש רע ואוו

 ,"יליל סימ; עידעמָאק ןייז ףיוא טריפ ןוא ןָא ךיוא טביירש רע

 ,שיניאארקוא ןוא שיסור ףיוא טריפעגפיוא ךיוא טרעוו שכלעוו

 : ףרָאדסנַאמ בקעי רעליּפשיױש רעד טביירש םעד ןגעוו

 -ענמורַא טלָאמאד ןיא רעשיפ בקעי .עיזַא-לטימ םענעפרָאװרַאפ

 שיטסיטרַא קידנדניצ ןייז ןגָארטעג ןוא םיבושי עשידיי רעביא ןרָאפ

 עשידיי ךס א .ןבעל ןעיורג ,ןקידכשוח ןקידלָאמַאד םניא טרָאוו

 רעשירבח רעקיצרַאה רענעטלעז ןייז רַאפ םיא ןעקנעדעג ןרָאיטקַא

 ."ףליה
 טקילײטַאב ךיז ןוא ןליױּפ ןייק טרעקעגקירוצ .פ ךיז טָאה 1946 ןיא

 טרָאד ןופ ,עשרַאװ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןטשרע ןופ לבמַאסנַא ןטימ

 סלַא טקילײטַאב ךיז טָאה רע ואוו דנַאלשטייד ןייק ןרָאפעגּפָא רע זיא

 לארשי טימ "געוו רעד זיא גנַאל , םליפ ןשידיי ןיא *ןילעי בקעיג

 ןופ סענעצס ןוא סעיצַאטיצער ןיא ןוא ,ַאניווטיל ַאטרעב ןוא רעקעב

 ,רעטכיד ןוא רעלעטשטפירש עשידיי

 :גרובזניג .מ טביירש םליפ ןיא ןליּפש ןייז ןגעוו

 ןבעל סָאד םיא ףיוא טגניילעג טָאה לּפמעטש ןקיטנעק רעייז ַא,

 -קערש םעד ןפירגַאב רעפיט ךָאנ טָאה רע ואוו ,ןרעגַאלדיצַאנ יד ןיא

 ןנָארטענייב ליפ ךיוא טָאה סָאד ןוא ,קלָאפ ןשידיי ןופ םזיגַארט זכעל

 -וינ עקיטפערק עלַא יד .טנַאלַאט ןשירעליּפשיוש ןלעניגירַא ןייז וצ

 -יפ יו ,!געוו רעד זיא גנַאל  םליפ ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוק ןסנַא
 רע .טנַאלַאט ןוא טכַארּפ ,עירָאלנ ןייז ןיא סיױרַא ךיז טזייוו רעש

 ,"טרָאװ ןופ ןיז ןטסלופ ןיא דעקימַאקיינַארט ַא זיא

 טרעװ רע ואוו ,רעטַאעט-סקלָאפ עשידיי סָאד ָאד טעדנירג .פ |

 דנַאלשטייד ןופ טעטש ענעדישרַאפ ןיא טליּפש ןוא רעסישזער ךיוא

 ,תונברק-רעלטיה עטעװעטַארעג רַאפ ןרעגַאל ןיא ןוא

 : טביירש ץיוװָארָאה טרעבראנ

 -רַאפ ןיא רעליּפשיוש עטנַאקַאב יד ןופ רענייא ,רעשיפ בקעי,

 ייוצ טימ גניפַאדלעפ רענַאל ןיא טריפעגנָא טָאה ,ןלױּפ ןקידהמחלמ

 -ידיי, ןסייהעג טָאה גנומענרעטנוא ןייא .ןעננומענרעטנוא-רעטַאעט

 רעוװיטַארטסינימדַא ןוא ישזער ןייז רעטנוא 'רעטַאעט-סקלָאפ רעש

 -יּפשיוש עטנַאקַאב טליּפשעגטימ ןבָאה רעטַאעט-סקלָאפ ןיא .גנוריפ

 -סקלָאפ, ןופ רַאוטרעּפער רעד .רעבָאהביל עקיאעפ עקינייא ןוא רעל

 ַא ןופ סענעצס ןוא ןטעוד ,ןציקס ןופ ןענַאטשַאב זיא !רעטַאעט

 קיטריבעג ,םכילע םולש ,ץרּפ .ל .י ;רעטקַארַאכ ןטצעזעגנגעק רָאג

 עטפַאהלפייוצ -- טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,טייז ןייא ןופ

 ןענייז ןעמַארגָארּפ יד .םירבחמ עטפַאהלפייווצ ןופ ןלַאירעטַאמ

 -עדיי, ןעמָאנ םעד ןגָארטעג ןבָאה ,טיובעג שינעמכַאפ ןעווענ דעבָא

 רעד ... .ןדירפוצ ןעוועג זיא םלוע-רעטַאעט רעד ןוא 'םייהַא ךעל

 ןכייר ןפיוא גנוניישרעד עקילייווטייצ ַא ןעוועג זיא !רעטַאעט-סקלָאפ,

 ןטיבעג רדסכ טָאה ןוא ,הטילּפה תיראש רעד ןופ למיה-רעטַאעט

 ,רַאוטרעּפער םעד טינ רעבָא ,רעליּפשיוש יד

 -ןרָאטַאמַא ןַא טימ קילייוװטייצ טריפעגנָא ךיוא טָאה רעשיפ בקעי
 -ענטימ טָאה ןיילַא רע רעכלעוו ןיא ,גניפַאדלעפ רענַאל ןיא עּפורג
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 א טוה

 טימ ,ןלַאירעטַאמ-עניב ערעדנַא ןשיוװצ טָאה רעשיפ ,י .טליּפש

 רענעגושמ רעד, סעצרּפ .9 .י ןופ ענעצס ַא טליּפשענ גלָאפרעד

 סגיטריבעג .מ טרינעצסניא ,'ךעלרעדיינש, סרעגנַאמ .א ,'ןלטב

 ןופ טנעמנַארפ ַא טימ ןעמונענסיוא סרעדנוזַאב ןוא !טנערב'ס;

 ",'אביקע יבר, ןופ דָאזיּפע ןַא ןוא !לדנעמ םחנמ, סמכילע םולש

 טרעייפעג ןעכנימ ןיא "טעטימָאק רעשידייפ רעד טָאה 1949 ןיא

 ןיא ןטָארטעגפיוא זיא רע ןכלעוו ףיוא ייליבוי-עניב ןקירָאי-25 ס',פ
 ,"רַאנ רעקיביא רעד, סעשטיוװָאנַאמלַאק ןופ לָאר-לטיט רעד

 םוצ גנוסירגַאב ַא ןיא טביירש ןַאמ לדנעמ רעלעטשטפירש רעד

 ;לבוי

 ןגָארטענ רע טָאה ןאטסכַאזַאק ןופ סעּפעטס יד זיב שזַא ...,

 ךרוד ןרָאװעג טמיוצרַאפ טינ זיא סָאװ ,טרָאװ עשידיי סָאד ךיז טימ

 םעד טַאהענ בָאה ךיא .רעבירג-טיוט ןוא ןרעױמדָאטעג ,ןצענערג

 ןוא ,שזדָאל ןקידהמחלמ-ךָאנ ןיא ןרעשיפ בקעי ןפערט וצ דובכ

 -ניא רעקיטרַאנגייא ןוא רעכעלרעדנואוו ןייז ןיא ןעזענ םיא בָאה

 רַאפ טעוו ךעלסענרַאפמוא רעבָא .לדנעמ-םחנמ ןופ עיצַאטערּפרעט

 רעטלַא רעד ןיא ןרעשיפ בקעי טימ ףערטפיונוצ רעד ןביילב רימ

 סָאלש ןכעלנינעק םענעזעוועג םעד ןיא ,גרובסנגער טָאטש רעשיריי

 ןבָאה ינבוארה ץנירּפ ןוא וכלומ ואוז טרָאד ,ןטפניפ םעד ?רַאק ןופ

 ,ךראנָאמ ןטלַאק ןרַאפ גנואיידפַאב ןופ םיורט םעד טריפעגסיוא

 בָאה טרָאד -- טלדנַאװרַאפ לַאז-רעטַאעט ַא ןיא טציא זיא סָאװ

 ,"לדנעמ-םחנמ ןופ לָאר רעד ןיא ןרעשיפ בקעי ןעזעג ךיא

 טייצ ןופ טָאה רע ואוו ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג .פ זיא 1951 ןיא

 -רעג ַאטרעב טימ רעטנורעד ,רעטַאעט ןשידיי ןיא טליּפשעג טייצ וצ

 רעביא ןרָאפעגמורַא רע זיא ךָאנרעד .ןייטשרוב עקחסּפ ןוא ןיטס
 רעשיסַאלק רעשידיי רעד ןופ ןטרעצנָאק-טרָאװ טימ ץניווָארּפ רעד

 םחנמ, ,ץרּפ .ל .י ןופ "ןלטב רענעגושמ רעד, יװ ,רוטַארעטיל

 .א .א ,םכילע םולש ןופ ?לדנעמ

 ןטימ טביל דוד ןופ רייא ןטָארטעגפיוא רע זיא 1955 רַאורבעפ ןיא

 ,הנשוש זוָאר :טפַאשרעריפנָא) ?רעטַאעט םעיינ, ןופ לבמַאסנַא

 םולש ןופ גנוריזיטַאמַארד רעד ןיא (רעשיפ בקעי ןוא קַאז לטפעש

 ןועמש, ןופ לָאר רעד ןיא "לרעדיינש עטפושיכרַאפ סָאד , סמכילע

 גנוריפפיוא רעד ןגעוו עיזנעצער רעד ןיא .?קינטוטַאל רעד טעילע

 : ךיירנערהע םייח טביירש

 .הגרדמ רעכיוה ַא רָאנ ןופ רעליּפשיוש-רעטקַארַאכ ַא זיא רע,

 ןוא ביל-שימָאק זיא סָאװ ,עלעדיי ַא סױרַא טמוק עילע-ןועמש ןייז

 יוװ ךיז ןסיג םיקוסּפ סָאוו ,קינטוטַאל רעתמא ןַא ,סיז-שימָאק

 טעוו רע ןוא םיא ףיוא זָאלב ַא ,ךיז טכַאד ,בינ .ל?ליומ ןייז ןופ קינָאה

 -רעטקַארַאכ ךס א טנַאמרַאפ עניב עשידיי יד טָאה לָאמַא .ןרעוו טינ

 .זודנוא ייב דיחי ַא רע זיא טציא .רנַאשז-רעשיפ בקעי ןופ רעקימָאק
 .'ןעיידעג גנַאל ןדנוא ייב רע לָאז

 ןשידיי סצרַאװש סירָאמ ןיא טליּפשעג .פ טָאה 19557-56 ןָאזעס םוצ

 רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז .פ טָאה ףיורעד ץרוק .רעטַאעט-טסנוק

 .רחסמ טימ ּפָא ךיז טיג ןוא עניב

 .9 .ש

 ,1946 .טּפעס 13 ,ןעכנימ ,"טרָאװ רעזדנוא, ,רעשיפ בקעי -- ד--ג .ח
 23 ,י .ג ,"גָאט, רעטסעשטרָאד ןיא טרעצנָאק ס'רעשיפ -- דרַאבסיײװ השמ

 ,1952 רַאורבעפ
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 ןעזײװ ןָא ךיז טביוה סָאװ ,"געװ רעד זיא גנאל , םליפ רעד -- גרובזניג .מ
 ,1952 לירפא 28 ,לָאערטנַאמ ,"רעלדָא רעדענעק, ,ס'יטסעשודַאמ זיה ןיא טנייה

 םעד ןיא "לרעדיינש עט'פושיכרַאפ סָאד , ס'מכילע םולש --- ךיירנערהע םייח
 ,1955 ץרעמ 4 ,.י ,ג ,"וורָאפ , ,רעטאעט םעיינ

 ןטנעָאנ ןופ , ,הטילּפה תיראש רעד ןופ רעטַאעט שידיי --- ץיװָארָאה טרעבראנ
 .168-69 ,47'148 ,126 .וז ,1955 ,קרָאי-וינ ,"רבע
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 קחצי ,שזראטנעווניא

 ,וָאכָארג ןיא 1909 רעבמעצעד 4 ןריובעג

 רָאטַאדנערַא -- רעטָאפ .ןליוּפ ,עשרַאװ ןבענ

 ,רעדורב סרעטָאפ .יקסווָארעשזָא ףַארג ןופ

 רעטשרע רעד תעב .רעוװַאװ ןיא בר ,םהרבא

 -עשזָא ףַארג טרעוו ,1915 ןיא ,המחלמ-טלעוו

 רעד ןוא ,ןָאיּפש סלַא ןסָאשרעד יקסווָאר

 -רעביא ץלַא ןזומ עילימַאפ ןייז טימ רַאדנערַא

 רע ואוו ,עשרַאװ ןייק ןפיולטנַא ןוא ןזָאל

 .רעבלעוועג-ךלימ טנפע

 וא ,עיזַאנמיג סרעגרעבנרע ןיא טנרעלעג

 רעשידיי רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא רעטַאעט וצ קשח ןקידלַאװג סיוא

 ןיא .טרעכייו לאכימ ,רד ןוא ןַאמרעה דוד ןופ לוש רעשיטַאמַארד

 *םַאדרטָאנ ןופ רעיצ-ןקָאלג, ןיא לָאר-ןדָאזיּפע ןַא טליּפשעג 4

 "ט"קיוו, ןיא ןטָארטעגנײרַא 1927 ןיא .ַאקסנימַאק לחר רתסא טימ

 טקילײטַאב ךיז ןוא (ַאקסנימַאק ַאדיא ןוא ווָאקרוט טנומגיז ןופ א"א)

 רעד, ,"ףלעוװ, ,"טָאבעג עטנעצ סָאד,; ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד ןיא

 ןיא רעטעּפש ,"דנַאל ענעדלָאג סָאד , ,"װָאזַאמַארַאק רעדירב,, ,"רצוא

 ,"דנַאטשפיוא , סרוּפצ .רד ןיא (ווָאקרוט סַאנָאי ןופ ר"א) ?ט"ינוו;

 ןיא) "רעטַאעט ץנַאטנעזערּפער ןשידיי רעװעשרַאװ, ןיא ךָאנרעד

 ,רד טימ *ןַאמעקניה, ןוא "רעטָאפ רעד, ,"רעביוט רעד, ןסעיּפ יד

 יד ןיא ןוא ַאקצָאטָאּפ ַאידיל ןופ ןליּפשטסַאג יד ןיא ,ווָאטַארַאב

 ןוא "גינעק ינעב, ,2200.000, ,"טיוט סנָאטנַאד , ןופ ןעגנוריפפיוא

 ,ווָאקרוט טנומגיז טימ) *טקַאּפ , ןיא ךָאנרעד ,("סלעמעל ינוק יד;

 סירָאמ תעב .(ןייטש ַאשָאילַא ןוא ןיבור םחנמ ,יקסווערָאמ םהרבא

 עשָאי; ןיא טקילײטַאב ךיז םיא טימ ,ןליוּפ ןיא ןליּפשטסַאג סצרַאוװש

 -ַארג רעדנַאסקעלַא טימ ןוא ,ןסעיּפ ערעדנַא ןוא "סיז-דוי, ,*בלַאק

 .ַא .א ,("ןטייק;) ךַאנ
 טימ טליּפשעג המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןתעב

 ןופ ןוא ,קָאטסילַאיב ןייק ןפָאלטנַא ןוא לבמַאסנַא סַאקסנימַאק ַאדיא

 ןשידיי ןקיטרָא ןיא ךיז טקילײטַאב רע ואוו ,גרעבמעל ןייק טרָאד

 -יטעיוװָאס יד סָאװ ,םכילע םולש ןופ ןעמָאנ ןפיוא רעטַאעט-הכולמ

 ,אנװַאר ןייק רעטַאעט ןטימ טרָאד ןופ טרָאפ ,טריזינַאגרָא טכַאמ עש

 טגניווצ סָאד ןוא ,לַאפרעביא רעשיצַאנ רעד ייז טפערט סע ואוו

 -- הליחתכל ;רערעדנַא רעד ןיא טָאטש ןייא ןופ ןרעדנַאװ וצ ייז
 ירַאמַאס ,ַארַאכוב ,טנעקשַאט ,דַאבַאכשַא ,וקַאב ךָאנרעד ,ַאװַאטלָאּפ

 "ַאק ַאדיא רעד טלעטשעגקירוצ טרעװ סע ואוו ,ַאזנורפ ןוא דנַאק

 ,לבמַאסנַא-ַאקסנימ

 רעטנוא טליּפשעג ןוא ןליױוּפ ןייק טרעקעגקירוצ ךיז 1946 ןיא

 ןדעווש ןייק טרעדנַאװעגסיױא 1947 ןיא ,ןַאמּפיל השמ ןופ גנוטייל רער
 ,םלָאהקָאטש ןיא ןלָאטיּפש 40 ןיא ךרעב ןטָארטעגפיוא ,ןגעװרָאנ ןוא

 רעשידיי ןופ ןטרעצנָאק טימ ,ןורבצלוהנוס ,עמלַאמ ,ָאלסָא ,גרובעטעג

 רעייטשרָאפ-הכולמ ןופ טייהנזעונָא רעד ןיא .ןגָאלָאנָאמ ןוא עיזעָאט

 -עייפ רעד ןיא ,קרַאמענעד ,ָאלסָא ןיא טקילײטַאב ךיוא .א ךיז טָאה

 ןופ ןדיי עטעװעטַארעג יד ןופ ךיז ןרעקקירוצ סָאד דובכל גנוד

 יד טריפעגפיוא טָאה רע ואוו ,זירַאּפ ןייק ןרָאפעגּפָא .א זיא ָאד

 קידנליּפש ,ןָאנעשרעג ןופ ?רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה; עידעמָאק

 "אגנַא רע טרעוו ,זירַאּפ ןיא םישדח 6 ןליּפש ןכָאנ .לָאר-לטיט יד

 ןיא "רעטַאעט טסנוק שידיי; ןייז רַאפ ץרַאװש סירָאמ ןופ טרישז

 עלעשרעה, ,"לארשי לוק, ןיא ךיז טקילײטַאב רע ואוו ,קרָאי-וינ

 "טרָאװ ףיוא רָאי ַא ףיוא רע טערט ךָאנרעד .ַא .א ?רעילָאּפָארטסָא

 רַאפ רעטעּפש ,"גניר רעטײברַא, ןרַאפ רוט ַא ףיוא ןטרעצנָאק
 ,עקירעמַא רעביא "תורדתסה;
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 ןופ ןָאקיסקעל

 קרָאי-וינ ןיא ?רעטַאעט םיטילּפ ,, ןטימ טליּפשעג .א טָאה 1955 ןיא

 ךיז ךָאנרעד ןוא "לרעדיינש עטפושכרַאפ סָאד , סמכילע םולש ןיא

 .עניב רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ

 טכַארבעגמוא זיא ,שילעוו ַאנעלשה עסירעטקַא יד ,רעטסעווש ס'.א

 ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג

 .ע .ש

 רעגאל ןיא ךוזַאב ןייז טביירשאב רָאיטקא רעשידיא -- שזראטנעווניא קחצי
 ,1947 ילוי 21 ,י .ג ,".װרָאפ, ,ןעדעװש ןיא עקנארק עזָאלוקרעבוט ןופ

 .ףעכלעװ ,רַאטנעװניא קחצי רָאיטקַא רעשידיא-שיליוּפ רעד -- ךיירגערע םייח
 .1948 .טּפעס 16 ,טרָאד ,קרָאי וינ ןיא טסאג א טציא זיא

 אנעלעה ,שילעוו
 |שזרַאטנעוװניאָו

 |1942 סיצאנ יד ךרוד טכארבעגמוא -- 1907 .בעג}

 ,עשרַאװ ןבענ ,ווָאכָארג ןיא 1907 ןריובעג

 רעטעּפש .רָאטַאדנערַא -- רעטָאפ .,ןלױּפ

 ,עשרַאוװ ןייק רעבירַא

 ימורַא ךרוד ערעירַאק-עניב ריא ןביוהעגנָא

 ןופ ל"א עּפורט-ץניװַָארּפ רעד טימ ןרָאפ

 {בילברַאפ ןוא ,ןליוּפ רעביא רעלדנַאס םייח

 ,רעטַאעט ןשידיי םייב טלָאמַאד טניז

 טיג -- המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב,

 ואוו ,זיוה ןיא זיא --- ֹווָאקרוט סַאנָאי רעביא

 -עג ןבָאה {החּפשמ-ןרָאיטקַא| סגרעבדנאז יד

 םעד ןיא ןבָאה בגא) 18 ַאקסרעיָאטנעיוװש ףיוא ןעשרַאו ןיא| טניואוו

 שזרַאטנעװניא קחצי ,רענטוק המלש ןרָאיטקַא יד טניואוועג זיוה

 ןיא ןעמוקעגמוא זיא עכלעוו ,שילעוו ַאנעלעה רעטסעווש ןייז ןוא

 מורח ןוא עבמָאב-דניצ ןעשטייד| ַא ןלַאפעגניירַא (ָאטעג רעװעשרַאוו

 (ענופעג עלַא דָארג ךיז ןבָאה ייז .סגרעבדנאז יד ןֹופ הריד יד טכאמעג

 רעדייל רעבָא -- טיט םעד ןדימעגסיוא ןבָאה ןוא רעלעק ַא ןיא

 ,?קילייווטייצ

 ןיא *ץַאלּפ-גַאלשמוא; ןפיוא ןרָאװעג טקרעמַאב .ה זיא 1942 ןיא

 ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ךָאנרעד ןוא עשרַאװ

 .שזרַאטנעװניא קחצי רעדורב ריא ןופ .ע .ש
 ,ייװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ,, --- וָאקרוט סאנָאי

 ,58759 .זז

 ןשובייל} ןָאעל ,יקסניבול

 .ןליוּפ ,ץישטנעל ןיא 1903 יַאמ 1 ןריובעג

 טלַא .לימ א ןיא ףתוש ַא ,דיסח ַא -- רעטָאפ

 רעטומ רעד טימ רעבירַא םותי רעקירָאייפ

 ,בלעוועג ךלימ ַא טנפע יז ואוו ,שזדָאל ןייק

 שיסור --- גָאטימכָאנ ןוא רדח ןיא טנרעלעג

 רעטסעירפ רעד ןופ .לוש-סגנוריגער ַא ןיא

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד וצ ןגיוצעג ןָא טנגוי

 רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןתעב --- 4

 ואוו ,ןיניטסָאג ןייק ןפָאלטנַא ,המחלמ-טלעוו

 םייב רעצעזרעביא ןַא ,רָאי 12 וצ ,טרעוו רע

 ןיא אקשָאלב ןיא טכַארברַאפ רָאי 11/ .דיי ַא ,טנַאדנעמָאק ןשטייד

 ואוו ,ןיניטסָאג ןיא ןעמוקעגקירוצ ךָאנרעד ,רעגַאל-רינרעטניא ןַא

 טרעוו ָאד .רַאנירעטעוװ ַא ייב רעצעזרעביא ןַא ןעוועג רעדיוו זיא רע

 ןיא ךיז ןסָאלשעגנָא 1916 ןיא .דנוב-טנגוי ןיא דילגטימ ַא ךיוא רע

 ןליּפש ןביוהעגנָא ןוא במָאד םַאדַא ןופ ר"א עּפורג-רעבָאהביל רעד
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 רעטַאעט ןשידיי

 עלענָאיסעפָארּפ טימ טייצ וצ טייצ ןופ ךָאנרעד ,ןלָאר עכעלטנגוי

 ןַאד ,ןזײרקמַארד ןיא שזדָאל ןיא טליּפשעג -- 1920-22 ,ןרָאיטקַא

 רעזדנוא; טימ טליּפשעג ,ןעמוקעגקירוצ .רעטילימ ןיא קעװַא

 ,(גניליווצ ,רעכעב : ישזער) "רימזה, ,"לקניוו

 "ביל טימ טליּפשעג טשרעוצ .ל טָאה ,ָאקיסקעמ ןייק טרירגימע

 ,עּפורט רעלענָאיסעּפָארּפ רעשידיי רעד ןיא 1927 טניז ןוא ,רעבָאה

 טגָאלש ןוא עקירעמַא םורד ןוא לַארטנעצ רעביא טרעדנַאװ עכלעוו

 -קעמ ןיא רעטַאעט שידיי ןופ טלעצעג סָאד לָאמ ןטשרע םוצ ףיוא

 סירָאמ ,ןוַארב עזָאר ןוא סירָאמ ,גרעברעקוצ עליצ ןוא ןָאעל) ָאקיס

 (רעטניג הרש ןוא ןתנ ,וָארדנַאטקעלַא ןרהא ,רעבלעג ַאינעג ןוא

 "רַאפ רדסכ ןָא טלָאמַאד ןופ .ל טרעוו ,ָאקיסקעמ ןיא קידנביײלברַאפ

 עכלעוו ןיא ,ןעגנולעטשרָאפ עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי יד טימ ןדנוב

 -ךַא סיצנערפ ,דלָאגנהעש ףסוי ןרעלָארטסַאג יו ךיז ןקילײטַאב סע

 טירָאמ ,שטיװעקסַאּפ טענַאשזד ,ןײטשדלָאג טָאלרַאש ןוא בקעי ,רעל

 ,רעגנַאז בקעי ,קנַאלב ןימינב ,קנערפ יטעב ,גנָאי ַארַאלק ,רענָארק

 רתסא ,ווָאקרוט טנומגיז ,ןילרעב בקעי ,סקַאל בייא ,ןַאמשיפ ַאיוװליס

 ,ףרָאד בייא ןוא לטע ,שטיוָאניבַאר ןָאעל ןוא יטעב ,ןַאמלרעּפ

 -רעלַאװ זוָאר ,ץַאז גיוודול ,רעצלעמ רָאדיזיא ,םיובלעטייט םהרנא

 ןוא טייצטכער רָאמיס ,גנילרעווצ ַאטעי ,ווָארטסָא רַאקסָא ,ןייטש

 | .גרעבנעזָאר לאכימ

 ןעגנולעטשרָאפ ייר ַא ןרישזנַארַא טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז טָאה ,ל

 טָאה רע עכלעוו טימ ,וָאלָאקָאס דינָאעל ןוא ץרַאװש סירָאמ טימ

 יד ןיא רדסכ ךיז רע טקילײטַאב ןרָאי עטצעל יד ןוא ,טליּפשעגטימ

 יָארּפ עקיטרָא טימ ףיוא טריפ ןוַארב סירָאמ עכלעוו ןעגנולעטשרָאפ

 | .רעליּפשיוש עלענָאיסעפ

 -רעב קחצי רעטכיד ןופ רעטסעווש ַא ,יקסניבול עקלע ,יורפ ס'.ל

 םעד ןברָאטשעג ןוא שזדָאל ןיא 1904 יַאמ 24 םעד ןריובעג) רעניל

 יד ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה ,(ָאקיסקעמ ןיא 1945 יַאמ 5

 ,ָאקיסקעמ ןיא ןעגנולעטשרָאּפ עשידיי

 ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל , ןופ רָאטקַאדער רעד זיא רעגָאװש ס'.ל

 עליצ ןירעליּפשיוש רעד ןופ ןַאמ רעד ,גייווצרעבליז ןמלז ,*רעטַאעט

 ,ןגרעברעקוצ| רעווליס
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 ירעה ,רַאז

 | יקסוועשרַאז לאירבג|

 -ירעטַאקעי ןיא 1888 טסוגױא 17 ןריובעג
 -גוא-יוב -- ןרעטלע .עניאַארקוא ,ווַאלסָאנ
 -טלעוו ןוא רדח ַא ןיא טנרעלעג .רעמענרעט

 רעליש סלַא ךָאנ .עיזַאנמיג ןיא םידומיל עכעל

 רעצנעט ןוא רעליּפש סלַא טקילײטַאב ךיז

 ןוא שיסור ןיא ןעגנולעטשרָאפ-רעליש יד ןיא

 סלַא ןעמונעג לייטנָא ךיוא ןוא ,שיניאַארקוא

 -יאַארקוא עקידנרילָארטסַאג יד ןיא רעצנעט

 ,סעּפורט עשינ

 ,םעדכרוד רעטַאעט ןשידיי םוצ ןטָארטעגוצ

 ןשינביולרעד ןעמוקַאב ,טכַאמ רעד טימ טפַאשטנַאקַאב ךרוד סָאװ

 ןליּפש וצ עקנאמרעל ןוא טַארושימ ןופ סעּפורט עשידיי יד רַאפ

 -ןָאזשיפ ןופ עּפורט רעד ןיא רעבירַא טרָאד ןופ ."סעקרוזנעצ, ןָא

 -רַא רעויטַארטסינימדַא ןיא סױרַא טפלעה רע ואוו ,יקסווָאקַאוויּפס

 סױרַא ךיז רע טזָאל ךָאנרעד .רעטלַאװרַאפ-ףליהעג טרעוו ןוא טעב

 -עטשרָאפ עשידיי ןריזינַאגרָא וצ רעייטשרָאפ סלַא דנַאלסור רעביא
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 'זעב ןיא רעטלַאװרַאפ-ףליהעג טרעװ ,סעּפורט ערעדנַא רַאפ ןעגנול
 דנַאלסור רעביא םורַא רעדיו טרָאפ ןוא סעדָא ןיא עּפורט סנַאמ
 -ַאק ןיא ןיירַא טערט רע זיב ,סעּפורט ענעדישרַאפ טימ ןליױוּפ ןוא
 ,רעלעק עסירעטקַא רעד טימ הנותח טָאה רע ואוו ,עּפורט סַאקסנימ
 ןליוּפ ןוא דנַאלסור רעביא רעטַאעט שידיי טימ טעטלַאװרַאפ ןוא
 ןיא ןעניד ןכָאנ .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב
 רעטַאעט ןשידיי םעד טעמדיוװעג ךיז רעדיוו ײמרַא רעשיסור רעד
 ןשינביולרעד קידנפמעקסיוא ,דנַאלסור רעביא טרעדנַאװעגמורַא ןוא
 ןייק סיוא טרעדנַאװ רע ןעוו ,1919 זיב ,רעטַאעט שידיי ןליּפש וצ
 שידיי טימ םישדח 15 ןָא טריפ רע ואוו ,ייקרעט ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק
 .רעטַאעט

 שידיי טימ טריפעגנָא טייצ ַא רע טָאה ,עקירעמַא ןיא 1921 טניז
 סָאל ןיא טצעזַאב .ז ךיז טָאה 1923 ןיא ,טיָארטעד ןיא רעטַאעט
 יסיעמ, ןיא עּפורט רעשידיי ַא טימ טריּפעגנָא ָאד ןוא סעלעשזדנַא
 -ץּפש יד עניב רעשידיי רעד ףיוא קידנעגנערבפיורַא) ?זוַאה ערעּפָא
 -רַאפ טכַאמעג ךָאנרעד ,(ַאװָאלאראק עסירעטקַא עטסואווַאב-רעט
 רעטנורעד ,ָאקסיצנַארפ ןַאס ןיא רעטַאעט שידיי טימ ןבורּפ ענעדיש
 ןרָאפעגמורַא םישדח עכעלטע ,ןיקסװעשַאמָאט סירָאב טימ םישדח 9
 סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןעמוקעגקירוצ רעדיוו ,ץניװָארּפ רעד רעביא
 טייצ עצרוק ַא ךָאנרעד ,רעטַאעט-?לטיּפעק, ןטימ טריפעגנָא ןוא
 רעטַאעט סָאד טעטלַאװרַאפ טָאה רע ואוו ,קרָאי-וינ ןיא טכַארברַאפ
 ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא קירוצ ןוא ,דנַאליײא ינוק ןיא וינעווע ףריוס ףיוא
 עטמירַאב ןופ ןליּפשטסַאג ןטלַאװרַאפ טימ ּפֶא ךיז טיג רע ואוו
 -לוקס השנמ ,ָאקסעלַאכימ לאכימ ,ץרַאװש סירָאמ יו סרַאטס עשידיי
 .ַא .א סקופ ָאעל ,קינ

 .} .מ

 ַאנילואּפ ,ַאקסװעשזרַאז

 {רעלעק}

 רעטָאפ .,ןליוּפ ,עשרַאװ ןיא 1891 ןריובעג

 ַא ןעמוקַאב ירפ רעייז ,רעטלַאהכוב ַא --

 טימ ןליּפש ןביוהעגנָא ןוא רעטַאעט םוצ קשח !

 רעטעּפש ןענייז סָאװ) עּפורג-רעבָאהביל רעד

 ײּפשיױש עלענַאיסעפָארּפ עטנַאקַאב ןרָאװעג

 ןַאמסינַא ןוא ץרוק ,שטיוואטאל ןופ (רעל

 ,קלַאבוס ןיא עּפורט רעד טימ ןליּפש ןתעב

 ןופ עּפורט רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא רעכירַא

 ןעגנוזעג טייצ עטשרע יד טָאה יז ואוו ,קיזוג

 רָאי 2 .ןלָאר-ןדָאזיּפע ןעמוקַאב ןוא רָאכ ןיא

 ךיוא טפרַאדעג ןעגנוגנידַאב עקיטלָאמַאד יד טיול שטָאכ -- רעטעּפש

 -נָא טליּפשעג ןיוש רעבָא -- רָאכ ןיא ןטערטפיוא טייצ וצ טייצ ןופ

 טעטש טנעדישרַאפ רעביא ןרעדנַאװ ןביוהעגנָא ןוא ןלָאר ענעעזעג

 -ַאש ןופ עּפורט רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא ענליוו ןיא .דנַאלסור ןופ
 ןיא םישדח עכעלטע ךָאנרעד ,םישדח 6 טליּפש יז ואוו ,רענװַאר

 ןיא סעדָא ןיא רָאי בלַאה ַא ,ןייטשנרעב-רענוװוַארַאש עּפורט רעד

 םעס ייב ןליּפש ןביױהעגנָא ,ןיקסווענאק ייב רָאי ַא ,עּפורט סייסבאס

 (יקסנימַאק) רעטקינייארַאפ רעד ןיא רעבירַא דלַאב רעבָא ,רעלדַא

 ,רַאז ירעה רעטלַאװרַאפ-רעטַאעט ןטימ ךיז טנעקַאב יז ואוו ,עּפורט

 םעד ןכַאמוצטימ ןָא טלָאמַאד ןופ ןָא טבייה ןוא הנותח םיא טימ טָאה

 טינ עניב רעד ףיוא ןליּפש רעבָא קידנביילב ,לרוג-רעטַאעט ןבלעז

 ןיא ןעמוק ריא ךָאנ רעטעּפש ךיוא רָאנ ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא רָאנ

 .עקירעמַא
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 רעטנוא ךָאנרעד ןוא ןיקסװעשַאמָאט סירָאב טימ ָאד טליּפש .ז
 ,טיורקדליש ףלָאדור : רעליּפשטסַאג) טוגַאק בייא ןופ עיצקעריד רעד

 .עניב רעד ןופ קירוצ 1935 ןיא ךיז טיצ ןוא (.ַא .א קנַאלב ןָאעל

 .ע .מ

 ן1951 טסוגױא 31 .טשעג --- 1860 ילוי 6 .בעג)

 1860 (זומתב רשע השמח) ילוי 6 ןריובעג

 ,עטיל-שילױוּפ ,שנליוו ןבענ ,עזערבדָאּפ ןיא

 -נעמעינ ןופ בקעי 'ר ,דצ סרעטַאפ ןופ עדייז

 א ךָאנרעד ןוא עזערבדָאּפ ןיא בר ַא ,ןישט

 ,זדיוו ןיא דיגמ

 טָאה ,טרובעג ןייז ךָאנ רָאי בלַאה ַא ןוא 5

 .ענליוו ןייק ןגָארטעגרעבירַא עילימַאפ יד ךיז

 "עג ,הוצמ-רב רעביא זיב .,ךָאנרעד ,עזערב

 ,הבישי ןיא לסיבַא ,רדח ןיא ענליוו ןיא טנרעל

 ַא טכוזַאב הבנגב קיטייצכיילג ןוא ,רעטָאפ םייב שיאערבעה ךיוא

 ךרוד הכאלמ לעב ַא ןרעו טבורּפעג .לושסקלָאפ עשידיי-שיסור

 רעדיו ןוא הכאלמ יד ןפרָאװעג רעבָא ,רעצינש סלַא ךיז ןענרעל

 -סקלָאפ רעשידיי-שיסור ַא ןיא ךָאנרעד ,הבישי סַאלײמַאר ןיא ןיירַא

 ןביוהעגנָא ןוא לוש-ןכייצ ַא ןיא טנרעלעג טייצ עצרוק ַא .לוש

 טוטיטסניא-רערעל רענליוו ןיא ןיירַא 1877 ןיא ."ןדנוטש, ןבעג

 ,זיירק ןרענָאיצולָאװער ַא ןיא ךיז ןסָאלשעגנָא ןוא

 טמיטשַאב ,טוטיטסניא-רערעל רענליו םעד ןקידנע ןכָאנ ,1

 רעקסבעטיוו ,שזילעוו ןיא לוש-סגנוױיגער ַא ןופ רערעל סלַא ןרָאװעג

 ,ועליהָאמ ןייק ןפָאלטנַא סעיזיווער-זיוה עכעלטע בילוצ .עינרעבוג

 6 םעד ןוא ץענערג יד רעבירַא סַאּפ ןשלַאפ ַא טימ -- 2

 ףיורעד ץרוק .עקירעמַא ,עיפלעדַאליפ ןיא ןעמוקעגנָא 1882 ינוי

 ךָאנרעד ,קירבַאפ-ןרַאגיצ ַא ןיא קרָאי-וינ ןיא ןטעברַא ןביוהעגנָא

 רעקרָאי-וינ ַא ןיא ןײרַא .יירעכעלב ַא ןיא טעברַאעג ןכָאװ עכעלטע

 ןיא ?ןדנוטש, ןבעג ןיילַא ןביוהעגנָא ףיורעד דלַאב ןוא לושסקלָאפ

 ןיא רערעל רעשילגנע ןַא ןרָאװעג ןיוש 1882 טסברַאה ןוא ,שילגנע

 | ,לוש-טנווָא ןַא

 -רושז ןיא עקירעמַא ןופ סעיצנעדנָאּפסערָאק ןבירשעג 323

 -ײטַאב ךיז -- 1884 .ערעדנַא ןיא ךָאנרעד ,"יערוועי יקסור, לַאנ

 -עמַא ןיא עינוי רעשידיי רעטשרע רעד ןופ גנודנירג רעד ןיא טקיל

 ,ךייס טסיא רעד ןופ ןציקס עצרוק טקורדעג -- 1884786 .עקיר

 -נָא -- 1886 .?סערּפ, ןוא *ןָאס, רעקרָאי-וינ יד ןיא ,שילגנע ןיא

 1889-90 ,"טייצ עיינ יד, טַאלבנכָאװ ןשידיי ןיא ןקורד וצ ןעגנַאפעג

 ןיא סעיצַאזירַאלוּפָאּפ ןוא ןעגנוצעזרעביא ,ןעלקיטרַא ןבירשעג -

 .,ףייטשנרעב דוד ןוא ?סויצָאס, נ"א ?גנוטייצ רעטײברַא, רעד
 -- 1893797 ,"גנוטייצ רעטײברַא; רעד ןופ רָאטקַאדער -- 5

 ןופ רָאטקַאדער -- םישדח 8 ,1897 ,"טפנוקוצ יד; ןופ רָאטקַאדער

 רעשילגנע רענַאקירעמַא רעד וצ קירוצ ךָאנרעד ,?סטרעוורָאפ,

 ."סטרעוורָאפ , ןופ רָאטקַאדער ,סיוס ןייז זיב ,1901 טניז ןוא ,עסערּפ

 רעטַאעט ןשידיי םוצ סערעטניא ןייז וצ ןעמוקעג זיא רע ױזַא יו

 : תונורכז ענייז ןיא ױזַא .ק טלייצרעד

 ןעצ ייב ןעזעג ךיא בָאה רעטַאעט-טָאטש רענליוו םעד ןיא,

 טימ ןיינ רעטאעט ןיא ךיא נעלפ ןטרָאד .,ןעננולעטשרָאפ-רעטַאעט

 -עג טפֶא ךיא בָאה ןצרַאה ןיא רעבָא ,סערעטניא ןטפאהרעביפ ַא

 יד ןופ רָאּפ ַא זיולב .,ןליּפש םעד ןופ טייהנדירפוצנוא ןַא טליפ
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 -דָאּפ ןיא רדח ןיא טנרעלעג רָאי ַא רעירפ

 ןופ ןָאקיסקעל

 טדערעג ןבָאה ייז .ןעוועג ןלעפעג רימ ןענייז רעליּפשיוש רענליוו

 רעטרעוו יד ןבָאה רעבָא ערעדנַא יד .רענייטש ןכעלריטַאנ ַא ףיוא

 טנָאקעג טינ לָאמנייק סָאד בָאה ךיא ... .ןעגנוזענ ,טרימַאלקעד

 רעמיא ךיא געלפ ,'ױזַא טינ ךָאד ןדייר ןשטנעמ, .ןנָארטרַאפ

 עטנענילעטניא טימ קידנסעומש ןוא קרָאידוינ ןיא קידנעייז .ןהנעט

 -ערג ןיא רעטַאעט ןשיפור םעד ןעעזעג ןבָאה סָאװ ,ןטנַארנימיא

 ערעסעב יד זַא ,טקידנוקרע ךיז ךיא בָאה ,טעטש עשיסור ערעס

 .עיצַאמַאלקעד טינ ןוא טייקכעלריטַאנ עקַאט טרעדָאפ עניב עשיסור

 ןדייר יױזַא .ןרָאװעג ןלעפעג טינ רימ זיא עניב רענַאקירעמַא יד

 ךיא געלפ טייצ עטשרע יד .ןנערפ ךיז ךיא געלפ '? ןשטנעמ ןעד

 ייטשרַאפ רשפא :ןײלַא ךיז ףיוא ןפרַאװּפױרַא דלוש יד רעבָא

 .ןליּפש ױזַא שילגנע ףיוא ןעמ ףרָאד רשפא .טינ ךיא
 רָאי ירד עטשרע יד ןיא ןסערעטניא עקיטסייג עניימ וצ ..,

 ,ךיא ביולג ,טרעהענ ,עקירעמַא ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ

 רעטַאעט ןשילגנע ןוא ןשידיי םעד טימ טפַאשטנַאקַאב עטשרע ןיימ

 ."ערעּפָא רעד טימ ןוא |

 עשידיי ןופ ןײטשטנַא סָאד ןופ שטכישעג יד .ק טרעדליש ָאד

 טניז ,1882 ןופ קידנבייהנָא ,קרָאי-וינ ןיא ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט

 -עוו ייב עילימַאפ-יקסוװעשַאמָאט רעד טימ ?רעבָאהביל, עטשרע יד

 : רעניואוונייא ןַא ןעוועג זיא .ק ןעמ

 .ןגיוצעג טינ ךימ טָאה ןליּפש טייל עגנוי עזיד ןעז וצ ךָאד ןוא,

 בילוצ ,ךעלנײשרַאוו ,זייוולייט .יונעג טינ ךיא קנעדעג ,סָאוװרַאפ

 ןַאד טָאה ץנענילעטניא עשידיישיסור יד סאו גנוטכַארַאפ רעד

 -עזדנוא לייוו זייוולייט .ןיימעגלַא ןיא עניב רעשיריי רעד וצ טַאהעגנ

 ביל, ןעוועג סנטסיימ ןענייז עקירעמַא ןיא רעליּפשיוש עטשרע ער

 ןיימ לייוו זייוולייט ןוא ,םייה רעד ןופ ןטסיטרַא ןייק טינ ,'רעבָאה

 -ניא ךיס ןבָאה סָאװ ,ןכַאז טימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא טייצ עיירפ

 ."רעמ ךס א טריסערעט

 ,ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עשידיי עטשרע יד .ק טרעדליש ךָאנרעד

 .קורדנייא ןקידכעבענ ַא םיא ףיוא טכַאמעג ןבָאה סָאװ

 יװ טקַאט ןבלעז ןיא ?רָאטײרעּפָא רעד , דיל ַא ןֶָא טביירש .ק

 -ענעצַאק ןוא ןָאזנעגייפ רעלדנעהכוב יד סָאװ ,*עכָאס יד, סרעזנוצ

 ,זיא סָאו ןוא ,דיל-רעטַאעט ַא יו ןבעגעגסױרַא ןבָאה ןגָאבנעל

 ,רעּפעש יד ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג ,*עכָאס יד; יװ ןוגינ ןבלעז ןטימ

 רע יו ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןיא רעכוזַאב רעטפָא ןַא טרעוו .ק

 -עג רימ טָאה ,טכַארברַאפ ָאד בָאה ךיא סָאװ ,רָאי רעדעי; : טביירש

 לסיב עשביה ַא ןיב ךיא .ןעגנורַאפרע עיינ טימ ןעמָארטש ןבעג

 ןַאד זיא רעכלעוו ,רעטַאעט רעשידיי רעד ןוא ןרָאװעג טלקיװטנַא

 ,?ןסױטשעגּפָא טושּפ רימ טָאה ,יור ױזַא ןעוועג

 ןפרַאד רעטַאעט ןשידיי ןטימ .ק ןופ ןטקַאטנָאק עטשרע יד סלַא

 ןבָאה לָאז רע סָאװ ,עסעיּפ ַא : ןדָאזיּפע עקידנגלָאפ ןרעוו טכַארטַאב

 רעטַאעט ןשידיי ןגעוו ןעלקיטרַא עירעס ַא ,1887 ןיא ןבירשעגנָא

 .עסעיּפ ַא רַאפ עלעווָאנ ַא ענייז ןופ גנוריטּפָאדַא ןַא ןוא 1895 ןיא

 ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד רעביא טיג ךַאז רעטשרע רעד ןגעוו

 : ןירָאג .ב רעטַאעט

 -ןינ ןיא ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ןופ רעריפ ַא ,ןַאהַאק םהרבא,

 טָאה ןעמ ןעוו רָאנ ,עסעיּפ ַא ןבירשעגנָא 188/ ןיא טָאה ,קרָאי

 יו ןוא ,רעטַאעט ןשידיי םעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד טרעלקרע םיא

 םעד ןָאטעג רעק א רע טָאה ,םיא וצ ןסַאּפוצ ךיז ףרַאד ןעמ ױזַא

 טינ ךוזרַאפ ןייק רעמ ןיוש טָאה ןוא עניב רעשידיי רעד וצ ןקור

 ."רלעפ ןשיטַאמַארד ןפיוא טכַאמעג
  ,רעטַאעט ןרַאפ ןבירשעג טָאה רע זַא ,טנקייל ןיילַא .ק

 ַא רעביא טיג יקסנישמור ףסוי לַארטַאעט ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעד
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןייז ןיא .ר טלייצרעד ערעדנַא ןשיװצ .ק ןגעוו ןדָאזיּפע-רעטַאעט ייר

 לָאז .ק .ןסעיּפ ןייק ןבירשעג טינ לָאמנײק טָאה רע סָאװרַאפ ןעמָאנ

 ןטלַאהעג קרַאטש ןוא טרבחעג רעייז ךיז ןרָאי עגנוי יד ןיא ןבָאה

 תולעּפתה טימ רעלימ םיא טָאה רעבָא לָאמנײא .רעלימ יאול ןופ

 זיא רע ןוא ןלעפעג טינרָאג .ק זיא סָאו ,עסעיּפ ַא טנעיילעגרָאפ

 -נַארק ַאזַא זיא ןסעיּפ עטכעלש ןביירש זַא ,סולשַאב םוצ ןעמוקעג

 ףיורעד זיא רע זַא טינ טעז שטנעמ רעטסגולק רעד עכלעוו טייק

 רַאפ ןעוועג זיא סָאד .ןטיה ןופרעד ךיז ףרַאד ןעמ זַא ןוא קנַארק

 .ןסעיּפ ןביירש וצ ןרירוצוצ טינ ךיז לָאמנייק ?טלעג-יבר,; םיא

 רעטײברַא יד; ןופ ,1895 ,232 ןוא 21 ,20 ,29 ןרעמונ יד ןיא

 ןוא ירבע, ןעלקיטרַא עירעס ַא טכעלטנפערַאפ .ק טָאה ?גנוטייצ
 ,"רעטַאעהט ןעשידיא ןיא ּפָארט

 ריא טָאה ,תונורכז עריא ןיא טלייצרעד יקסװעשַאמָאט יסעב יו

 עסעיּפ יד רעטַאעט-*סלּפיּפ , ןיא טריפעגפיוא ,1898 ןיא ,סירָאב ,ןַאמ

 -עג *ןעילטנַא, זיא סָאװ ,"לדוד יקנעי ,רעדָא ,לבייוו ענירג סָאד,

 ,"יקנעי רעד לקנעיג עלעװוָאנ ס'.ק ןופ ןרָאװ
 ןעוו .ק טָאה רעטַאעט ןשידיי םוצ סערעטניא ןתמא ןַא ןעמוקַאב

 .ןסעיּפ ענייז טימ ןידרָאג בקעי ןזיװַאב ךיז טָאה ענערַא רעד ףיוא

 סנידרָאג ףיוא ןפורעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא ,ק

 -עטיל ןופ טריזילַאנַא יונעג יז טָאה רע ."ריביס, עסעיּפ עטשרע

 ךעלריפסיוא ןוא טקנוּפדנַאטש ןלַארטַאעט ןוא ןלַאיצָאס ,ןשירָאר

 ןבָאה ייז ױזַא יו ןוא ןרָאיטקַא יד ןופ ןליּפש ןפיוא טלעטשעגּפָא ךיז

 ַא ןיא טזָאלעגנײרַא ךיז ךיוא טָאה ןוא ,ןלָאר ערעייז טרעּפרעקרַאפ

 -לָאמַאד יד ןופ ןסעיּפ יד יבגל עיגרוטַאמַארד סנידרָאג ןופ ךיילגרַאפ

 ,ןגרוטַאמַארד ששידיי עקיט

 : תונורכז ענייז ןיא םעד ןגעוו טדער .ק יװ טָא

 עסעיּפ יד טלָאװ ,טנייה טלעטשעג 'ריביס, ןייז טלָאװ ןעמ ןעוו ,

 ַא רַאפ ןוא עמַארדָאלעמ ַא רַאפ ןרָאװעג טרעלקרע קימיטשנייא
 זיא רעבָא ןַאד .רעייז יז זיא שיטַאמַארד םגח ,ךאז עכאווש ץנַאג

 ךַאװש יווװ ,סעיינ א ןעוועג עניב רעשידיי רעד ףיוא עסעיּפ ַאזַא

 עשירָאטסיה, יד רַאפ רעכעה ךרע ןיא טינ ץלא יז טייטש ,זיא יז

 ןופ גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד ךָאנ ,ןרָאי ענעי ןופ 'סערעּפָא

 קיטירק ַא ןבירשעגנ 'גנוטייצ רעטייברַא, רעד ןיא ךיא בָאה 'ריביס;

 -ענלַא ןיא רעטאעט ןשידיי םעד ןופ קילברעביא ןַא ןוא ריא ןנעוו

 -ירק יד ןוא ,עסעיּפ עטשרע סנידרָאג ןעוועג זיא עמַארד יד ,ןיימ

 -רעטאעט עטשרע ןיימ ןעוועג זיא '!ננוטייצ רעטיײברַא, רעד ןיא קיט

 ."קיטירק

 ןיא רעדעפ ןייז טּפָא רעייז טלעטשעג .ק טָאה ןָא טלָאמַאד ןופ

 -ירק עכעלריפסיוא ןבירשעג טָאה רע .רעטַאעט ןשידיי ןופ טסניד

 ערעדנַא יד רעביא ךיוא רָאנ ,ןסעיּפ סנידרָאג רעביא רָאנ טינ קיט

 רעשידיי רעד ףיוא ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענייז סָאװ ,קיטש-רעטַאעט

 -קַאדער טָאה רע עכלעוו ןעגנוטייצ יד ןיא טריפעגנייא טָאה ,עניב

 -ַארד ,ןסעיּפ ,רעליּפשיוש ןגעוו סעיינ רַאפ ץַאלּפ ןבעגוצּפָא ,טריט

 ןגייטש ןטימ .רעטַאעט םעד םורָא ןוא ןיא ץלַא ללכב ןוא ןגרוטַאמ

 -ביילג טָאה סָאװ ,עקירעמַא ןיא גנורעדנַאװנייא רעשידיי רעד ןופ

 -יוש עשידיי ןוא סרעטַאעט עשידיי לָאצ יד טרעסערגרַאפ קיטייצ

 ,רענעייל ןשידיי ןופ סערעטניא םעד קידנליפרעד .ק טָאה ,רעליּפש

 ,רעטַאעט ןשידיי םוצ ,רעכוזַאב-רעטַאעט רעד ןעוועג ךיוא זיא סָאװ

 ןשידיי ןרַאפ גנוטייצ ןיא ןבעגעגּפָא ץַאלּפ רעמ ץלַא לָאמַא סָאװ

 .רעטַאעט

 ףמָאק ןידרָאגַאהַאק
 עיפַארגָאיב רעד ןיא ןוא רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא
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 םעד ןגעוו ןעגנוצַאשּפָא ןוא תוישעמ יד לָאר עסיורג ַא ןליּפש ,ק ןופ

 ןידרָאג בקעי ןוא .ק ןשיװצ ןעגנַאגעגנָא רעטעּפש זיא סָאװ ,ףמַאק

 ןגרוטַאמַארד עשידיי ערעדנַא וצ גנואיצַאב ס'.ק ןגעוו ללכב ןוא

 .רעטַאעט-סגנולייוורַאפ ןרעטכייל ןשידיי ןפיוא קוק ןייז ןוא

 ,ףיורעד ּפָא ךיז טלעטש "ןידרָאג בקעי/, ךוב ןייז ןיא רמרמ ןמלק

 קיטירק עפרַאש ַא "סטרעוורָאפ, ןיא טקורדעגּפָא טָאה ןידרָאג סָאװ

 טעז, טָאה .ק זַא ,טקרעמַאב ןוא ,"לקעי, גנולייצרעד ס'.ק ןגעק

 רָאי ַא ּפָאנק -- טָאה רע ןעוו עיזנעצער יד טָא טקנעדעג טוג ,סיוא

 קידנטײדַאב סנידרָאג ןגעוו ןעלקיטרַא ייווצ ןבירשעג -- רעטעּפש

 -נָאק יד ןעוו זַא ,רמרמ ןָא טזייוו רעטייוו ."?'תרפא עלערימ, קרעוו

 ןענידרָאג טריקַאטַא טָאה עסערּפ רעקרָאי-וינ עשידיי עוויטַאװרעס

 רעד זַא ,טרַאװרעד ןידרָאג; טָאה ,"החּפשמה תרהט; עסעיּפ ןייז רַאפ

 ףיוא ןלעטש ךיז ,ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא יו ,טעוו !סטרעוורָאפ;

 טָאה ,םעד טָאטשנָא .אנוש ןכעלטפַאשניימעג רעייז ןגעק טייז ןייז

 ,סטרעוורָאפ, ןופ רָאטקַאדער רעדיוו ןיוש טלָאמַאד ,ןַאהַאק .בא

 סָאװ ,'החּפשמה תרהט, עסעיּפ סנידרָאג ףיוא קיטירק ַא ןבירשעגנָא

 -רעד רמרמ .?טניירפ סנידרָאג ייב גנורעטיברַאפ ןפורעגסיורַא טָאה

 טייצ וצ טייצ ןופ ןבָאה רעביירש ערעדנַא ךיוא זַא ,וליפַא טנָאמ

 םיא קיטירק ןייק טָאה ךָאד; רעבָא ,ןענידרָאג טריקיטירק ףרַאש

 רעטרעטיברַאפ ַאזַא וצ טריפעג טשינ ןוא טגערעגפיוא ױזַא טשינ

 זיא טרָאד זַא ,םינּפ ַא ,ןַאהַאק .בא ןוא םיא ןשיוװצ יד יוװ הקולחמ

 םתס יו רעמ ןפירגעגנָא ןענידרָאג טָאה סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןעוועג

 ,בא יו ,'קיטירק עטקירדעגסיוא ךעלטניירפ ןוא עכעלפעה ,עדלימ ַא

 ."תונורכז ענייז ןיא םעד ןגעוו טביירש ןַאהַאק

 יאול ןופ סרעפטנש םיא ןגעק ןפורעגסױרַא טָאה קיטירק ס'.ק

 ךיוא ,"טלעוו עשיטַאמַארד יד, לַאנרושז-שדוח סנידרָאג ןיא רעלימ

 ללה .רד ךעלגעמ) *רָאטקָאד; םענייא ןופ עיזנעצער עכעלטניירפ ַא

 .רבחמ ןופ ןטסַאק-וװירב ןיא רעפטנע ןפרַאש ַא ןוא (ווָארַאטָאלָאז

 : רמרמ טקרעמַאב ,רעפטנע םעד טָא ןגעוו

 ןענידרָאג טָאה ענייז גנולעטש עכעלסימָארּפמָאקמוא יד טָא ,

 זיא ןוא ,ןעוועג טלָאמַאד זיא 'סטרעוורָאפ, רעד ,רעייט וצ טסָאקעג

 ןיא גנוטייצ-רעטעברַא עכעלגעט עקיצנייא יד ,ןבילברַאפ גנַאלנרָאי

 ַא/ םתס טינ ןעוועג זיא רָאטקַאדער-סטרעוװרָאפ, רעד .עקירעמַא
 רעד רָאנ ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה ןידרָאג יוו 'ננוטייצ ןיא סָאב

 רעשימָאנָאקע ןוא רעשיטילָאּפ רעקידלַאװנג ַא ןֹופ העד-לעב רעלופ

 רעטעּפש רָאי סקעז-ףניפ טָאה יקסוועשטניוו סיֹרָאמ סָאװ ,טכַאמ

 -רעדָאמַאס, ַא סלַא טריזירעטקַארַאכ (1910 ינוידזַאמ ,'טפנוקוצ ,)

 טֶא ןגעק רעקינעּפשרעדי ַא יו .(טּפַאשרעהטסבלעז) !עיוװַאשז

 יד ןבָאה רעמ טנָאקעג טשינ ןיוש ןידרָאנ בקעי טָאה ,טכַאמ רעד

 ןסעיּפ ענייז ,טרעקרַאפ .עסערּפ רעשיטסילַאיצָאפ רעד ןוֿפ עציטש
 סָאד .טריזימינימ רעדָא ,ןסירענרעטנורַא דדסכ טרָאד ןיוש ןרעוו

 דנוש ךלמ רעד .רעטַאעט-דנוש םעד ,אנוש-טּפיוה ןייז טקיטומרעד
 עקידנרעטאלפ טימ רעטאעט ןשידיי ןיא קירוצ טלָאמַאד טמוק

 .ןענָאפ

 רעווש סרעדנוזַאב טליפעג ךיז טָאה ןידרָאנ סָאװ ,הביס יד ..

 -רָאפ, ןשיטסילַאיצַאס ןיא םיא ףיוא ןלַאפנא יד ךרוד ןפָארטעג

 יוזַא ,רעטַאעט עשידיי ערעסעב סָאד : טושּפ ןעוועג זיא ,'סטרעוו

 יד ףיוא טציטשעגנ ךיז טָאה ,רוטארעטיל עשידיי ערעסעב יד יוװ

 .ץנעגילעטניא רעייז ןוא ןסַאמ עקידנטעברַא עשידיי עטרעלקענפיוא

 -רָאפער וצ חכ ןוא טומ ןבעגעג ןענידרָאנ טָאה טייהנזעוונא רעייז

 ןעיורפ ,רעלטסניק ןֹופ רדַאק א ןדליבסיוא ,עניב עשידיי יד ןרימ

 .ןסעיּפ ערעסעב רַאפ םוקילבוּפ-רעטַאעט ַא ןעיצרעד ןוא ,רענעמ ןוא

 ךרוד רַאפעג ןיא ןרָאװעג טלעטשענ רעבָא זיא טעברַא עצנַאנ ןייז
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 טסאטאמאאאקאאטאהאפו

 טיול ,ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,'סטרעוורָאפ, ןופ ץנעדנעט רעיינ רעד

 "ראה, ןוא 'ןסַאמ .יד וצ ןזָאלּפָארַא, ךיז ןיא ,קורדסיוא סנידרָאג

 עשיטַאמַארד,) 'ןטקניטסניא ערעקירעדינ ערעייז טימ ןריזינָאמ

 -נייא ,ץנעדנעט עיינ יד-טֶא .(1904 רעבמעטּפעפ ןט19 ןופ 'טלעוו

 -רָאנ ןסיײררעטנורַא שיטַאמעטסיס ןייז ןוא ןַאהַאק .בא ןופ טריפעג

 ןידרָאנ בקעי סָאװ ,ץלַא ןרעטשעצ וצ טעארדענ ןבָאה ,ןסעיּפ סניד

 -ענ טָאה סָאד .טעברַא רערעווש ראי ןצפופ ןיא טיובעגפיוא טָאה

 טמיראב ןענייז עכלעוו ,רעליּפשיוש ענעי גנוקיטכערַאב ַא ןבעג

 וזַא ,דנוש םוצ ןרעקוצקירוצ ךיז ,ןסעיּפ סנידרָאנ ךרוד ןרָאװעג

 ,רעטאעט-דנוש םנופ ןעייר יד ןרָאוװענ טקרַאטשרַאפ ןענייז םורַא

 ."ןסקַאו ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ןטיפָארּפ ןוא רעכוזַאב סנעמעוו

 ףיוא; עסעיּפ סנידרָאג ןופ גנוריפפיוא רעד ןגעוו קידנדייר ןוא

 ; רמרמ ןמלק טביירש ,"גרעב יד

 -עג טשינ ןַאהַאק .בא טָאה ,ןטרַאװרעד וצ ןעוועג זיא'ס יו, |
 .עסעיּפ רעיינ סנידרָאנ ןיא ךירטש ןטוג ןקיצנייא ןייא ןייק ןענופ

 יד ףיוא, זַא ,ןזיוַאב טינ סע טָאה רע רעבָא ,ןבירשעג טָאה רע

 ,שילננע ןיא עמַארד ַא ןוא ןַאמָאר ַא ןופ טסולפנייאַאב זיא 'גרעב

 .ןלָאמענ ץרַאוװש וצ ןענייז עסעיּפ רעד ןיא סעקינטיירלַא יד זַא ןוא

 סעכלעוו ,רעטַאעט ַאילאט סָאד טכַאלענסיוא רע טָאה ןָאזעס ףוס

 ןיא גָאט ןייא זיולב טליּפשעג טָאה'ס לייוו) '?טעביז, ןָא טפור רע

 נרעב יד ףיוא טכַאלש ַא ןרָאלרַאפ טָאה'ס זַא ,(ןביז טָאטש ךָאוו

 ןיא טלעטשעג ןבָאה 'סטרעוורָאפ, ןיא ןלַאפנָא עקידרדסכ יד . ..

 -עצ רעד רעביא גרָאז יד .הנויח סנידרָאנ ןופ לַאװק םעד הנכס

 ןייז רַאפ גרָאז יד ךיוא יוװ ,ןינב ןשיטַאמַארד ןייז ןופ גנורעטש

 ,טסנידראפ ןייז ףיוא ןזיוועגנָא ןעוועג זיא סָאוװ ,החּפשמ רעסיורג

 ."טנוזעג סנידרָאנ ןבָארנענרעטנוא ךיוא ףוס לכ ףוס טָאה

 רע ואוו ,ךיירטסע ןוא עיצילַאג ןיא ךוזַאב ַא ןופ ןעמוקעגקירוצ

 עקינייא ןריפפיוא טזָאלעג ןידרָאג טָאה ,ןרירוק ךיז ןרָאפעג ךיוא זיא

 עכלעוו ,?עיצילַאג תולג, ןוא "םייה ַא ןָא; ייז ןשיווצ ,ןסעיּפ עיינ

 + ;רמרמ טביירש םעד ןגעוו ,עסעיּפ עשידיסחייטנַא ןַא ןעוועג זיא

 ףיוא זיולב ןציטש טנָאקעג ךיז רעבירעד טָאה 'עיצילַאג תולג,,

 ןופ רָאטקַאדער רעד יו ױזַא רָאנ .ןסַאמ עשידיי עלַאקידַאר יד

 רעכעלנעזרעּפ א סנידרָאנ ןעווענ זיא ,ןַאהַאק ,בא ,'סטרעוורָאפ;

 עסעיּפ עלַאקידַאר יד טָא ןקידיײטרַאפ וצ טָאטשנָא -- זיא ,אנוש

 ןיילַא רע טָאה ,עסערּפ רעשיסקָאדָאטרָא רעויטַאװרעסנָאק רעד ןגעק

 .ענעי יו סַָאה רעמ טימ ךָאנ ןענידרָאנ ףיוא ןפרָאװעגפױרַא ךיז

 ןֶא/ ,סנידרָאג עסעיּפ עקידרעירפ יד ךיוא זַא ,טרעלקרע טָאה רע

 'עסעיּפ עקילייווננַאל ,עטפָאלבעג ,עשלַאפ א, ןעוועג זיא ,'םייה ַא

 ןידרָאנ טָאה ,ןרָאלרַאפ טָאה רע סָאװ ןעניווענוצקירוצ םוא, . .

 -עלרע ליפ ַא ,ערעקרַאטש ליפ ַא ,ערעסעב ליפ ַא ןבעג טעיירטעג

 ,ןרָאי עטצעל יד ןיא ןבעגנעג טָאה רע סָאוװ יד יוװ ,עסעיּפ ערעכ

 -עג ,שלַאפ ןיא "עיצילַאנ תולנ, עסעיּפ עיינ יד ךיוא, . .. רעבָא

 -ריטַאנ טָאה סָאד .'ףוס זיב ביױהנָא ןופ קיליײװגנַאל ןוא טפָאלב

 ,ןזיוועגנָא ןבָאה ייז .רערערַאפ סנידרָאנ טנערעגפיוא קרַאטש ךעל

 טָאה 'קילייווגנַאל ןוא טפָאלבעג ,שלַאפ, יו רעטרעוו עכלעזַא זַא

 -ךינ יד ןנעק ןביירש וצ ךיז טנעוורעד טינ לָאמנייק ןַאהַאק .בא

 .רעכַאמ-ןסעיּפ עשיטסידנוש עטסנרע יד ןופ סעקיירעכַאמ עטסקיר

 זיא'ס שטָאכ זא ,ןבענוצ ךעלנייווענ רע טגעלפ טרָאד ,טרעקרַאפ

 ".,,טנאסערעטניא ןוא טנַאּפשעג ךָאד סע זיא ,!עטַאוװעדנוש;

 יד ןשיווצ ןוא טנווָא-ןרע ןַא םענייז וצ עסעיּפ יד טלעטש ןידרָאג

 סָאװ ,ןופרעד ּפֶא טקזוח רע רעכלעוו ןיא עדער ַא רע טלַאה ןטקַא

 -סױרַא טָאה סָאד .*ףָאלב; ןסעיּפ ענייז ןוא *רעפָאלב , םיא טפור ןעמ

 : טנכיײצַאב רמרמ יוװ ,רעפטנע ס'.ק ןפורעג
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 ןופ ןָאטיסקעל

 עירעס ַא טימ ןַאהַאק ,בא סױרַא טערט טנווָא-ןרע סנידרָאנ ךָאנ;

 -כָאנ םישדח ריפ ןגיוצעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעלקיטרַא ןידרָאגיטנַא

 -קיטרַא ריפ עטשרע סנַאהַאק טָאה יקסוועשטניוו סירָאמ .דנַאנַא

 רעטרעוו םי ַא ןיא; :ױזַא טריזירעטקַארַאכ (סמולָאק ןצפופ) ןעל

 ןופ ,"ןטקַאפ, ןּפורג ייווצ טכַארבעגנסױרַא ןןַאהַאק .בא} רע טָאה

 עיזנעצער רעדעי ייב טגָאזעג ןיילַא ןיוש רע טָאה עטשרע יד עכלעוו

 עּפורג עטייווצ ַא ןוא ," ןייא ךיז טלַאה , רע סָאװ ,רָאי ןצכעז יד ןיא

 :ןיא סָאד -- ײנ-לנָאּפש טשינ םנה --- יינ רעקינייוו רעדָא רעמ

 םניא ןלַאדנַאקס טכַאמ ןוא קיטירק יד טריזירָארעט ןידרָאג זַא,

 ןיא טלַאה רע זַא ,רעביפ-קיטירק טָאה רע זַא -- -- -- רעטַאעט

 טָאה ,ןַאחַאק ,רע זַא ,רָאי ןצכעז ןיוש -- ןענַאהַאק ןעלדיז ןייא

 זיא סע ןזיב ,(ורצי תא שבוכה רובגנ והזיא) ןטלַאהעגננייא ךיז

 ןעוועג הלנמ ןבָאה עדייב ייז ןוא ,יקסנַא םיא טימ ,ץרּפ ןעמוקעג

 ןצכעז עצנַאג יד ןענידרָאנ ןעמ טָאה טעװענַאשעג זַא ,דוס םעד

 . "וו .א .א .וװ .ַא .א דיחי ןב ַא זיא רע תמחמ רָאי

 -ַאב ןוא תונעט עלַא סנַאהַאק סיוא יױזַא טנכער יקסוועשטניוו

 ..שרַאפ טציא זיב ןעמ טָאה ןנָאז וצ סָאד-טָא, ; וצרעד טסרעמ

 ןזיוַאב ןפוא םעד ףיוא טָאה ןעמ .סמולָאק ןצפנופ ןבירשרַאפ

 םיא טָאה ןידרָאג .ןזָאלענסיוא בָאה ךיא ןכלעוו ,?טקנוּפ , ןייא

 קיצפופ ןזָאלעצ ןַאהַאק טָאה ,ןביירש טשינ ןעק רע זַא טקידלושַאב

 לפוק ןקידמולָאק ןצפופ א ןיא ףָאטש-עזעל תורוש קיצכעז זיב

 זיא ןידרָאנ זַא ,חמ ןטסּפמעט םעד רַאפ רָאלק ןזייווַאב וצ רעסַאװ

 | ....טכערענ

 רעקילדנעצ ןוא רעקילדנעצ ןופ ןעלקיטרַא עירעס ןייז ץוח ַא

 זיא ןידרָאנ זַא ,ןזייוַאב וצ טכוזעג טָאה רע עכלעוו ןיא סמולָאק

 טכעלטנפעראפ ךיוא ןַאהַאק .בא טָאה ,גרוטַאמַארד ןייק טשינ ?לכ

 ןידרָאנ בקעי זַא ,ןזייװַאב טלָאזעג טָאה סָאוװ ,עירעס עטייווצ ַא

 רעכעלרע ןייק טשינ ןוא רעביירש רעלענינירא ןייק טשינ ללכב זיא

 ,טָאה ןַאהַאק ... בנג רעשירארעטיל ַא ,רָאטַאינַאלּפ ַא רָאנ ,ןַאמ

 יעסע סנידרָאג 'סטרעוורָאפ, ןיא טקורדעגרעביא ,שינביולרעד ןָא

 -פירש עלַא, ןופ דנַאב ןטרעפ ןיא ןיירַא) !עמַארד טלעוו עסיורג יד,

 -ענפיוא רע טָאה םעדכָאנ .(3-49 ןטייז ,'ןידרָאנ בקעי ןופ ןעט

 -ַאב וצ טכוזעג טָאה רע עכלעוו ןיא סמולָאק רעקילדנעצ ןבירש

 יד, ךוב םעד ןופ ןעמונעגסיױורַא יעסע ןייז טָאה ןידרָאנ זַא ,ןזייוו

 ןופ ,עטכישענ-טלעוו רעד ןופ סעמַארד עשיטּפעקס עסיורג ףניפ

 ןוא ןָאדנָאל ןיא ןענישרעד) ןעוַא ןאשזד .ווער ,חלנ ןשילגנע ןַא

 ,(1896 ןיא קרָאידוינ ןיא

 טשינ קרעוװו סנעוַא טָאה רוטַארעטיל רעשילגנע רעד ןיא ..}

 ןליפַא טנָאמרעד עידעּפָאלקיצנע עשילגנע יד .,ןעזפיוא ןייק טכַאמעג

 ערעדנַא עייר ַא יו ,ךוב סנעוַא זַא ,ךעלנעמ .ןעמָאנ ןייז טשינ

 עסיורג יד, יעסע ןייז ןביירש וצ ןענידרָאנ טגערעננָא ןבָאה ,רעכיב

 עיירפ, לַאנרושז-שדוח ןיא טשרעדוצ ןענישרעד) 'עמַארד טלעוו

 רַאונַאי ןוא 1899 רעבמעצעד ןוא רעבמעווַאנ ןופ 'טפַאשלעזענ

 ןיא ,,טרעסעבעגסיוא ןוא טרעסערגרַאפ ?סיב ַא, ,רעטעּפש ;(ס 0

 רעכמעווָאנ ןוא רעבמעטּפעפ ,טסוניוא ,ילוי ןופ 'טפנוקוצ , רעד
 ןטייז ,4 דנַאב ,'ןידרָאנ בקעי ןופ ןעטפירש עֶלַא, ןיא טצעלוצ ,4

 רעד רעטנוא סיױרַא זיא !טּפַאשלעזעג עיירפ, יד --- רעבָא 9

 ןופ רענעק עדייב -- ץטאק .ס ןוא ףעיטנָאעל ,מ ןופ עיצקַאדער

 ,עיצקַאדער סצנַארק פיליפ רעטנוא ,'טפנוקוצ יד, ךיוא .,רוטַארעטיל

 -דוטַארעטיל ןופ ןיירק ןקידנטיידאב א טַאהענ ךיז םורַא טָאה

 -ענ אזַא ןלַאפעגנייא טשינ וליפַא זיא ייז ןופ םענייק ןוא ,רענעק

 ןופ !סטרעוװורָאפ, ןיא טנָאזענסיױרַא טָאה ןאהַאק .בֹא יוװ קנַאד

 ןופ לּפמעטש רעד ןנעלעג זיא'ס רעכלעוו ףיוא יעסע ןַא זַא ,8
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 רעצטַאעט ןשידיי

 .ווער ןופ 'טעבנגענ, זיא ,ליטס ןוא טסייג םענעגייא סנידרָאג בקעי

 .ןעוַא ןאשזד

 -מַאה ,בויא ,סואעטעמָארּפ ןנעוו ךוב ןייז ןיא טדער ןעוַא ,תמא

 רעקילדנעצ טימ יוװ) ןידרָאנ ךיוא טוט סָאד ןוא ,טסואפ ןוא טעל

 טלדנַאהַאב ,רעבָא ,ןידרָאג ,(סנַאמייס ןָאטעג סע טָאה רעירפ רָאי

 -גנע רעד יו טקנוּפדנַאטש ןרעדנַא ןַא ןופ רָאנ דנַאטשנגעק ןייז

 ןוא רעקנעדיירפ ַא יו טרָאד טביירש ןידרָאנ בקעי ,גָאלָאעט רעשיל

 ןריפסיוא עכעלצעזנגעק ,ךעלריטַאנ ,טכַאמ רעכלעוו ,טסילַאירעטַאמ

 ןוא רָאלק ,ץרוק ױזַא ןבענרעביא סָאד זיולב וליפַא .ןעוַא .ווער יו

 קרעוו שיּפָאזָאליפ-שיגַאלָאעט ,רעווש ַאזַא ןופ טלַאהניא םעד טכייל

 (טלּפָאט ןעמונרַאפ שידיי ןיא טלָאװ סָאװ) ןטייז טרעדנוה ריפ ןופ

 טָאה ןידרָאנ רעבָא ,טעברַא עשירעפעש ַא ןיילַא ךיז רַאפ ןיוש זיא

 .טלַאהניא םענענייא ןַא יא ,םרָאפ ענענייא ןא יא ייסע ןייז ןבעגנעג

 ןידרָאנ ןעוו טוגמוא רַאּפ ןעמונענ טשינ רעבירעד טלָאװ רענייק

 -טלעוו עסיורנ יד, זַא ,יירשעג סנַאהַאק .בא טרירָאנגיא טלָאוװ

 ןידרָאג ...הבנג עשירַארעטיל ַא ,"רוטַאינַאלּפ, ַא זיא ?עמַארד
 רעטַאעט סָאד סָאװרַאפ ןטילעגנ ןרָאי ענייז עלַא טָאה רעכלעוו ,רעבָא

 ןוא ןעגנוטעבראַאב ענייז טריסנָאנַא ןטסעטָארּפ ענייז ןגעק טָאה

 -ינירֲא ענענייא ענייז ןעוועג ןטלָאוװ ייז יו ןעננוצעזרעביא וליפא

 -לושַאב ַאזַא ןופ ןפָארטענ קרַאטש טליפעג ךיז טָאה ,קרעוו עלענ

 ןא וצ ןענַאהַאק .בא טרעדָאפענסױרַא רעבירעד טָאה רע .גנוניד

 טָאה ןַאהַאק .בא רָאנ ;ןשטנעמ עטנענילעטניא ןופ טכירעג-ןרע

 ייר ַא ןיא טלָאמאד טריזילַאנַא ןידרָאנ .טנָאזעגּפָא ןופרעד ךיז

 סנַאהַאק טימ טנייצרעביא ןוא גנוטּפױהַאב סנַאהַאק ,בא ןעלקיטרַא

 ,",לובלב-רקש א זיא סָאד זַא ,דייר ענענייא

 .ק זַא טימרעד יעסע רעד ןגעוו עטכישעג יד טקידנערַאפ רמרמ

 ישסע סנידרָאג ןצנַאגניא "סטרעוורָאפ,; ןיא טקורדעגּפָא טשרעוצ טָאה

 ןופ ןטַאטיצ טכַארבעג ,ןעלקיטרַא עירעס ַא ןיא ,ךָאנרעד טשרע ןוא

 גנוצעזרעביא רעיירפ וצ ַא ןיא טפָא ייז קידנבעגרעביא ,ךוב סנעוַא

 -רַאפ טָאה ןידרָאג ,ןטַאטיצ יד ןעניפעג וצ אוו קידנזייוװנָא טינ ןוא

 קידנצונַאב ,ן'.ק טרעפטנעעג ףרַאש רעייז ןוא דלודשג ןייז ןרָאל

 ערעייא טעברַא לקיטש רעקיזָאד רעד ןיא;, : יו ןקירדסיוא עכלעזַא

 עשיטָאידיא יד :ןרעדנואווַאב וצ רעמ סָאװ טשינ ןײלַא טינ ךיא סייוו

 -טסבלעז ךיז יד רעדָא תוצראה-םע עזָאלליּפשיײב יד ,טײקעּפמוטש

 7? הּפצוח עקידנגייטשרעביא

 רֶע .ןענידרָאג ץַאלּפ ךס ַא טעמדיוו תונורכז ענייז ןיא ןיײלַא .ק

 זַא ןָא טזייוו

 סולפנייא ןכעלנעזרעּפ סנידרָאנ ךרוד ןוא ןסעיּפ סנידרָאג ךרוד ,

 -נורעדָאפ ערעכעה ןוא קַאמשענ רערעסעב ַא טלקיוטנַא ךיז טָאה

 -ײטַאל ןוא ןציוורוה רַאפ רעכעה ליפ ןענַאטשענ זיא ןידרָאנ ,ןעג

 . ןיא דלַאב| טָאה ןידרָאג . , , .טסייג ןיא ןיא ,טסנוק ןיא יא ןרענ

 -עלעג ַא ןבענענ ןרעליּפשיוש עשידיי ידו ייז ןןסעיּפ עטשרע ענייז

 רע טָאה רעטעּפש ןוא ,ןלָאר ןבעגעג ייז טָאה רע .ןליּפש וצ טייהננ

 סלַא טירשטרָאפ טכַאמעג טָאה רע .,ןלָאר עדעסעב ךָאנ ןבענעג ייז

 סלַא טירשטרָאפ טכַאמענ ייז ןבָאה ,םיא קנַאד ַא ןוא ,גרוטַאמארד

 -ענמוא ןַא טַאהעג רע טָאה עניב רעזנוא רַאפ . . . ,רעליּפשיוש

 ןעמ יו ,טקנוּפדנַאטש ןשירַארעטיל ַא ןופ רעבָא ,גנוטיידאב ערעיוה

 ,טלעוו רעשירַארעטיל רעטיירב רעד ןיא קורדפיוא םעד טייטשרַאפ

 -עטיל רעד ןיא . . . .טאהענ טשינ טרעוװו ןייק ןכַאז ענייז ןבָאה

 טינ רוטַארעטיל רַאפ ןסעיּפ סנידרָאגנ ןעמ טלָאװ טלעוו דעשירַאר

 -געלק ןקידסלָאמאד ריא ןיא) רעבָא עניב רעזדנוא רַאֿפ ,טנכערעג

 סנידרָאג . . . .קיטכיוו רעייז ןעוועג ייז ןענייז (דנַאטשוצ ןכעל

 יד .טייקכעלקריוו רעד ןופ טייוז ץנַאנ ןעוועג ןענייז ןלָאר-רעטַאעט
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 ענייז ןופ רעליימ יד ןיא טניילעגניירַא טָאה רע סָאו ,רעטרעוו

 רעדָא רענעמ ענייז .ךעלריטַאנ ןעננולקעג טינ ןבָאה ,ןענָאזרעּפ

 ןשטנעמ עכלעזַא עכלעוו ,ןזַארפ ,"תומכח , ןנָאז ןגעלפ ןעיורפ

 -סורַא ןּפיל ערעייז ןופ טנעקענ טינ לָאמנייק ןבעל ןתמא ןיא ןטלָאװ

 -לַאל עוװָאנישַאמ ןעוועג ןּפיט ענייז ןענייז סנטפיימ . . . .ןעננערב

 ןעגנולקעג ןבָאה סע .תומכח עוָאנישַאמ --- דייר ערעייז ןוא ,סעק
 לָאצ א ןָא ןעמוקענרָאפ ןענייז סע ,רענעט עשלַאפ רועש ַא ןָא

 -עג ןוא ןטייקכעלריטַאנוא עלַא עזיד ץָארט רעבָא .ןטקעפע עקיליב

 -ַאט ַא רַאפ עלָאר ערַאבקנַאד ַא ןטיידנָא רע טגעלפ ,ןטייקלצניק
 ּפיט ַא ןפַאשענ ,ָאזלַא ,טָאה ןידרָאג יצ . . . .רעלטסניק ןלופטנַאל

 א טאהענ טפָא רעייז םיא ייב טָאה רָאיטקַא רעד -- עקלַאל ַא יצ

 ערעקיטכיוו יד ןענייז םיא ךרוד .עלָאר א ןפַאש וצ טייקכעלגעמ

 ַא ןנָארקעג ןיילַא ןבָאה ייז ,רעלטסניק ןרָאװעג רעליּפשיוש עשידיי

 רעצנַאג רעד טָאה ןסעיּפ ענייז ןיא ןליּפש רעייז ךרוד ןוא ,ןעמָאנ

 -רָאנ .עפוטש ערעכעה א ףיוא ןביוהענפיוא ךיז רעטַאעט רעשיריי

 -יווש עּפורנ עטנָאמרעד יד .ןפקאוועג זיא טכַאמ ןוא ןעמָאנ סניד

 ןטפערק עטסקיטכיוו יד יא ןעוועג ןענייז סנירעליּפשיוש ןוא רעֶליּפש
 -עט יד ןופ ןרָאטקעריד יד ןוא םיטַאבעלַאב יד יא ,עניב רעד ןופ

 ןגעוו ןרָאטקעריד-רעליּפשיוש עּפורנ יד יו טקנופ ןוא . . , ,סרעטַא

 סרעטַאעט עשידיי יד רעביא טשרעהעג טָאה ,ָאד דייר ךיא עכלעוו

 טשרעהעג ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,ןיֹדרָאנ בקעי טָאה יֹוזַא ,קרָאידינ ןיא

 .ייז רעביא

 ןענַאטשענ זיא ,ןענופעג ריא טָאה ןידרָאנ יווװ ,עניב עשידיי יד

 דנסיוונוא ױזַא ןעוועג ןענייז רעליּפשיוש עריא ןוא ,קירדינ ױזַא

 ןקוק ייז ףיוא לָאז רע סָאד ,ךעלריטַאנ ןעוועג זיא סע זַא ,יור ןוא

 ןוא ןצלָאטש ךעלנייוועגרעסיוא ןַא קידנבָאה ןוא ,גנוטכַארַאפ טימ

 ןַא ןפרַאװפױרַא ןרָאיטקַא יד ףיוא רע טנעלפ ,רעטקַארַאכ ןקיציה

 ןבָאה ייז ןוא ,טקעּפסער ןפיט ַא טליפעג םיא וצ ןבָאה ייז .המיא

 ?.םיא ראפ טרעטיצעג ךעלבעטשכוב

 ןידרָאג סָאװ עיצולָאװער יד טרעדלישעג טָאה .ק יו םעדכָאנ

 ַא יו םיא רע טריזירעטקַארַאכ ,רעטַאעט ןשידיי ןיא טכַאמעג טָאה

 ,שיסור ןּבירשעג ןוא טדערעג טוג טָאה סָאװ ,טנעגילעטניא ןשיסור

 טכוזעג טָאה ןעמ ןוא קיטכיוו ןוא ּרעלוּפָאּפ רעייז ןרָאװעג זיא רע

 א ןעועג רע זיא טניירפ ןופ טפַאשלעזעג ןיא .טפַאשטנַאקַאב ןייז

 -טסַאג רעייז םייה רעד ןיא ךיז ייב ןוא ,רעמענעגנָא ,רעכעליירפ

 רעבָא ,טסילַאיצָאס רעלעמרָאפ ןייק ןעוועג טינ זיא רע .ךעלטניירפ

 -ימיא עטמיטשעג-לַאקידַאר עקיטכיוו יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע

 ןוא שטנעמ ,טָאג; ןסעיּפ ענייז ןיא .לַאטרַאװק ןשידיי ןיא ןטנַארג

 ָאד ןענייז ?טייהראוו ,, יד, ןוא "?ַאטַאנָאס רעציירק, ,"אפאס,, ,"לווייט

 סיוא ןקירד עכלעוו ,ןטקַא עצנַאג ןוא סעקנעצס ,ךעלטרעוו עסַאמ ַא

 טייהכיילגמוא עשימָאנָאקע ,עביל ,הנותח ןגעוו ןעעדיא עלַאקידַאר

 ןשיוװצ טעטירַאלוּפָאּפ ךס ַא ןפַאשעג םיא טָאה סָאד ןוא ,עיגילער ןוא

 ןענעסביא וצ ןענידרָאג ןכיילגרַאפ ןעמונעג טָאה'מ .,ןטסילַאיצָאס

 -עג ךיז טלָאמאד ןעמ טָאה עניב רענַאקירעמַא-שילגנע רעד ףיוא

 סעמעט עכלעזַא ןוא טייקמורפ רעשינַאטירויּפ רעגנערטש ייב ןטלַאה

 עשידיי;טינ ערעייז ןגעלפ ןטנעדוטס עשידיי .ובַאט ןעוועג ןענייז

 ןוא .ןסעיּפ סנידרָאג ןעז רעטַאעט ןשידיי ןיא ןעגנערב ןרָאסעּפָארּפ

 1903 רעבָאטקָא 12 םעד טָאה ןעמ תעב זַא ,דָאזיּפע םוצ .ק טמוק ָאד

 -עגאט; רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןוא ,"המותי יד; סנידרָאג טריפעגפיוא

 טריקַאטַא רעטעּפש ןידרָאג טָאה ,עסעיּפ יד ןסירעגּפָארַא טָאה *טַאלב

 רעד ןופ רעבעגסױרַא םעד ךיוא יו רעקיטירק םעד רעטַאעט ןיא

 טָאה סע .,?לַאנרושז ןעגרָאמ , גנוטייצ רעשיסקָאדָאטרָא רערעדנַא

 (רעלימ סיאול ךרוד) "סטרעוװרָאפ ,, ןשיווצ ףמַאק ַא ןביוהעגנָא ךיז
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 לייוו ,טקילײטַאב טינ ךיז טָאה .ק ןכלעוו ןיא *טַאלבעגאט, םעד ןוא

 ךיוא םיא טָאה רעכלעוו ,ןענידרָאג ןגעק עדווירק ַא טַאהעג טָאה רע

 ןטַאװירּפ ַא ןיא גנוקרעמַאב ַא רַאפ עניב רעד ןופ טריקַאטַא לָאמַא

 .עסעיּפ א רענייז ןגעוו סעומש

 .ק טלייצרעד ןענידרָאג ןוא םיא ןשיווצ סיר ןטשרע םעד ןגעוו

 : תונורכז ענייז ןיא

 יז .קיטירק עטסנעלק יד ןגָארטרַאפ טנַאקעג טינ טָאה ןידרָאנ ,

 רעטסכעלטניירפ רעד ןיא ןוא טניירפ ַא ןופ ןעמוק טגעמענ טָאה

 רעדָא עניב רעד ןופ 'ןרעפטנע, רעקיטירק ענייז טנעלפ רע .עמרָאפ
 גנורַאפרע ַאזַא .רענייטש ןכעלײצרַאפמוא ןַא ףיוא ןוא ךעלטפירש

 רעזדנוא ןופ רָאי ןטשרע םעד ןיא ךיילנ טַאהעג םיא טימ ךיא בָאה

 דעד, עסעיּפ עטייווצ ןייז טריפעגפיוא טָאה ןעמ ןעוו טפַאשטנַאקַאב

 ןעוועג ןַאד ןענייז ריפ ,1892 ןיא ,,עקירעמַא ןיא דיי רעשיסור

 בָאה 'ננוטייצ רעטעברַא; רעד ךרוד .ןעגנואיצַאב עטסעב יד ןיא

 .עציטש עטסמערַאוװ יד ןבענעג גרוטַאמַארד סלַא טייקיטעט ןייז ךיא

 ףָאנ ,טציטשענ ךיוא ךיא בָאה 'עקירעמַא ןיא דיי ןשיטור, םעד

 ןעמָאנ ןטימ טנַארגימיא ןַא ,עסעיּפ רעד ןיא ןָאזרעּפ ןייא ןגעוו

 ףךיא... .גנוניימ עקיטסניגנוא ןַא טקירדעגסיוא ךיא בָאה ,'קאדזוה,

 .רעטרעוו עטסכעלטניירפ ,עטסדלימ יד טימ טקירדענסיוא סָאד בָאה

 'ננוטייצ רעטעברַא; רעמונ ןטסקענ םעד ןיא ןידרָאנ טָאה ךָאד

 טריקַאטַא קיטירק ןיימ טָאה רע ןכלעוו ןיא ווירב ַא טכעלטנפערַאפ
 זַא ,טרעלקרע ןַאד בָאה ךיא . . . ,שינערעהוצנָא רעקיטפינ ַא טימ

 טינ ןסעיּפ ענייז ןגעוו רעמ ךיא לעוו ,גנַאנ סנידרָאג זיא סָאד ביוא

 רעבָא ,זדנוא ןשיוצ םולש טכַאמענ ךָאנרעד טָאה ןעמ .ןביירש

 ןופ ףיױלרַאפ ןיא סעמַארד ענייז ףיוא ןקיטירק ןייק ךיא בָאה רעמ

 ןענייז ךעלנעזרעּפ .ןבירשעג טינ ךעלקריוו ןיוש ,טייצ רעגנַאל ַא

 ."ןעננואיצַאב עטונ ןיא ןבילבעג רעבָא טשרעוצ רימ

 ,םעדכרוד ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא םולש רעייז זַא ,טלייצרעד .ק

 ןייז טביולרַאפ םיא ןידרָאג טָאה ,םיא טימ ךערּפשעג ַא ןיא סָאװ

 ןופ ךיז ןעיצקירוצ ס'ק רַאפ ךָאװ ַא ןוא ,"לקעיג קרעוװ שילגנע

 עטשרע יד טכַארבעג םיא ןידרָאג טָאה (1897 טסוגיוא) *סטרעוורָאפ;,

 .ק עכלעוו ,גנולייצרעד רעד ןגעװ עיזנעצער ַא רענייז ןופ טפלעה

 ,טמַא ןייז ןופ קעװַא ןייז טעו רע זיב ןטלַאהוצּפָא ןטעבעג םיא טָאה

 טנהעוועג טינ זיא ןידרָאג בקעי; :טקידײלַאב ךיז טָאה ןידרָאג רעבָא

 טָאה זגורב רעד ."ןעגניד ךיז ןעמ לָאז לקיטרַא ןַא םענייז ןגעוו זַא

 רעבָא .םולש ןרָאװעג רעדיוו ןענייז ייז זיב רָאי יירד ןטלַאהעגנָא

 ךיז סעומש ןטַאװירּפ ַא ןיא טָאה .ק זַא ,טדעהעג טָאה ןידרָאג ןעוו

 "הטיחש יד, עסעיּפ ןייז ןופ ןידלעה-טפיוה יד זַא ,טקירדעגסיוא

 ,ןטקַא יד ןשיוצ ,עניב רעד ףיוא ,רע טָאה ,דייר עשיטעָאּפ וצ טדער

 םיא רע טָאה ןעמָאנ םייב םיא קידנפורנא טינ ,.ק ןופ טקזוחעגּפָא

 "וצנֲא עכלעזַא טימ טקידיײילַאב ןוא טָאּפשעגסױא ,טמירקעגרעביא

 ןעמעוו ןענַאטשרַאפ טָאה םלוע ןופ לייט רעסיורג ַא זַא ,ןשינערעה

 ןעז וצ ןדימעגסיוא טיײיצ ערעגנעל ַא .ק רעבירעד טָאה ,טניימ רע

 ,ןסעיּפ ענייז

 -סױרַא רערָאלק ידכ ןענידרָאג ןרעדליש טימ ןָא רעטייוו טייג .ק

 ; יז ןשיווצ םיכוסכס יד ןעגנערבוצ

 ןוא ןרָאיטקַא יד ןשיוװצ טַאהעג טָאה ןידרָאג סָאװ טכַאמ יד,

 ןןבָאה} טָאה ,םלוע םעד ןופ ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,דובכ םעד

 רע ןיא רוטַאנ רעד ןופ .ננוקריוו עדנפיוזַאב ַא טַאהעג םיא ףיוא

 זיא םיא ןיא ןסעכ רעד ןוא ךיז ייב סיורג ךעלביירשַאבנוא ןעוועג

 רעטסכעלטניירפ רעד רַאפ . . . ,.ץלָאטש רעד יוװ רענעלק טינ ןעוועג

 רעזיד טנעלפ ,עסעיּפ ַא רענייז ןיא ןורסח ַא ףיוא שינערעהוצנָא

 -עלַאבעצ ַא יװ ןדניצנָא ךיז ,ןַאמ רעקידרעטלוש-טיירב ,רעכיוה
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 ןופ ןָאטיססעל

 -עג לָאמ סעכנַאמ רע טָאה "הּפצוח , ַאזַא רַאפ ,דניק עזייב ,עטעוו
 ,םיא םורַא ןענַאטשענ ןענייז סָאװ יד .ןקעטש ןייז טימ טעשַארטס

 ןָא ןבירטרעביא ןסעיּפ ענייז ןופ גנוטיידַאב עשירַארעטיל יד ןבָאה

 רע . . . .ןבירטרעביא רעמ ךָאנ סע טָאה ןייֵלַא רע ןוא ,רועיש ַא

 ןָא ןוא ,קיטייזייווצ רָאה א ףיוא טינ ,ןַאמ רעכעלרע ןַא ןעוועג זיא

 טנַאלַאט ןייז ןגעוו גנוניימ ןייז רע טגעלפ ; טייקערטיכ ?קערב ַא

 -טַאלּפ רעד ןופ קידנדייר .טייקנּפָא עדנעניוטש ַא טימ ןגָאזסױרַא

 עטסערג יד ןשיווצ ןענעכערניײרַא ןייֵלַא ךיז רע טנעלפ ,עמרָאפ

 -טפירש עסיורג עכלעזַא טָא, ,רוטַארעטיל-טלעוו רעד ןופ רעביירש

 טגָאזעג רע טָאה ,'ןידרָאג בקעי ןוא ןעסביא ,ריּפפקעש יו רעלעטש

 ןדַאלנייא םיא ןנעלפ ןענייארַאפ. . . .ןטייהננעלעג רעקילדנעצ ייב

 -ונעג עמעט סלַא לָאמנייא יווװ רעמ רע טָאה ,סרושטקעל ןטלַאה וצ

 בקעי, זַא ,ןריסנָאנַא ןסייה טגעלפ רע .עמַארד עטסעיינ ןייז ןעמ

 רעד ףיוא ןוא ,,קיטש-רעטַאעט עטצעל ןייז ןריקיטירק טעוו ןידרָאג

 סנעסביא ןוא עמַארד עיינ ןייז סָאו טימ ןזייוו רע טגעלפ רושטקעל

 ךָאנ זיא עסעיּפ עיינ ןייז סָאװרַאֿפ ןוא ,ךיוה ױזַא ןעייטש קרעוו

 .עסעיּפ עטסעב סנעסכמיא ייז רעכעה

 -ענ ןיא ןסעיּפ-עעדיא ןפאש וצ ןביוהעגנָא טָאה רע טניז . . .

 ןבַאנפיוא עכלעזַא וצ זַא ,רעכעלטייד ןוא רעכעלטייד ץלַא ןרָאװ

 טינ טלקיװטנַא גונעג ןעוועג טינ זיא רע .טסַאּפענוצ טינ רע זיא

 ןענייז ןסעיּפעעדיא ענייז .רעלטסניק סלַא טינ ןוא רעקנעד סלַא

 ןייז ,,ריביס, יוװ וליפא רעכַאװש טקנוּפדנַאטש ןשירעלטסניק ַא ןופ

 זיא סָאד -- עמַארד א ןיא קנַאדעג ַא ןרעּפרעקרַאפ .גנילטשרע

 .דנַאטשמיא ןעווענ טינ טולָאסבַא רע

 סָאד ךיא בָאה ,עניב רעד ןופ ןפירגנעגננָא ךימ טָאה רע ןעוו . . .

 ,ךיא בָאה ןרענַאמ ענייז רַאפ ןרעוו טרעטסייגַאב רעבָא ,טרירָאנניא

 ."טנָאקעג טינ ךעלריטאנ

 סָאװ ,ףמַאק-"*טַאלבעגאט ,-יטנַא םעד ןרעדנוזוצּפָא טסילשַאב .ק

 -רָאג רַאפ ףמַאק םעד ןוא "סטדעוורָאפ, ןיא ןביוהעגנָא טָאה רעלימ

 -טייל ַא 1902 דעבמעווָאנ 10 םעד ּפָא םעד ןגעוו טקורד ןוא ,ןעניד

 ןלעפעג טינ רעייז ןענידרָאג רעבָא זיא סָאװ ,לקיטרַא

 ןעגנואיצַאב ענייז ןופ עיגָאלָאנָארכ רעד טימ ןָא רעטייוו טייג .ק

 : ןענידרָאג טימ

 ןעמָאנ ןטימ עמארד ַא טריפעגפיוא ןידרָאנ טָאה 1904 תוכוס,

 בָאה ךיא . . . .(ןבעל-ןעילימַאפ ןופ טייקנייר יד) 'החּפשמה תרהט;

 ןייז טניז ,ףניפ ראי ַא ןעעזעג טינ ןיוש עסעיּפ-ןידרָאנ ןייק

 אפונ סָאד .ןעז ןעגנַאגעג ךיא ןיב !'החּפשמה תרהט, ןייז ,'הטיחש;

 ךיא .ןעגנואיצַאב עכעלדירפ ףיוא ןמיס סְלַא טכַארטַאב ןעוועג זיא

 -נולעג ַא ןייז טעוװ עמַארד עיינ יד זַא ,טפָאהעג קיטכירפיוא בָאה

 .'ןביול ןענָאק ריא לע ךיא זַא ןוא ענעג

 -עג סנידרָאג רעסיוא טַאהעג עסעיּפ יד טָאה ,רעביא טיג .ק יו

 ,קיטש-רעטַאעט סלַא רעלעפ עכעלנייוועגמוא ךיוא ,רעלעפ עכעלנייוו

 טימ טלופעגנָא ןעוועג יז זיא ,ןעגנולדנַאה עשיטַאמַארד טָאטשנא

 ןביירש וצ סעּפע קשח ןייק טַאהעג טינ .ק טָאה הליחתכל .תושרד

 ,רעטַאעט ןיא ןעעזעג םיא טָאה ןעמ יוו תויה רעבָא ,עסעיּפ רעד ןגעוו

 -ירק עקיטכירפיוא ,עקיצרַאהנּפָא ןַא ןבײרשוצנָא ןסָאלשַאב רע טָאה

 וצ טריפרעד טָאה עיזנעצער יד רעבָא .ןָאט ןכעלטניירפ ַא ןיא קיט

 -ַאב טָאה רעלימ יאול .ןעגנוריסַאּפ עקידמערוטש ןופ טייק עצנַאג ַא

 רע ןוא ,םיא ןגעק טירטסױרַא ןַא יו ךיוא עיזנעצער יד טכַארט

 ךיז טָאה .ק עכלעוו ,"קיטירק ַא ףיוא קיטירק ַא? ןבירשעגנָא טָאה

 םעד טקורדעגּפָא ןידרָאג טָאה ,*סטרעוורָאפ, ןיא ןקורד וצ טגָאזעגּפָא

 ןקידרעטעּפש ַא ןיא ןוא ,"טלעוו עשיטַאמַארד, ןייז ןיא לקיטרַא

 -ייז (רעטצעל רעד ,רעטרעפ רעד) לַאנרושז-שדוח ןבלעז ןופ רעמונ

2080 



 רעטַאעט ןשידיי

 טלעטשעגרָאפ זיא רע עכלעוו ןיא .ק ןגעק ןעלקיטרַא יירד ןעוועג ןענ

 ןוא רעטסכעלניילק ,רעטסנעלק ,רעטסנסיוומוא; רעד סלַא ןרָאװעג

 | ,"שטנעמ רעטסגרע
 ןָא טבייה ןידרָאג ואוו ,"טייהראוו איד; ןַאד טעדנירג רעלימ יאול

 : רעביא טיג .ק יװ ןוא ,ןביירש

 -נעזרעּפ טימ טריקַאטַא טייצ וצ טייצ ןופ ןטרָאד רע טָאה ךימ ,

 -טנע טינ סעקַאטַא ענייז ףיוא געלפ ךיא ןוא ,ןעגנוקידיילַאב עכעל
 -ירַארעטיל ןוא רעשיטַאמַארד רעד ןעוועג ןיב ךיא יו ױזַא .ןרעפ

 ףיוא ןקיטירק ןביירש ךיא געלפ ,'סטרעוורָאפ' ןופ רעקיטירק רעש

 ױזַא ןזייוונא ןרעלעפ ערעייז ףיוא נעלפ ךיא .,ןסעיּפ עיינ ענייז

 עיינ ענייז ףיוא ןקנערשַאב ךיז געלפ ךיא .ךעלנעמ יו ךעלפעה

 .טדערעג טינ לָאמנייק ךיא בָאה ךעלנעזרעּפ םיא ןנעוו .,ןסעיּפ

 ןשינערעהוצנָא עדנעגידיילַאב רעדָא רעטרעוו-ךעטש ,רעטרעוו-?דיז

 םיא ןנעוו .ןעמוקעגניירַא טינ לָאמנייק ןקיטירק עניימ ןיא ןענייז

 עדעי טעמכ רעבָא .ןביירש טינ ךיוא ךיא געלפ רעלעטשטפירש סלַא

 ענייז יא תולעמ עטסקיטכיוו ענייז יא ןטלַאהטנַא טָאה ענייז עסעיּפ

 -תֶא זַא ,ןעמוקסיוא אליממ ןיוש טנעלפ ,ָאזלַא .ןרעלעפ עטסטלוב

 םעד ןיא ,לשמל ,'טפַארק עתמא יד; עסעיּפ ַא ענייז קידנצַאש

 ןצַאשּפָא ךעלטנגייא ךיא געלפ ,(1904 רעבמעווָאנ ןופ !סטרעוורָאפ,

 ךיא בָאה קיטירק טרָאס ַאזַא .טלַאטשענ עשירַארעטיל עצנַאנ ןייז

 טריפענפיוא זיא עכלעוו ,,םייח ַא ןָא; עסעיּפ ןייז ףיוא ןבירשעג

 -ַאװש ליפ זיא עמַארד עזיד רעבָא ,1907 רעבמעווָאנ ןיא ןרָאװעג

 טינ רעייז ןעוועג זיא קיטירק ןיימ .!טפַארק עתמא יד, יו רעכ

 רעטסנעלק רעד ןָא ןרָאװעג ןבירשעג רעבָא זיא יז .עקיטסניג ןייק

 -רָאנ טָאה םעד ףיוא .ףירננֶא ןכעלנעזרעּפ ַא ףיוא שינערעהוצנא

 20 ןופ 'טייהראוו, ןיא) לקיטרַא ןגנַאל ַא טימ טרעפטנעענּפָא ןיד

 -ַאב וצ טָאטשנא . . . טָאה ?קיטרַא רעד . . , ,(1907 רעבמעווָאנ

 םעד ףיוא עקַאטַא ןַא -- קיטירק רעד ןופ ןטקנוּפ יד ןעלדנַאה

 גנוטסירטנע ןפורעגסיורַא טָאה ?קיטרַא רעד ,ןָאזרעּפ סרעקיטירק

 ןשטנעמ עקיטייז ןשיוװצ רָאנ ,ןסָאנעג ערעזדנוא ןשיווצ רָאנ טינ

 ".ךיוא

 גנולדנַאהַאב רעכעלטנירג ַא ךרוד ןרעפטנע וצ םיא טסילשַאב .ק

 ןביירש םעד ןגעוו טעוװ רע זַא ,טריסנָאנַא רע ןוא ןביירש טרַא ןייז ןופ

 ןקורד טגעלפ רע סָאװ ,"ןבעל ןוא רוטַארעטיל , גנולײטּפָא רעד ןיא

 טשרע ןוא ,קנַארק טרעוו רע רעבָא ,"סטרעוורָאפ, ןיא גָאטנוז ןדעי

 -רָאג, עירעס ןייז ןכעלטנפערַאפ ןָא רע טבייה 1908 רַאורבעפ ! םעד

 ןופ ריפניירא ןַא טימ "רעביירש:-עמַארד רעשידיי סלַא ץַאלּפ סניד

 :?רעטרעוו עכעלנעזרעּפ רָאּפ ַא;

 רעמיא ךימ טריקַאטַא ןידרָאג יו ךיא ןָאמרעד המדקה סלַא

 ךיא ןוא ,טינ רעפטנע ךיא ןוא ןעננונידיילַאב עכעלנעזרעּפ טימ

 ןיימ וצ ףוס ַא ןכַאמ וצ ןעננואווצעג ךיא ליפ ךעלדנע זַא ,גָאז

 ןוא קרעוו ענייז ןטכַארטַאב לעוװו ךיא זַא ,רעלקרע ךיא .ןנייווש

 ערעזדנוא ןופ טסולפנייאַאב טינ רעבָא ,ךעלטנירג ןדָאטעמ ענייז

 רַאפ ןטסנידרַאפ ענייז ןעקרענָא ךיא .ןעננואיצאב עכעלנעזרעּפ

 ןיא טמענרַאפ רע סָאװ ,ץַאלּפ ןכיוה םעד ןוא עניב רעשידיי רעד

 ןשירַארעטיל תמא םעד רעבָא טפערטַאבנָא סָאװ .עטכישעג ריא

 רעדנַא ץנַאג ַא סָאד זיא ,ךיא קרעמַאב ,סעמַארד ענייז ןופ טרעוו

 ייווצ ןעגנַאנעג זיא יז .עגנַאל ַא ןעוועג זיא עירעס יד . . . .עגַארפ

 .ןכָאװ עכעלטע ןניוצעג ךיז טָאה יז ןוא ,ךָאוו ַא לָאמ יירד רעדָא

 ןעמ סָאװ ,הלעמ רעדעי רַאפ טידערק ןבעגעג םיא בָאה ךיא . ,,

 -ורסח יד טגנַאלַאבנָא סָאװ ןוא ,ןעניפעגנ ןביירש ןייז ןיא רָאנ ןָאק

 -מיא ןיב ךיא יו ךעלטייד ױזַא טכַארבעגסױרַא ייז ךיא בָאה תונ

 .ךעלגעמ יוװ ךעלפעה ןוא דלימ ױזַא רעמיא רעבָא ,דנַאטש |
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 ןופ עמרָאפ יד טַאהעג טשרעוצ ןבָאה ןטרָאװטנַא סנידרָאג . . ,

 טינ רעבָא טָאה רע .,גנוטכַארַאפ טימ לופ ,ןסַאּפש עשיטסַאקרַאס

 טּפַאכעגסױרַא םיא ייב ךיז ןבָאה סע ,ןָאט םעד ןטלַאהענפיױא

 ךָאנרעד .יירעלדיז טלעפענ טינ טָאה סע .גנונערפיוא ןופ םינמס

 -נַאמ טכיורבעג טָאה ןוא לָארטנַאק-טסבלעז ןדעי ןרָאלרַאפ רע טָאה

 -ַאטַא ענייז ןענייז ךעלדנע ןוא רעטרעוו-ףמיש עקידנעטשנַָאמוא עכ

 -עגנָא בָאה רעבָא ךיא .ןעמרָאפ עטסגרע יד וצ ןעננַאנרעד סעק

 .טייקידנעטשנָא עשירַאטנעמַאלרַאפ ןופ ןָאט ןבלעז םעד ן{טלַאה

 ןיא דישרעטנוא רעד ,אפונ סָאד זַא ,ןעווענ זיא טאטלוזער רעד

 רעד . , , .דצ ןיימ ןטסנוג וצ טקריוועג טָאה ,ןרעינַאמ ערעזדנוא

 ןגעו טָאה ןעמ .רעיוהעגנוא ןעוועג זיא עירעס רעד ןיא סערעטניא

 טרישזנַארַא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עליפ ןוא ,םוטעמוא טדערענ ייז

 -כוב .עמעט ַא רַאפ ןעלקיטרַא עקיזָאד יד טימ ןטנווָא-עיסוקסיד

 ןוא ןעײטרַאּפ ,ןטנגעג ענעדישרַאפ ןופ ,ןטייז עֶלַא ןופ ךעלבעטש

 .-רַאפ רימ ןבָאה עכלעוו ,ןעננוניימ ןבעגענרעביא ןעמ טָאה ,ןּפורג

 ,ןעננוניימ עזיד ןופ עכנַאס .טייהנדירפוצ עטסכעה יד טפַאש

 -ייז סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ןעמוקעג ןענייז ,עכעלדנימ ןוא עכעלטפירש

 ,ךעלנעזרעּפ רימ ןופ רעדָא 'סטרעוורָאפ, ןופ רענגעק ןעוועג ןענ

 -רַא עניימ ןעוו טייצ רעד ןיא זַא ,טכַאמענ ױזַא ךיז טָאה דָארג

 -רָאפ, ןיא ןעגנַאגעג ןענייז קרעוו סנידרָאג בקעי ןגעוו ןעלקיט

 -סור ןיא ןביירש טפָא ןעמונעג ךיוא םיא ןגעוו ןעמ טָאה ,'סטרעוו

 .ךיוא שיסור ףיוא ךָאנרעד ןוא שידיי ףיוא רָאנ טשרעוצ -- דנַאל

 'סטרעוורָאפ, ןיא טקורדענרעביא ןקיטירק עקיזָאדיד בָאה ךיא , . ,

 ןגעוו דנאלסור ןיא טקנעד ןעמ סָאװ, יוװ ךעלּפעק עכלעזַא רעטנוא

 טביולג רעמַאט ; קיטכיוו רעייז ןעוועג סָאד זיא רימ רַאפ .'ןענידרָאג

 עכעלנעזרעּפ ףיוא טעדנעװועג זיא קיטירק ןיימ זַא ,זיא סע רעוו

 -יטירק יד ואוו ,דנַאלסור ןיא ןטרָאד זַא ,ןעז ןעמ לָאז ָאט ,ןליפענ

 עכעלנעזרעּפ ןגעוו ואוו ןוא טנעקַאב טינ ןענידרָאנ טימ ןענייז רעק

 ןטרָאד זַא ,ןעז ןעמ לָאז ,ןייז טינ דייר ןייק ןָאק ,םיא ןגעק ןליפעג

 ".ךיא סָאוװ עבלעזסָאד טקנוּפ ןעמ טגָאז

 -רעביא ךיוא .ק טָאה (1908 ץרעמ 21--27) טייצ רעבלעז רעד ןיא

 -טלעוו עסיורג יד, ןעלקיטרַא סנידרָאג ?סטרעוורָאפ, ןיא טקורדעג

 (1908 לירּפַא 11--1) עירעס רעקידרעטייו ַא ןיא ןוא ,"עמַארד

 סנעוַא ןאשזד ןופ ןעמונעג ןענייז ןעלקיטרַא יד זַא ,טריטנעמוגרַא

 טעמכ זַא ןוא ,"עטכישעג רעד ןופ סעמַארד עשיטּפעקס ףניפ יד, ךוב

 טקורדעג ןעוועג ןענייז סָאװ ,םטיר ןגעוו ןעלקיטרַא סנידרָאג עלַא

 .רעכוב לרַאק ןופ ןעמונעג ןענייז ?טפנוקוצ, ןיא

 -רעטַאעט יד ןיא למוט ןסיורג ַא ןפורעגסױרַא רעדיוו טָאה סָאד

 ,.רערערַאפ סנידרָאג ןשיווצ ןוא ןזיירק

 -עג טָאה .ק סָאװ ,ןפמַאק ייווצ ןגעוו ּפָא ךיז טלעטש ףָאגָאר ללה

 טימ תוכייש ןיא רעטשרע רעד .ןזעוו:רעטָאעט ןשידיי ןיא טריפ

 : ןידרָאג בקעי

 ,ןידרָאנ בקעי טימ רענייז ףמַאק רעשירָאטסיה רעד זיא סָאד

 ןידרָאנ בקעי זַא .עמַארד-ןידרָאג רעד טימ ,טגָאזעג רעסעב רעדָא

 םעד ןופ רעטַאעט םעד ןביײהסיורַא רַאֿפ טידערק טנידרַאפ טָאה

 טינ ךיוא טָאה רע .טנקיילעג טינ ןַאהַאק טָאה ,ּפמוז ןשידנוש

 -ֹּמִא רַאֿפ ; רעטַאעט ןרַאפ סנידרָאג ןטסנידרַאפ ערעדנַא טנקיילעג

 ןופ ןָאט ַא ןגָארטנײירַא רַאפ ,עניב רעד ףיוא תורקפה יד ןּפַאש

 ןַאהַאק .רעטייוו ױזַא ןוא רעטַאעט ןיא דובכה תארי ןופ ,רוטלוק
 ןרעהעגנ סעמַארד סנידרָאג זַא ,ןענעקרענָא טלָאװעג טינ רעבָא טָאה

 .רוטַארעטיל רעתמא ןופ ,טסנוק רעטכע ןופ עירָאנעטַאק רעד וצ

 ןרעטקַארַאכ סנידרָאג זַא ןזיוַאב ןקיטירק ענייז ןיא טָאה ןַאהַאק

 .ןשטנעמ עקירעבעל יו ךעלריטַאנ טינ ןדייר ןוא טינ ןעלדנַאה
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 רעד ןיא טריסַאּפ טָאה סָאד זַא ,ןבָאה ןעניז ןיא ןעמ ףרַאד ייברעד

 נָא טָאה סָאװ ,עיצַארגימיא רעשידיי רעד ןופ טננוי יד ןעוו טייצ
 "עג שירענַאיצולַאװער ןעוועג זיא ,רעטַאעט ןשידיי םעד טליפעג

 ןעוועג ךיוא ןענייז ןסעיּפ סנידרָאנ ןופ סעמעט יד זַא ןוא ,טמיטש

 ןעלביא יד ןקעדוצפיוא טליצענ ןבָאה ייז --- ערענָאיצולָאװער
 "ערּפענ ןבָאה ןוא ,גנונדרא רעטלַא רעד ןופ ,ןעננוריפ עטלַא יד ןופ

 ןסעיּפ סנידרָאנ .פערגָארּפ ןלַאקידַאר ןופ ןעקנַאדעג עיינ יד טקיד

 יד וצ ,םלוע-רעטַאעט ןרעסעב םעד ֹוצ טרילעּפַא רַאפרעד ןבָאה

 -עג ןבָאה סָאװ ,ןטנַארגימיא עגנוי עבלעז יד ,ןטנַארגימיא עגנוי

 ןענופעג 'סטרעוורָאפ, ןיא ןבָאה סָאװ ןוא 'סטרעוודָאפ, םעד טנעייל

 ענייז ןיא טקידערּפעג טָאה ןידרָאנ סָאװ יד יו ןעקנַאדעג עבלעז יד

 .ןסעיּפ

 רַאפרעד זיא ןענידרָאנ טימ המחלמ דעד ןיא ענַאל סנַאהַאק .בא

 ןענייז עלַא זַא ,ןנָאז ןָאק ןעמ .ןייז וצ אנקמ סָאװ ןעוועג טינ

 ןבָאה עכלעוו ,ןרָאיטקַא ערעסעב יד ,םלוע רעד : םיא ןנעק ןעוועג

 ןֿפַאש וצ טייחנגעלענ עטשרע יד ןענופעג ןסעיּפ סנידרָאנ ןיא

 -ַאבעלַאב יד ךיוא .טנַאלַאט רעייז ןזייווַאב וצ ןוא ןלָאר עקרַאטש

 סנידרָאנ ןופ ןבָאה עכלעוו ,סרעטַאעט יד ןופ רעטלַאװרַאפ ןוא םיט

 ןופ ןזיירק יד ,עינָאלַאק רעשיסור רעד ןיא ,טלענ טכַאמענ ןסעיּפ

 -ענ ליפ טלָאמַאד ןבָאה עכלעוו ,ץנעגילעטניא רעשידיי-שיסור רעד

 ,רוטלוק ןופ ןנַארפ ןיא גנוניימ עכעלטנפע יד ןֿפַאש ןיא ןטלָאה

 -רעסיוא .סיורג רעייז ןעוועג סולפנייא רעכעלנעזרעּפ סנידרָאנ זיא

 עכלעוו ,רעדעפ עשיריטַאס עפרַאש א טנַאמרַאפ ןיילַא רע טָאה םעד

 ןענַאטשעג ןַאד ןענייז סָאװ ,ןעגנוטייצ יד ןיא טצונַאב יירפ טָאה רע

 .ןענַאהַאק .בא ֹוצ ןוא !סטרעוװרָאֿפ,; םוצ עיציזַאּפָא רערעטיב ןיא

 טקירדלושאב ןבָאה רעגנעהנָא סנידרָאג זַא ,ךיז טייטשרַאפ סע

 יד .ןֹוויטָאפ עכעלנעזרעּפ ,סעדווירק עכעלנעזרעּפ ןיא ןענַאהַאק
 טָאה ןענַאהַאק ייב .גנודנירנַאב ןייק טאהעג טינ טָאה גנוקידלושַאב

 טָאה רע .קיטירק רעקיטכירפיוא ןיא סיואכרוד טלדנאהעג ךיז סע

 -עטיל םעד ןנעוו תמא םעד ןנָאז וצ טכילפ ןייז רַאפ ןטלאהענ סע

 .ןָאטענ טנילפ ןייז טָאה רע ןוא ןסעיּפ סנידרָאנ ןופ טרעוו ןשירַאר

 עקידרעטעטש יד ןיא ןעמוקאב ןַאהַאק טָאה גנוקידירפַאב ןייז

 ןיא ןסעיּפ סנידרָאנ ןלעטש וצ ןביֹוהעגנָא טָאה ןעמ ןעוו ,ןרָאי

 ןבענעג ןכָאה רעקיטירק עקיטרָאד יד ןוא ,דנַאלסור ןיא ןוא ןליוּפ

 ."ןַאהַאק יו גנוצַאשּפָא עבלעז יד ייז ןנעוו

 :לָאטשירק ןָאעל טביירש ,ןידרָאג ןוא .ק ןשיווצ ףמַאק ןגעוו

 רעקיטירק רעד זַא ,טײרּפשרַאפ טיירב ןוא טייוו זיא גנוניימ ַא ,

 סָאד .ןידרָאנ בקעי גרוטַאמַארד םעד טפמעקַאב טָאה ןַאהַאק .בא

 רעביירש-ןעמַארד רעד טריפרַאפ טָאה ףמַאק םעד .קיטכיר טינ זיא
 -נָא טָאה ןַאהַאק סָאװ רַאפרעד ןַאהַאק רעקיטירק םעד ןגעק ןידרָאנ

 זיא ןַאהַאק .בא . . . .ןסעיּפ סנידרָאנ ןיא תונורסח היוא ןזיוועגנ

 רעקיטירק ןוא טַארעטיל רעשידיי רעקיטכיוו רעקיצנייא רעד ןעוועג

 .וויטקעיבָא טריקיטירק ןעמארד סנידרָאנ טָאה סָאוװ ,עקירעמַא ןיא

 -ערב ַא טינ ןיוש זיא ףמאק ןידרָאנ-ןַאהַאק רעד ןעוו ,טנייה . . ;

 זיא ,עטכישעג-רעטאעט עשידיי ?טיּפַאק ַא רָאנ ,עגַארפ עקידנענ

 -כיר טָאה רעקיטירק רעד ןַאהַאק זַא ,רָאלק םענייא ןדעי רַאפ ןיוש

 םעד רַאפ ננוטיידַאב ןוא טרעוו סנידרָאנ בקעי טצַאשענּפָא קיט

 ןיא . . , .עניב רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ ןוא סקואוו

 טומ ןוא גנוגייצרעביא ,טפַארק טימ ןַאהַאק ,בא טָאה ףמאק םעד

 עקיציה יד ןופ ןלַאטנָא יד ןוא סעקַאטַא סנידרָאג ןגָאלשענקירוצ

 -ַאשּפָא ןַא ןענעייל ליוו'מ זַא ,ןעמעלַא םעד ךָאנ ןוא ,ןטסינידרָאג

 ןַא ,עניב רעשידיי רעד רַאפ טרעוו ןתמא סנידרָאג בקעי ןופ גנוצ
 רַאפ ןטנעמילּפמָאק עטסקיטכירפיוא יד טימ גנוצַאשּפָא עוויטקעיבָא
 יד ייב טינ ןעניפעג סָאד ןעמ ןָאק ,ןטסנידרַאפ עכעלקריוו סנידרָאג
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 ןופ ןָאטיססעל

 -יארע-רעכיב ענייז ןיא ,ןענַאהַאק .בא ייב אקוד רָאנ ,'ןטסינידרָאג,

 ",ןבעל ןיימ ןופ רעטעלב, ןעננורענ

 ןריקיטירק םייב לָאר ס'ק לָאטשירק טרעדילגעצ רעטייוו ןוא

 :קרעוו סנידרָאג

 .בא טימ ךיז ןעמ טנכער טלעוװרעטַאעט רעשידיי רעד ןיא;

 יו רעמ רעליּפשיוש ַא רעדָא עסעיּפ א ןנעוו גנוניימ ַא טנַאהַאק

 ןוא .רעקיטירק ןרעדנַא זיא סע-ןכלעוו ַא ןופ גנוניימ רעד טימ

 רעטַאעט רעביא ןעלקיטרַא סנַאהַאק ,בא סָאװ רַאפרעד טינ זיא סָאד

 -קַאדער סלַא טעטירָאטיוא ןוא שזיטסערּפ ןייז ךיז רעטניה ןבָאה

 דַאפרעד ךעלכַאזטּפיוה ןוא ךיוא זיא סָאד .'סטרעוורָאפ, ןופ רָאט

 רעד ןיא רעביירש עקינייו יד ןופ רענייא זיא ןַאהאק .בא סָאװ

 ןעלדנַאהַאב עכלעוו ,עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג דעצנַאג

 ןכלעוו טימ טסנרע ןפיט ןוא ןלופ םענעי טימ רעטאעט עשידיי סָאד

 יד ןיא רעטַאעט ןופ רעקיטירק עטסעב יד סיוא ךיז ןענעכייצ סע

 רעד ןעוועג זיא ןַאהַאק .בא ,טלעוו רעד ןופ רעדנעל עטסריזיליוויצ

 עטנעטעּפמָאק ןוא עקיטכירפיוא ,עטכע ןעננערבוצניירַא רעטשרע

 טָאה (1892 ןיא) . . .ךָאנ .עסערּפ רעשידיי רעד ןיא קיטירק-רעטַאעט

 ?לקיטרַא ןטשרע ןייז טקורדענּפָא !ננוטייצ רעטײברַא; רעד ןיא רע

 עסעיּפ עטשרע סנידרָאג בקעי ףיוא קיטירק ַא ,רעטַאעט רעביא

 ,עסעיּפ רעביא קיטירק ַא רָאנ טינ ןעוועג זיא סָאד .'איריביס;

 -רַא רענעי .ןרָאיטקַא יד ןופ ןליּפש םעד ףיֹוא קיטירק א ךיוא רָאנ

 -רעטַאעט רעשידיי רעקידסלַאמאד רעד רַאפ זיא סנַאהַאק לקיט

 עטשרע סנידרָאג בקעי יוװ גנוניישרע עיינ ַאזַא טקנוּפ ןעוועג טלעוו

 םוצ עסעיּפ סנידרָאג ןיא ןבָאה ןרָאיטקַא עשידיי יוװ טקנוּפ .עסעיּפ

 ױזַא ,ןלָאר עתמא ןליּפש וצ טייהננעלעג א ןעמוקַאב לָאמ ןטשרע

 עתמא ןַא טנעיילענ לָאמ ןטשרע םוצ לקיטרַא סנַאהַאק ןיא ייז ןבָאה

 ,קיטירק-רעטַאעט
 -יירגעגוצ-טוג ַא רעטַאעט ןשידיי םֹוצ ןעמוקעג זיא ןַאהַאק .בא

 ןיא ןוא ליפעג ןייז ןיא . . . ,רעקיטירק ַא ןופ עלָאר רעד רַאפ רעט

 זיא) רעטַאעט ןוא רוטַארעטיל וצ ננואיצַאב רעקיניזטפואווַאב ןייז

 -ןנעלַאק ןוא ןסָאנעג-טייצ ענייז ןופ שרעדנַא ןצנַאגניא ןעוועג ןרע

 ידענַאיּפ ריא ןיא ןוא גנוגעװַאב רעקידסלָאמַאד רעד ןיא רעביירש

 ןרָאלק ןוא ןרעכיז ַא טַאהעג ןיוש טָאה רע . . . .עסערּפ רעש

 ,5בב טסנוק ןופ ןוא רוטַארעטיל ןופ רקיע םעד ןגעוו טקנוּפדנַאטש

 עשינידרָאנ-רַאפ עניה סָאד טנעקעג טונ גונענ ןיוש טָאה רע ןוא

 עשירָאטסיה,; סרענײטַאל ןוא סעציוורוה רָאסעּפָארּפ ןופ רעטַאעט

 סָאװ ,סעסידעטקא ןוא ןרָאיטקַא יד ןופ !טסנוק, יד ןוא 'עטערעּפָא

 ןדליוו טרימַאלקעד ןוא טצנַאטעג ,'ןעגנוזעג  סערעּפָא יד ןיא ןבָאה

 ןזיוַאב ךיז טָאה ןידרָאנ בקעי רעדייא ,שירעמשטייד ףיוא ןיזמוא

 .בא רעקיטירק רעקיטפנוקוצ רעד ןיוש טָאה ,גרוטַאמַארד סלַא

 .ןייז טיג ףרַאד רעטַאעט סָאװ רעכיז ףיוא ךיז ייב טסואוועג ןַאהַאק

 .בא טָאה ,ןרָאװעג טריפענפיוא זיא עסעיּפ עטשרע סנידרָאנ ןעוו

 עשידיי סָאד סָאװ ןופרעד ביֹוהנֶא םעד סלַא טסירגַאב יז ןַאהַאק

 .בא סָאו ןעקנַאדעג-טּפיוה יד .,ןרעוו ףרַאד ןוא ןָאק רעטַאעט

 ןזיב קיטליג ןענייז ?קיטרַא םענעי ןיא טקירדענסיוא טָאה ןַאהַאק

 ךיז ןעמ זומ ,טנייה לקיטרַא םענעי טנעייל'מ ןעוו .גָאט ןקיטנייה
 -עביירש-ןייר םעד ףיוא ןוא טעטילַאנינירַא רעד ףיוא ןרעדנואוו

 ןַאד ןענייז סע .רעקיטירק ןננוי רעייז-ןַאד םעד ןופ טנַאלַאט ןשיר

 קיטירק-רעטַאעט ןופ ןרעטסומ ןייק ןעוועגנ טינ טייצ רענעי ןיא ךָאנ

 ןפַאש ןיילַא שממ ןַאד טזומענ ךָאד טָאה רעביירש רעד .שידיי ןיא

 ןפירנַאב עפיט ןוא עלעדייא ןעלדנַאהַאב וצ ףיוא קורדסיוא ןדעי

 טינ ןַאד זיב ךָאנ זיא ךַארּפש עשידיי יד ןכלעוו רַאפ ןינע ןַא ןגעוו

 ",ןרָאװעג טצונַאב
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 רעטַאעט ןשיריי

 ןידרָאג ןשיווצ ףמַאק רעד טַאהעג טָאה סע סָאװ העּפשה רעד ןגעוו

 עריא ןיא רעלדַא יליצ ןירעליּפשיוש יד רעביא טיג ,ןַאהַאק ,בא ןוא

 : תונורכז

 רעד ףיוא ןעװעג ןידרָאג בקעי זיא 1907-1908 םורַא ...,
 ןוא םלוע-רעטַאעט םייב טעטירַאלוּפָאּפ ןייז ןופ עפוטש רעטסכעה

 םורָא ןַאהַאק ,בא טָאה ,?לכב ןעגנוטייצ עשידיי ןופ רענעייל יד ייב

 'סטרעוװרָאפ, ןיא ןעלקיטרַא עירעס עצנַאנ ַא ןבירשעג טייצ רענעי

 ,גרוטַאמַארד סלַא טנַאלַאט סנידרָאג בקעי ןגעוו ןעגנוצַאשּפָא טימ

 -ענרעטנוא ןוא ןסעיּפ עכיירגלָאפרעד ענייז ןופ ךס ַא טרעדילנעצ

 -רָאנ ןופ לכה-ךס ןקידנעלכיימש ןייק טינ ,ןקיטסניג ןייק טינ ןניוצ

 ןעלקיטרַא ענעי ךָאנ ,קידריווקרעמ ,ןוא ,גרוטַאמַארד סלַא ןעניד

 עכלעוו ,עטנַאקַאב ןוא טניירפ עניימ ןופ ךס ַא ןבָאה ןַאהַאק .בא ןופ

 -רָאנ ןגעוו גנוניימ עכיוה רָאנ ַא טַָאהעג ,ךיא יו טקנוּפ ,ןבָאה

 -ַארעביא רעטסערג ןיימ וצ ,לָאמַא טימ ,גרוטַאמַארד סלַא ןעניד

 .טרערעג ןבָאה ייז .םיא רַאפ גנורעטסיײנַאב רעייז ןרָאלרַאפ ,גנוש

 . . . .ןסעיּפ ענייז ןנעוו לוטיב טימ טעמב -רַא עירעפ רענעי טימ

 עקיטסניג-טינ ןייז טנַאזעגסיױורַא טָאה ןַאהַאק .בא ואוו ןעלקיט

 סגרוטַאמַארד םעד רע טָאה ,ןפַאש סנידרָאנ בקעי ןגעוו גנוניימ

 ".טרענעלקרַאפ שביה טעטירַאלוּפָאּפ

 :ןָא טזייו שטיװָארעשַא .מ רעלעטשטפירש ןוא לַארטַאעט רעד

 ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא !סטרעוורָאפ, ןופ רָאטקַאדעד רעד .... ,

 יז זַא ,ןויוועגנא ןסעיּפ ענעי ףיוא ןקיטירק ענייז ןיא טָאה סָאװ

 ןוא ןליּפשייב טימ .רוטַארעטיל ןופ טייוו ןוא ךעלריטאנמוא ןענייז

 -ַאב סָאד רע טָאה ,לכש םוצ ןרילעּפַא טזומענ ןבָאה סָאװ ,םילשמ

 ַא טימ רעבָא .,רַאפרעד ןלַאפעגנָא םיא ףיוא ןעמ זיא ןאד .ןזיוו

 .טכערעג ןעוועג זיא רע זַא ,ןעעזעננייא ןעמ טָאה רעטעּפש טייצ

 ןּוא עשידיי עטסערג יד ןופ ןרָאװעג טקיטעטשַאב זיא גנוניימ ןייז

 ןופ ןסעיּפ יד טָאה ןעמ ןעוו דנַאלסור ןיא רעקיטירק עשיסוד

 .?ערעטַאעט עקיטרָאד יד ןיא טריפעגפיוא ןימ םענעי

 ,עכָאּפע רענעי ןופ םוידוטש ןכעלטנירג ַא ךָאנ ,גייווצרעבליז ןמלז

 : ןידרָאג בקעי ןגעוו ןעלקיטרַא עירצס ןייז ןיא טביירש

 ךורב ,ןַאהַאק .בא טָאה רענגעק ןוא ,ןַאהַאק ,בא ןופ רענגעק יד ,

 ,"ןטָאירטַאּפ , ,רעגנעהנָא יו רעקינייוו טינ רעכיז טַאהעג ,םשה

 םעד ןכַאמ וצ ןעימַאב ךיז טלָאװעג טפירש ןוא טרָאװ ןיא ןבָאה

 ,פופסעסקוס ןעוועג דימת טינ זיא ןידרָאנ בקעי ביוא זַא ,קורדנייא

 סע זיא ,ןלַאפעגכרוד עסעיּפ רענעי רעדָא רעד טימ זיא רע ביוא זַא

 ,טעלגענ טינ םיא טָאה רעכלעוו, ןַאהַאק .בא ןופ דלוש יד ןעוועג

 רעד ןיא סרעדנוזַאב ,רענגעק סנַאהַאק ,בא .,ןסירענּפָארַא רדסכ רָאנ

 -עװַאב רעקניל רעד ןיא ,טלעוו רעשידיי רעשילַאקידַאר םערטסקע

 -ַאק ףיוא עטָאלב רעמ סָאװ ןפרַאו וצ טכוזעג ןבָאה סָאװ ,גנוג

 -עג ,רעסנעק םעד ,טייהקנַארק סנידרָאג רַאפ ןליפא ןבָאה ,ןענַאה

 -רַאפ טכַאמעג ךיז ןבָאה ייז .ןענַאהַאק ךעלטרַאװטנַארַאפ טכַאמ

 ןבָאה טייצ רענעי ןופ רעקיטירק עשידיי ערעדנַא ךס ַא זַא ,ןסעג

 -עגסיוא-טינ ןוא תונורסח ףיוא ןזייוונָא ןופ ןטלַאהענּפָא טינ ךיז

 -רַאפ ךיוא ןבָאה ייז .ןענידרָאג ןופ ןסעיּפ עסיוועג ןיא טייקנטלַאה

 יו רעלעטשטפירש עשידיי ענעעזעגנָא עכלעזַא זַא ,ןטקַאפ יד ןגיוב

 -עמַא ןיא יקסניּפ דוד ןוא עּפָארייא ןיא תובשחמ-לעב ןוא ץרּפ , .י

 זַא ןוא ,ןסעיּפ סנידרָאג ןופ רענגעק עקידלַאװג ןעוועג ןענייז עקיר
 תעב ,ןענייז ינודקומ .רד ןוא יקצולירּפ חנ יו ןלַארטַאעט עכלעזַא

 טינ ךיוא ,עּפָאריײא ןיא ןרָאװעג טלעטשענ ןענייז ןסעיּפ סנידרָאג

 ,ןבירשעגנ טָאה ןידרָאנ סָאװ ,ץלא רַאפ 'שודק, ןעננורּפשעג

 עטנַאמרעדנביױא יד ןופ רענייק ,טקַאפ ַא סע זיא ךָאד רעבָא

 ,ןַאהַאק .בא יוװ ןענידרָאג טימ ןבענענּפָא טינ ליפיוזַא ךיז טָאה
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 גנוקריוו עטיירב ַאזַא ןצונסיוא טנָאקענ טינ טָאה רענייק זַא ןוא

 -נָא ,טייצ ןייז ןיא ןַאהַאק .בא יו ןסאמ-רעטאעט עטיירב יד ףיוא

 .בא ןֹוא ןידרָאג בקעי ןשיוװצ ןעננואיצאב יד ךיז ןנָאה ןביוהעגנ

 דלַאב ןַאהַאק טרירַאב שיטקַאפ . . . ,ךעלטניירפ רעייז אקווד ןַאהַאק

 ךיז ןבָאה סע עכלעוו ףיוא תולעמ עלַא לקיטרַא ןטשרע םעד ןיא

 זַא ,ןענידרָאג ןנעוו רעביירש ערעדנַא יד טלעטשענּפָא רעטעּפש

 םעד יבגל זַא ,רעטַאעט ןשידיי ןיא עטכישעגנ טכַאמענ טָאה ןידרָאנ

 רע זַא ,עיצולָאװער א טכַאמענ רע טָאה רַאוטרעּפער ןקיטלַאמעד

 עתמא סָאד ןבענעג טָאה רע זַא ,ןרָאיטקַא רַאפ ןלָאר ןפַאשעג טָאה
 טינ ,שידיי ןבירשעג טָאה רע זַא ןוא עניב רעד ףיוא ןבעל עלַאער

 ".שירעמשטייד

 -נוסיירעביא עכעלטע יד ךעלריפסיוא םורַא טדער גייווצרעבליז

 -ער ס'.ק בילוצ .ק ןוא ןידרָאג ןשיווצ טפַאשדניירפ רעד ןיא ןעג

 סָאװ ,ןסעיּפ סנידרָאג ןגעוו ןעגנוניימ עכעלנעזרעּפ רעדָא סעיזנעצ

 -נעטש ףיורעד ןוא ןגָארטרַאפ טנָאקעג טינ ןפוא םושב טָאה ןידרָאג

 : רעבָא ,טריגַאער קיד

 -עגרעביא רעדיוו ןעגנואיצַאב ערעייז ןענייז 1897 טסוניוא ןיא,

 סנַאהַאק ןוא עסעיּפ ַא סנידרָאג בילוצ טינ לָאמסָאד ,ןרָאװענ ןסיר

 -ער ַא סנידרָאנ ןוא ןַאמָאר א סנַאהַאק ,טרעקרַאפ רָאנ ,עיזנעצער ַא

 יד ןשיוצ האנש רעיינ ַא וצ חביס יד ןעוועג זיא סָאד .עיזנעצ

 ןעוועג טינ ןענייז םָאוו ,ןטייקכעלנעזרעּפ עטנשקעראפ-קראטש ייווצ

 ןינע ןא ןגעוו גנוניימ עטמיטשאב א טָאהעג ןבָאה ייז ןעוו קיבינכָאנ

 ,ןעננוניימ ערעייז רַאפ ןפמעק וצ ןטלַאהעגנקירוצ טינ ךיז ןבָאה ןוא

 ,רעדירב עטונ ןוא םניירפ עקיטכענ ערעייז קידנעניוש טשינ

 טריזילַאנַא ,רמרמ ןמלק טיול ,ןידרָאג טָאה עיזנעצער ןייז ןיא

 :?כה-ךס ַאזַא וצ ןעמוקעג ןוא ?עטש ךָאנ ?לעטש ןַאמָאר םעד

 -ביילנ עטעּפעשטענוצ ,עטשטעווקעגנסיוא עקירעביא ָאד טניפעג ריא,

 ןענָאיצַאזרעװנָאק עטנַאסערעטניא קינייװ ןוא עגנַאל וצ ,ךעלטרעוו

 עקיטכיוו ןוא ,ץַאלּפ ליפוצ ןעמענרַאפ ןטייקיניילק .ןןכערּפשענו

 ריא ואוו ,ךעלטעלב ךיז ןעניפעגנ ךוב ןצנַאנ ןיא ,קיניײװ וצ ןכַאז

 ?ּפענק א רַאפ טײקמַאזקרעמפיוא ?יפוצ ,ךעלננעל וצ ; ןנָאז טזומ

 ליעט , ןייז ןבירשעגנָא טָאה רע . . . .ןשטנעמ א רַאפ קיניײװ וצ ןוא

 יװ ,ָאטעג ןבלעזמעד ןופ דניק ןזעוועג ַא יו טינ 'ַאטענ יהט ווא

 "ענג טָאה רע . . . .ענענייא ןופ טביירש רעכלעוו ,'רענעגייא  ןַא

 ןוא טלַאק ןבילבעג זיא רע .עדמערפ רַאפ רעדמערפ ַא יו טרעדליש

 טבַאמ ,ייז ןופ טכַאל רע .,ןדלעה ענעגייא ענייז וצ וליפא דמערפ

 ןעוו ןַאד ךיוא רעקימָאק ַא ןייז וצ טנייצ ןוא ןקזוח} ןָאפ ייז ןופ

 ".שינַארט רעייז זיא ענַאל רעייז

 םוצ ןעמוק ןעמ ןָאק ,גנורימוס יד טָא זיולב ןענעייל רימ ןעוו

 -נעס רעקינייוו-טינ םעד טָאה ןענידרָאנ ןופ קיטירק יד זַא ,סולשַאב

 טבַארבעגסױרַא ןַאהַאק .בא ןדנביולנ קרַאטש ךיז ןיא ןוא ןוויטיס

 -רעטנוא ןלעוו טינ לָאז ןַאהַאק ?פיוו ףיוא ןוא ,ןענידרָאג ןנעק

 קיטירק יד זַא ןוא ןענידרָאנ וצ טיײקשיאיײטרַאּפמוא ןייז ןכיירטש

 זיולב זיא ,םיא ןנעק ןעמוקעגסיורַא רעמעּפש זיא רע רעכלעוו טימ

 ,תוניבמ-טסנוק ןוא קיטירק-רוטַארעטיל ענייר ףיוא טציטשעג ןעוועג

 ןוא סעכ ןכעלנעזרעּפ ןופ ץמש ַא יו רעמ טרָאפ ךיז ןיא יז טָאה

 ענעעזעגנָא ַאזַא טכיירנרעד טָאה ןידרָאנ סָאו האנק ךיוא רשפא

 עשידיי עטיירב יד ייב ןוא טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא גנולעטש

 .ןסַאמ-טקלָאפ

 ַא ןיא ןענידרָאנ טקידלושַאב ןאהאק זַא ,שיטסירעטקַארַאכ ןוא

 :ןענַאהַאק םיא עקַאט ןפרָאװענרָאפ ןבָאה ערעדנַא סָאװ .,ןורסח

 טייקטביולגעגנייא עקרַאטש ןוא קיטירק ןנעק טעטיוויסנעס-רעּפיה

 ".תומלש ןיא
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 רעקיטירק-רעטַאעט סלַא

 . םינ טקירדעגסיוא ךיז טָאה רעטַאעט ןשידיי םוצ סערעטניא ס',ק

 סָאװ ,םעד ןיא ךיוא רָאנ ,סקיטירק ןוא סעיזנעצער ענייז ןיא רָאנ

 -קַאדער ךרוד רעדָא ןײלַא רעליּפשיוש עשידיי ןפורעגסיורַא טָאה רע

 ןיא ןענייז ױזַא ןוא ,תונורכז ערעייז ןביירשוצנָא רעדילגטימ-עיצ

 -וגָאמ טנומגיז ןופ תונורכז יד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ *סטרעוורָאפ ,

 ,(בילטָאג ןָאעל ךרוד זייוולייט ןוא .ק ךרוד זייוולייט ןבירשעג) ָאקסעל

 -ךוב ןיא ןענישרעד רעטעּפש ןופרעד לייט ַא) יקסוװעשַאמָאט סירָאב

 -עשָא .מ ןופ ןבירשעג ןוא טלייצרעד םיא ןופ) קנַאלב ןָאעל ,(םרָאפ

 סירָאמ ןופ ןוא (קינזער ןופ ןבירשעג) רעלדַא ַארעס ,(שטיוװָאר

 -יוש ערעדנַא ךס ַא ןופ תונורכז סעירעס ערענעלק רעסיוא ,ץרַאװש

 ןעיצוצ סָאד טידערק ןייז ףיוא ךיוא טָאה .ק ,ןלַארטַאעט ןוא רעליּפש

 ףסוי רָאטיזָאּפמָאק םעד רעלטסניק ןוא רעטַאעט ןגעוו ןביירש וצ

 ,יקסנישמור

 וליפא ,עוויטיזָאּפ ַא ןעוועג זיא רעטַאעט ןשידיי םוצ גנואיצַאב ס'.ק

 רעכלעוו ,רעטַאעט ןשיטַאמַארדָאלעמ ןוא ןשיטערעּפָא ,ןרעטכייל םוצ

 ןטוג ַא ןופ זיירּפ ןרַאפ .דנוש סלַא ןרָאװעג ןגירשרַאפ ליפ ןופ זיא

 -נעצס-עניב ענעגנולעג רעדָא עדנריזומַא ,ענייפ ,לַאפנייא ןלַארטַאעט

 רע עכלעוו ןיא ,רעליּפשיוש ַא ךרוד טוג טליּפשעג לָאר ַא יצ ,עק

 ןייז ןעלקיװטנַא רעדָא ןזייווצסױרַא טייקכעלגעמ ַא טַאהעג טָאה

 רעד טימ טרילעּפַא טָאה סָאװ ,ןוגינ ַא ןגעוו יצ ,טנַאלַאט ריא רעדָא

 -וס ןפיוא ןייז רתומ .ק טגעלפ ,ןח ןשידיי רעדָא טײקשילַאקיזומ

 ןיולב יז קידנעיצרַאפ טפָא ,עסעיּפ יד ןרשכ ןוא ,אלובאפ יד ,טעשז

 -ַאב עגנירג ןייז רעבָא ןעמענ עכעלנע רעדָא *עקיײרעכַאל, סלַא

 טרָאּפעג טינ ןפוא םושב ךיז טָאה רעטַאעט ןשידיי ןטכייל םוצ גנואיצ

 ןשירעלטסניק ,םענייר ,ןרעסעב םוצ גנואיצַאב רעטסנרע ןייז טימ

 ןה ,ןעגנורעדָאפ עסיורג טלעטששג רע טָאה ָאד .,רעטַאעט ןשידיי

 ןיא ןוא ,ןליּפש סָאד ןוא ישזער ,עיצַארָאקעד יד ,עסעיּפ רעד עגונב

 לרוג םעד ןגעוו טרידיצעד לָאמנייא יו רעמ רע טָאה טכיזניה רעד

 .רעטַאעט ןרעסעב ןיא עסעיּפ ַא ןופ

 .ק ױזַא יו ןפוא םעד ןגעװ ּפָא ךיז טלעטש שטיװָארעשַָא .מ
 טיג םיא ןענייז סָאװ ןליּפש סָאד רעדָא עסעיּפ ַא טפמעקַאב טָאה

 : ןלעפעג

 ףיֹוא ןָאט ןכעלשטנעמ ןוא טייקכעלריטַאנ רַאפ ףפמַאק םעד ןיא;

 רָאנ טינ טעדנעוװעגנָא !סטרעוװורָאפ, רעד טָאה ,עניב רעשידיי רעד

 ךיז ןיא טָאה סָאװ ,רָאמוה ןקיטומטוג ךיוא רָאנ ,קיטירק עננערטש

 טיא סע טנייצרעביא ,ןריקיטירק םייב סעכ טָאטשינָא זַא ,חכ אזַא

 ,"רעקיטירק םנופ תונעט עטכערעג יד ןיא {רענעייל םעד}

 ס'.ק ןופ גוצסיוא ןַא שטיװָארעשָא טגנערב ליּפשייב סלַא ןוא

 עסעיּפ סווָאקירישט ןופ גנוריפפיוא סיקסוװעשַאמָאט ןגעק קיטירק

 ; "ןדיי;

 טינ ױזַא ,ךעלריטאנ טינ ױזַא ןעוועג ןענייז ןעמויטסָאק יד,

 רעד ףיוא ןעוו ,ןטנעמָאמ עטסכעלקערש יד ןיא זַא ,שיטסילַאער
 ןעיירשסיוא טלָאװעג ךיז טָאה ,םָארנָאּפ ַא טלעטשענרָאפ טרעוו עניב

 ןענייז "סעּפַאצַאק, יד ,ךעלרעדניק ,טינ ךיז טקערש; ןדיי יד וצ

 ייז ןוא ?ארשי ינב וניחא רָאנ ןענייז סָאד .טינ "סעּפַאצַאק , ןייק

 ",!ןָאט טינ ,הלילחו סח ,סטכעלש ןייק ךייא ןלעוו

 עצרוק ַא טליּפשעג ןעמ טָאה עסעיּפ יד זַא ,ןָא טזייוו שטיוװָארעשָא

 רעצרעה יד ןעוו ,דנַאלסור ןיא עילַאװכ:-ןעמָארגָאּפ רעד ךָאנ טייצ

 ןעוועג זיא עסעיּפ-םָארגָאּפ ַא ןריקיטירק .טרעטיברַאפ ןעוועג ןענייז

 טָאה ןוא ןשרעהַאב ךיז טנַאקעג טינ .ק טָאה טרָאפ רעבָא .רעווש וצ

 "עג, :יװ ,רעטרעוו שטסנרע רָאּפ ַא טימ עיזנעצער ןייז טקידנערַאפ

 רעדעווטנע סָאד זיא ,טליּפשעג טכעלש טרעוו עסעיּפ ַא ןעוו ךעלנייוו
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 ןופ ןָאקיסטעל

 ןיא עסעיּפ ַאזַא רעבָא ןעוו ,ןכַאל ךיז טליו סע רעדָא קילײװגנַאל

 ,ןביילב טינ קיטליגביילג ןעמ ןָאק ,טליּפשעג טכעלש טרעוו טייצ אזַא

 זיא סע ;ןרָאװעג טעדנעשעג טלָאװ ךַאז עקילייה ַא יװ ױזַא זיא סע

 ,"םשה לוליח ןימ ַא

 םוצ 1905-06 ןיא טָאה'מ ןעוו זַא ,ךיוא טנכייצרַאפ שטיוװָארעשָא

 םולש טריפעגפיוא עקירעמַא ןיא עניב רעשידיי רעד ףיוא לָאמ ןטשרע

 ,דלַאװג ַא טכַאמעג ןעגנוטייצ עשידיי יד ןבָאה *המקנ ןופ טָאג, סשַא

 סע זַא ,טלַאהניא ַאזַא טימ עסעיּפ ַא ןריפוצפיוא ןייש טינ זיא סע זַא

 ןדיי ןופ תונורסח יד טזייוו יז לייוו ,ןליּפש וצ יז עדנַאש ַא זיא

 -רעד טושּפ  רָאנ ,עסשיּפ יד טקידיײטרַאפ רָאנ טינ טָאה .ק רעבָא

 רעד ףיוא ןפרָאװעגפױרַא ךיז ןבָאה עכלעוו ,עלַא יד "גירק טרעלק

 : רבחמ םעד ןוא עסעיּפ

 ירָאפ, ןופ רָאטקַאדער רעד טָאה ןעלקיטרַא ייר עצנַאנ ַא ןיא;

 טכַארטַאב ףרַאד 'המקנ ןופ טָאנ; סשַא םולש זַא ןזיווַאב 'סטרעוו

 גנוניימ ןייז זיא רעטעּפש טייצ ַא טימ ןוא ,קרעווטסנוק ַא סלַא ןרעוו
 טריפענפיוא זיא קיטש סָאד סָאװ ,םעדכרוד ןרָאװעג טקיטעטשַאב

 ןוא ןילרעב ןיא רעטַאעט ןשטייד סטדרַאהנייר סקַאמ ןיא ןרָאװעג

 קרַאטש זיא ןוא ,עּפָארייא ןיא ערעטַאעט עסיורג ערעדנַא ןיא ךיוא

 ."רעקיטירק עטסנעעזעגנָא יד ןופ ןרָאװעגנ טביולעג

 זַא ,ןָא טזייוו שטיוװָארעשַא .מ

 ןעוועג לָאמעלא ןזיא רעכלעוו ,ןיביל .ז זַא ,טקַאפ ַא זיא סע,

 זגורב ןעוועג טייצ קיטש ַא זיא ,'סטרעוורָאפ, ןטימ ןדנוברַאפ

 א ענייז ןסירעגרעטנורא !סטרעוורָאפ, ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,רַאפרעד

 ןעוועג זיא רעדַאב ןושרג זַא ,טקַאפ ַא ךיוא זיא סע ןוא ,עסעיּפ

 יוזַא טביול ןַאהַאק .בא יװ ןעזרעד טָאה רע ןעו טשַארעביא

 | .'ןוגנ סניבר םעד, עטערעּפָא ןייז קרַאטש

 'שטנעמ -עטיוט רעד, סשַא םולש ןגעוו זַא ,טקַאפ ַא זיא סע

 ןגעוו ןוא ,קיטירק עקיטכניג ןייק טינ ןעוועג 'סטרעוורָאפ, ןיא זיא

 עייר עצנַאנ ַא ןעוועג !סטרעווהָאפ, ןיא זיא !סעטַאמש , סקיווייל .ה

 טינ ךָאד זיא קיווייל .ה ןוא ,גנורעטסייגַאב טימ לופ ןעלקיטרַא

 ."טינ יאדוא רעדַאב ןושרנ ןוא ,שטנעמ-'סטרעוורָאפ, ןייק

 ףָאגָאר ללה ?סטרעװרָאּפ , ןופ רָאטקַאדער רעקידרעטעּפש רעד

 ןלעיצעּפס ַא טעמדיוו *'טטרעוורָאפ, ןופ טסייג רעד, ךוב ןייז ןיא

 -ַאעט ןשידיי םעד ןוא ןןענַאהַאק .בא שיטקַאפ| גנוטייצ רעד לטיּפַאק

 1 ; טביירש רע ןוא ,רעט

 עטרעטפיינַאב ןנַארקעג רעמיא ןבָאה ןסעיּפ סנייבשריה ץרּפ . ,

 |טרימַאלקער | !טמובעג, ךיוא ןענייז ןוא ןַאחַאק .בא ןופ ןקיטירק

 ןייבשריה ןירּפ שטאכ ,| ןטייז | סעשזדיעּפ-רעטַאעט יד ףיוא ןרָאװעג

 -ןָאפ, ןופ עיצקַאדער רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג טינ לָאמנייק ןיא

 ןליפַא לָאמַא ןוא טלַאק ןעוועג ןיימענלא ןיא זיא ןוא 'סטרעוו

 םעד טָאה קיוויל .ה .גנוטייצ רעד ןופ סיסילאּפ יד וצ שיטירק

 םעד ןעקנַאדרַאפ וצ טַָאהענ !סעטַאמש, עמַארד ןייז ןופ גלאפרע

 עקידרעידפ יד ןיא ךיז טָאה רע סָאװ םעד ץארט ,'סטרעוורָאפ,

 ןעננַאגעג ןיא עסעיּפ יד ,זדנוא וצ ךעלטנייפ טעמכ ןגיױצַאב ןרָאי

 ןעמענּפָארַא םייב ןטלַאהעג טָאה ץרַאוװש סירָאמ ןוא טכעלש רעייז

 ןופ זיא ןוא ןעעז יז ןעמוקעגנ זיא ןַאהַאק ןעוו עניב רעד ןופ יז

 -רעטסייגַאב ַא ןבירשעגננָא ןַאד טָאה רע .ןרָאװענ טרעטסיײנַאב ריא

 יד ייב סערעטניא ןפיט א ןפורענסיודַא טָאה סָאװ ,קיטירק עט

 -יירפ ןרָאװעג ךיילג, זיא רעטַאעט ןיא ןוא רעײג-רעטַאעט ערעסעב
 טָאה רע .טננוננַאב טינ ןַאהַאק ךיז טָאה ןיילַא םעד טימ .'ךעל

 ,טריסנָאנַא עדנע םַא ןוא ,ךָאנ ןוא ךָאנ ןבירשעג עסעיּפ רעד ןגעוו
 סנױזַא .עמַארד עצנַאנ יד ןקורדרעביא טעוװ 'סטרעוורָאפ , רעד זַא

 ןפורענסיױרַא טָאה סָאד ןוא ,טריסַאּפ טינ רעירפ ,רימ טכַאד ,טָאה
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 רעטַאעט ןשיריי

 טלדנַאװרַאפ לַאפכרוד ןופ זיא !סעטַאמש, עסעיּפ יד ,עיצַאסנעס ַא
 ןוא ןָאזעס ןופ |ןנלָאפרעד)| 'סטיה, יד ןופ םענייא ןיא ןרָאװעג

 ןופ קרעוו עשיסַאלק יד ןשיװצ טרָא ןַא טמענרַאפ עסעיּפ יד

 ."רעטַאעט ןשידייו

 : תונורכז ענייז ןיא ןײלַא .ק טביירש גנוקריוו ןייז ןגעוו

 ןיוש טָאה עכלעוו ,קיטירק רעטַאעט ןופ גנולײטּפָא רעזדנוא ,

 זיא ,לַאטרַאװק ןשידיי םעד ןיא סולפנייא ןסיורנ ַא טאהעג גנַאל

 -רָאפ, ןיא טגעלפ סע ןעוו .גנוטיידַאב ריא ןיא ןסקאוועג רעטייוו

 םלוע רעד טָאה ,עסעיּפ רעיינ ַא ףיוא קיטירק ַא ןעניישרע 'סטרעוו

 .טייקענדעשז טימ ןזעלענ ריא טרפב ןשטנעמ רעטַאעט ןוא ?לכב

 ןביירש םייב .ךיז וצ גננערטש ןטלַאהרַאפ רעמיא ךיז ןבָאה רימ

 רעדָא ײטרַאּפ ןופ עגַארפ רעד ןָא ,טפאשטניירפ ןָא רימ ןסעגרַאפ

 ןסיירעטנורַא ןלָאז רימ זַא ,גנוניישרע עטּפָא ץנַאג ַא ןיא סע ,דצ

 ןלָאז רימ זַא ,טרעקרַאפ ,ןוא ,רבח ןטנעָאנ ַא ןרעזדנוא ןופ עסעיּפ ַא

 סָאװ ,גרוטַאמַארד ַא ןופ קיטש רעטַאעט ַא ןצרַאה ןצנַאנ ןטימ ןביול

 רעד ךיוא ,?פייווצ ןָא ןוא ,סָאד .רעגַאל ןכעלטנייפ א וצ טרעהעג

 טפַאשרַאפ גנולייטפָא רעד טָאה ,אפונ ןקיטירק יד ןופ רעטקַארַאכ

 "סטרעוורָאפ, רעד זַא ,?טרעוו ַא ןרָאװעג זיא סע ,ןעמָאנ ןסיורג ַא

 -ייז םיללכ עכלעזַא .ןלעטשפיוא ןוא ןפרַאװרעטנורַא עסעיּפ א ןָאק
 ַא ןופ ?לאזקיש רעד םורָאװ ,ןבירטרעביא קרַאטש ךעלנייוועג ןענ

 ןארַאפ .סולפנייא ןזיד ןיא אקווד םינ ךיז טדנעוו קיטש-רעטַאעט

 -רע ןפַאשרַאפ עסעיּפ א ןענָאק עכלעוו ,ןדנעטשמוא ענעדישרַאפ

 -נולעג ןוא עטסקיטכיר יד ,עטסקראטש ןוא עטסעכ יד ץָארט גלָאפ

 .קיטירק עטסקיטסניגנוא עטסנעג

 וצ םלוע םעד ןעגנערב וצ זָאלטכַאמ טּפָא זיא קיטירק עטסקיטכעמ
 טמענ ריא ביוא ןוא .טינ םיא טלעפענ עכלעוו ,גנולעטשרָאפ ַא

 ,ןליפ וצ סיוא טּפָא קידנביירש ךייא טמוק ,טסנרע ןקיטירק ערעייא

 םלוע רעד טעוו ,עמַארד ַא קידנביול ןסיירעצ ךיז טנעמ ריא ןזַא

 רעייז רעבָא טנעלפ סע .טרעקרַאפ רעדָא ,ןעז ןייג טינ טרָאפ ריא

 ןלַאפענכרוד ךעלטננייא ןיוש זיא סָאװ ,עסעיּפ א זַא ,ןפערט טפָא

 טָאה ,עניב רעד ןופ יז ןעמענוצּפָארַא ןבילקעג ךיז טָאה ןעמ ןוא

 -פיוא רעדיוו 'סטרעוורָאפ, ןיא קיטירק עקיטסניג עמערַאװ א ךרוד

 עטקַאּפעג רַאפ טייצ עשביה א ןעגנַאנעג ךָאנרעד זיא ןוא טבעלעג

 . ".רעזייה

 ַא ןיא רָאלק סיוא ןײלַא רע טקירד קיטירק וצ גנולעטש ס'ק

 ןייז ןגעוו ןצרַאװש סירָאמ טימ טַאהעג טָאה רע סָאװ עיסוקסיד

 טָאה רע רעכלעוו ןיא 'לקניוו ןפרָאװרַאפ, סנייבשריה ןיא ןליּפש

 ןוא ,ןרעלדַא לָאר רעד ןיא טריּפָאק רע זַא ,ןצרַאװש ןפרָאװעגרָאפ

 ץרַאװש .רמ; :ףיורעד טרעפטנע .ק .,ןפרָאװעגּפָא סע טָאה ץרַאוװש

 -נסַאלעג ,עדריוו טרילרַאפ סָאװ ,רָאיטקַא רעקיצנייא רעד טינ זיא

 ,ןליּפש ןייז ןיא רעלעפ ַא ןָא טזייוו רעקיטירק ַא ןעוו סָאמ ןוא טייק

 ,ךַארּפש רעקידנעטשנָא ןַא טימ ןבירשעג רָאנ זיא קיטירק ַא ןעוו . . .

 ,"גנוניימ ןייז ןבײרשוצסױרַא יירפ טולָאסבַא ןייז רעקיטירק רעד זומ

 : ןָא טזייוו לָאטשירק ןָאעל

 טפמעקעג 'סטרעוורָאפ, ןכרוד ,רעקיטירק סלַא טָאה ןַאהַאק ,בא,

 טינ ןצרַאוװש טָאה ןָאינוי ןרָאיטקַא יד ןעוו ץרַאוװש סירָאמ רַאפ

 רעד ןיא טָאה ןץרַאוװש| . . . .ןָאינוי רעד ןיא ןעמעניירא טלָאװעג

 עסעיּפ א ןופ ענעצס א טליּפשענּפָא !סטרעוורָאפ, ןופ עיצקַאדער

 רַאפ ןרעוו וצ טנעקרענָא טרעוו זיא רע זַא ,ןענַאהַאק ןנייצרעביא וצ

 'סטרעוורָאפ, רעד ןוא טנייצרעביא ןענַאהַאק טָאה רע .רָאיטקַא ןַא

 סירָאמ לָאז ןָאינוי יד זַא ,טרעדָאפענ ?קיטרַא-טייל א ןיא טָאה

 .ןעמעניירַא ןצרַאװש

 ןיא ןעגנוריפפיוא עטסקיטנכיוו ןוא עטסעב יד ןֹופ עייר עצנַאג ַא
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 .ןוא עטסעב יד ,טרעקרַאפ ,ןוא

 -שריה יד --- עדָאירעּפ-ןידרָאנ-ךָאנ רעד ןופ רעטַאעט ןשידיי םעד
 . .י ,סעטַאמש , סקיווייל ,ווָאמיד ּפיסִא ןופ ןסעיּפ ,ןסעיּפ-ןייב

 ןסיורג ַא ןבָאה קרעוו-רעטַאעט ערעדנַא ןוא !בלַאק עשָאי, סרעגניז

 -טפָא ןוא רעשינרענע רעד ןעקנַאדרַאפ וצ נלָאפרע רעייז ןופ לייט

 ,בא ןופ ןעמוקַאב ןבָאה ייז סָאוו ,גנונעקרענָא רעטרעטסייגַאב לָאמ

 ."רעקיטירק-רעטַאעט םעד ,ןַאהַאק

 -רעד ןרָאפ טַאהעג ןבָאה סעיזנעצער ס'.ק סָאװ טיײדַאב םעד ןגעוו

 רעד ןגעוו קידנדייר ,רעלדַא יליצ טנכייצרַאפ עסעיּפ ַא ןופ גלָאפ

 :?רעטַאעט-טסנוק רעשידיי, ןיא *סעטַאמש; סקיווייל ןופ גנוריפיוא

 -רעד רענעגנואווצעג ַא; קורדסיוא םעד טצונעג רעירפ בָאה ךיא,

 -עלַא ןופ טעמכ ןַאד זיא סָאװ ןכיירטשרעטנוא ָאד ךיא ?יוו ,גלָאפ

 -רעד רעשביה קיסעמסינטלעהראפ רעד זַא ,ןרָאװעג טנעקרענַא ןעמ

 -עננייא רעד וצ ןרעוו ןבירשעגוצ ףרַאד עסעיּפ רענעי ןופ גלָאפ

 ,ןביולג ןפיט ןוא גנוגייצרעביא ןייז ןיא ןַאהַאק .בא ןופ טײקטרַאּפש

 -רַאפ עכלעזַא סלא ןוא קרעוו-טסנוק א זיא !סעטַאמש , סקיווייל זַא

 ןופ ןטלַאּפש יד ןענייז .ןרעוו וצ טצַאשענּפָא קירעהעג יווװ סע טניד

 זיא עסעיּפ יד ,'סעטַאמש , סקיווייל רַאפ !פָא ןעוועג 'סטרעוורַאפ;

 ךָאנ ןענייז טּפָא רעייז ןוא ןרָאװעג טקורדעג ןעגנוצעזטראפ ןיא

 -יימ עקיטסנינ טימ ןעלקיטרַא ןענישרעד לָאמַא רעדיוו ןוא לָאמַא

 גנוקיטכערַאב א רעדיוו סָאד זיא . . . ,'סעטַאמש, ןגעוו ןעגנונ

 גנוקריוו עסיורג סנַאהַאק ןנעוו גנוניימ רעטנָאזעגסיױורַא ןיימ ףיוא

 ."טרפב םלוע-רעטַאעט ןפיוא ןוא ?לכב רענעייל ןשידיי ןפיוא

 ךיז קידנפורַאפ ,ןַאהַאק .בא ןגעוו עירעס ַא ןופ גנורימוס ַא ןיא

 טרעלקרעד ,רעטרעביל ףסוי ןופ רעטנורעד ,רענעייל ןופ ווירב ףיוא

 ןרעדנַא ןַא ףיוא ןינע םעד גרעבדלָאג .צ .ב רעביירש רעטנַאקַאב רעד

 | :ןפוא

 ןלעטשנייא ךיז סנַאהַאק טנָאמרעד רעטרעביל ףסוי טָאה ָאד;
 םייב טכאמענ טָאה רע סָאװ ,ןדלַאוװג יד טניימ רע --- ןקיווייל רַאפ

 טָאה רע .'סעטַאמש , סקיוייל |ןצרַאווש סירָאמ ךרוד| ןריפפיוא

 רעבָא .עמַארד עצנַאג יד 'סטרעוורָאפ, ןיא טקורדענרעביא ןליפַא

 ץנירּפ  סנירבָאק ןָאעל ןביירטראפ וצ רעמ טניימענ ןעוועג זיא סָאד

 וצ ,ןסירעגרעטנורַא טָאה ןַאהַאק .בא סָאוו ,עניב רעד ןופ 'ולול

 ןקיווייל ןוא ,ןבָארגַאב ןָאק רע ןוא ןבייהפיוא ןָאק רע זַא ,ןזייוו

 קיווייל טָאה טנווַא-ןרע ןייז ףיוא .רעדיוורעד ןעוועג סָאד זיא אפונ

 -ַאמש , יד טימ רימ ףיוא טצעזעגנָא ךיז ריא טָאה סָאװ, : טנָאזעג

 ןבִירשעגנָא טָאה סָאװ ,רעטכיד ַא ץלַא ןופ רעירפ ןיב'כ ?"סעט

 םעדכָאנ ןגרָאמ ףיוא ןוא '..,רעדיל טביירש סָאװ ,"םלוג , םעד

 ןַאהַאק .,ןדנואוושרַאפ 'סטרעוורָאפ, ןיא םרוטש-קיווייפ רעד זיא

 טקידנעעג ןוא ,,קישטיאב רעשירַאנ ַא טנָאזעג םיא ףיוא טָאה

 ."(ושַאטָאּפָא טיול)

 ערעדנַא ַא ןופ גלָאפרעד ןגעוו ּפָא ךיוא ךיז טלעטש רעלדַא יליצ

 לָאר ס'.ק ןוא דלעפנעזָאר הנוי רעביירש ןשידיי םעד ןופ עסעיּפ

 | : ייברעד

 -וקנָאק, ןופ גלָאפרעד םעד ןיא קלח ןסיורג ַא זַא ,טכוד רימ,

 -רעטסייגַאב סנַאהַאק .בא וצ ןרעוו ןבירשענוצ ךיוא ףרַאד 'ןטנער

 ןייז ןיא רע טָאה ,טליפעג סע טלָאװ ןַאהַאק יו ןוא .קיטירק רעט

 קירוצ טייצ רעצרוק א טימ, : טגָאזעג ,סערעדנַא ןשיווצ ,קיטירק
 ןייז טימ ןקיווייל ןסירגַאב וצ ןנינענױַאפ םעד טַאהעג ךיא בָאה

 סע טפַאשרַאפ טנייה .'סעטַאמש, עמַארד-סנבעל רעקידריווקרעמ

 -סנבעל ןייז טימ ןדלעפנעזָאר ןסירנַאב וצ ןנינעגרַאפ ןכעלנע ןַא רימ

 ?."ןטנערוקנָאק יד, עמַארד |

 זיא רע זַא ,טקידלושַאב סרעדנוזַאב םיא ןבָאה רענגעק ס'ק
 םזילַאער רַאפ שוח ןפרַאש ןייז בילוצ ,קיטירק ןיא טצענערגאב רעייז
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 ךיז טקירד ױזַא ,טסנוק ןיא ןעמרָאפ עיינ יד ןענעקרענָא טינ ןוא

 :רעקידעבעל רעד ,רעקיטירק-טסירָאמוה רעד סיוא

 -עדנַאמָאק רָאנ ,קיטירק-רעטַאעט ןייק טינ טביירש ןַאהַאק .בא,

 זיא רע .ארומ ַא ןפרַאוװנָא ןוא ןריטקיד ?ליוו ,ןלעפַאב טינ ,טעוװו

 רעקידלטעטשניילק רעד סָאוװ עבלעזסָאד קיטירק-רעטַאעט ענונב

 זַא ,ןסיוו ריא טפרַאד ץלא ןופ רעירפ :לוש ןיא ןעוועג זיא ריבנ

 טפרַאד םעדכָאנ ןוא ,םינצבק יד טנעז ריא ןוא ריבנ רעד ןיב ךיא

 ! ןנְלָאפ ןוא ןרעה ךימ ; סנייא זיולב ןסיוו ,סעקורעדיינש ,ריא

 -ער ןייק טינ זיא ,םלוע ןייז טימ טלענק ןַאהַאק ,בא סָאוו סָאד

 עלעדייא רָאג-טינ יד טימ ןּפַאטנָא ץלא ליוו דע) םזיּפַאט רָאנ ,םזיִלַא

 ? עסעיּפ ַא ןוא דליב-סנבעל ַא ןענַאהַאק .בא ייב זיא סָאװ .(טנעה

 . ,גנוביירשַאב עשיפַארגָאטָאפ עכעלטקניּפ ,יירעלאמ-הביבס ןייק ---

 .". .. ןטקעפ ןלקעּפ} !שטנָאב, ַא ,ןבעל ןופ 'עשטקיּפ, ַא ןייז זומ סע

 : דלַאװכוב .נ רעקיטירק:-רעטַאעט רעד זיא רעפרַאש ךָאנ ןוא

 ןעמענרעטנוא וצ טייקטסיירד ךס א טרעדָאפענ ךיז טָאה'ס ,

 טימ) 'טָאבעג עטנעצ סָאד, סנרַאּפדלַאג יו ןעלקַאטקעּפס ענױזַא

 ,,ןירעכַאמפושכ, ןוא (סעיצַארָאקעד עטריזיליטס סנָאסנָארַא ךורב

 -ור םעד ןופ טלעטשעג) 'טנוה סרענטרעג םעד, סאגעוו עד עּפָאֿל
 .'םימכח רעמלעכ, סנילטייצ ןרהא יצ ,(ןילאנאלג רעסישזער ןשיס

 ןופ ןוא ןעננוריפפיוא ענױזַא ןופ ןטסָאק עכיוה יד ןופ ןעזענּפָא

 טָאה ,םלוע ןטיירב םעד ןלעפענ וצ סנַאש ןטפַאהלפייווצ רעייז

 -ּפִא ןַא ייז רַאפ ןנירק טעװ רע זַא ,ןסיוו טינ טנַאקענ טינ ץרַאוװש

 סָאוװו ,רַאפרעד סנטשרע ,ןענַאהַאק ,בא ןופ 'סטרעוורָאפ, ןיא טינש

 לייוו ,סנטייווצ ; !עווקסָאמ, טימ טקעמש ליטס-רעטַאעט רענרעדָאמ

 -ַארעטיל ןייז טימ טסנוק-רעטַאעט יד ןטסָאמעג טָאה ןאהאק .בא

 -ַאכיסּפ ןכעלרעניא ןוא םזילַארוטַאנ ןכעלרעסיוא ןופ סָאמ רעשיר
 -שילַארטַאעט , ןופ ןטלַאהעג ָאי טָאה !סטרעוורָאפ, רעד .,םזינָאל

 רע טָאה ליּפש-רעטאעט ַא ןופ טפאשנענייא יד טָא רָאנ ,'טייק

 ואוו ,ליװעדָאו ןיא ןוא סרעטַאעט-דנוש יד ןיא זיולב טנעקרענָא

 ,ָאי .הרוחס ַא זיא ץלַא ואוו ןוא 'ןריזומַא, ךיז טמוק םלוע רעד

 .בא טָאה !טײקשילַארטַאעט , עקשערטעּפ-רקפה רערַאגלואוו רעד ןופ

 םיסנ םעד ןופ ןטלַאהעג טָאה רע יו -- ןטלַאהעג קרַאטש ןַאהַאק

 -סגנוטייצ 'רעטנַאקיּפ רעד ןופ ןוא ןַאמָאר-דנוש ןקידתואלפנו

 ,עיצַאסנעס

 טינ ךיז טָאה'ס ואוו ,סעמַארדָאלעמ יצ סעטערעּפָא-דנוש ןנעוו

 -ענ טָאה טייקכעלקריוו יד ואוו ,טרָאװ ַא וצ טרָאוװ ַא טּפעלקענ

 טעקסעטָארג ןבָאה רעליּפשיוש יד ואוז ןוא קזוח ןופ םינּפ ַא ןנָארק

 ןימ אזא ןנעוו -- סרעטקַארַאכ עטלעטשענרָאפ יד טקידיילַאב ןוא

 ,תובהלתה טימ ןבירשעג ךעלטנייוועג רע טָאה !טיײקשילַארטַאעט;

 ךליבּפָא ןא ןעזעג ןעננולייוורַאפ עקיליב יד טָא ןיא טָאה רע לייוו

 ןיא'ס ןעוו ,!סטרעװרָאּפ ןיא םישזער-דנוש םענענייא ןייז ןופ

 -ענ טינ ןַאהַאק טָאה ,'עסעיּפ רעשירַארעטיל, ַא וצ ןעמוקעג רעבָא

 םעד ןופ ּפִא טכייוו סָאװ ,ליטס ןשינעצס ןייק ןגנָארטרַאפ טנָאק

 ןעננומערטש ענרעדָאמ יד טָאה רע .ךורע-ןחלוש ןשיטסילַארוטַאנ

 קידנעייז טינ ,קינייוװסיוא ףיוא טמַאדרַאפ טסנוק-רעטַאעט רעד ןיא

 וצ .קיטקַארּפ רעייז טימ טינ ןוא עירָאעט רעייז טימ טינ טנַאקַאב

 -עגנָא רע טָאה (רוטַארעטיל ןיא יוו) רעטַאעט ןיא ןעמרָאפ עיינ יד

 עטריזיליטס יד .תופידר ןוא קזוח ןופ '!עירעטירק,; םעד טעדנעוו

 טָאה לקַאטקעּפס ןסיוועג ַא ןיא ןעננוטַאטשסיוא ןוא סעיצַארָאקעד

 ,(לבעמ) 'עשטינריופ עקָאסָאק, עזַארּפ רעד ךרוד 'טריקיטירקעצ, רע

 -ַאק .בא ןענערָאצרעד וצ טנַאוװעג ץרַאװש סירָאמ טָאה ךָאד ןוא

 -ַארָאקעד עטריזיליטס טימ ,טייקשינעצס רענרעדָאמ טימ ןענַאה

 ,פיטס ןשיטסילַארוטַאנ םעד ןופ ןעגנוכייװּפָא עטסיירד טימ ,סעיצ
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 ןופ ןָאקיססעל

 ןשידיי ןופ רָאטקעריד רעד .'עשטינריופ עקָאסַאק, טנכערעגניירַא

 זיא רע ןעוו טקעמש סע סָאװ טימ טסואוועג טָאה רעטַאעט-טסנוק

 -סָאמ , טימ ןעלקַאטקעּפס עטריזיליטס ןלעטש ךרוד תוכלמב דרומ

 -עג טָאה סע .ךעלרעטילפ 'עשיטסירוטופ, טימ ןוא 'ןציּפש רעווק
 -ןדָאש טימ ןוא !סטרעוורָאפ, ןופ עציטש יד ןרילרַאפ טימ טקעמש
 -וופ לָאצ רעטסערג רעד טימ גנוטייצ רעשידיי רעד ןיא עמַאלקער

 -ַאגרַא יד ןופ רוטנעיעלק יד ןרעוונָא טימ טקעמשעג טָאה סע .רענע

 -רָאפ, ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,סעיצַאזינ
 רעבָא טָאה טומ ןייז .טנַאװעג ץרַאװש טָאה ךָאד ןוא .'סטרעוו

 יד ןוא רעײנ-רעטַאעט עלערוטלוק יד ,גנַאל ףיוא טקעלקעג טינ

 ןשידיי ןרַאפ ןפַאש וצ ןזיוואב טינ ןבָאה ץנענילעטניא עשידיי

 ןייז ןלָאז סָאוװ ,רעכוזַאב ןופ עזַאב עטסעפ ןייק רעטַאעט טסנוק

 ךרוד ... .רוטלוק ףיוא קוק ןשיטסינַאהַאק םעד ןופ קיגנעהּפָאמוא

 ןופ םזינָאלָאכיסּפ םעד וצ ןוא ליטס ןשיטסילַארטַאנ םוצ ןייגקירוצ

 ןיא טפיוקעגנייא רעדיוו ךיז רעטַאעט טסנוק רעד טָאה ,ליּפשיוש

 ."ןסעגרַאפ ןוא ןבעגרַאפ ןרָאװעג זיא ץלַא ןוא עקסַאל סנַאהַאק

 : ןשַא ןגעוו ךוב ןייז ןיא ןילאיב .ה .א טביירש ױזַא

 טַאהעג טנייפ טָאה רע .שיטנעטיוא ןעוועג טינ זיא קיטירק ןייז ,

 ןשידיי ןיא ןעננוריפפיוא עטסעב יד ןסירענּפָארַא ןוא םזינרעדָאמ

 םלוע ןשידיי םעד ףיוא סולפנייא טַאהעג טָאה רע .רעטאעט-טסנוק

 ךיוא ןוא רעטַאעט ַא ןעננערבמוא קיטירק ןייז טימ טנַָאקעג ןוא

 ןשינעדערנייא ענייז טַאהעג טָאה רע .,רעביירש ַא ןעננערבמוא

 ןטכינרַאפ וצ ןעמונענרעטנוא לָאמנייא ךיז ןוא רוטַארעטיל רעביא

 ,"ןריּפסקעש

 ללה טביירש ,טקנוּפדנַאטש ןרעדנַא ןַא ןופ ,ןינע ןבלעז ןגעוו

 : ףָאגָאר

 -ענ ןאהַאק טָאה ףהמַאק-רעטַאעט 'ןרעלוּפָאּפמוא , ןטייווצ םעד,

 ןעמוקעגפיוא זיא'ס ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ טריפה

 ןרָאװעג ןפַאשעגנ זיא סָאװ ,!רעטַאעט רעיינ, רעד ,!עמַארד עיינ, יד

 ןיא ןוא ,דנאלסור רענענושמ ,רעטלמוטעצ ,רעטרעדורעצ רעד ןיא

 עּפָאריײא ץנַאנ רעביא טננוי רעקניל רעד ךרוד ןרָאוװעג טיײרּפשרַאפ

 ןעוועג זיא סָאד ,עקירעמַא ןיא ךיוא ןרָאװעג טריטרָאּפמיא זיא ןוא

 ןבָאה ןשטנעמ רעכלעוו ןיא ,עמַארד ַא ,ןבעל ןוא בייל ןָא עמארד ַא

 ןבָאה ןשטנעמ יד ואוו ,סענישזורּפ ףיוא סעּפוּפ יו טגעװַאב ךיז

 -םיעגושמ ַא יו ןזיווענסיוא טָאה עניב יד ןוא םידש יוװ ןעזעגסיוא

 טרילעּפַא רעטַאעט רענענושמ רעד טָאה ,סיֹוא טזייוו סע יוו ,זיוה

 יד טשרעהַאב טלָאמַאד טָאה סָאװ ,ננומיטש רעטלמוטעצ רעד וצ

 עטסרעמ יד .גלָאפרע רעסיורג ַא ןעוועג רַאפרעד זיא ןוא ,טננוי

 ,ףורּפא ןרעלוּפָאּפ םעד ןופ ןרָאװעג טסולפנייאַאב ןענייז רעקיטירק

 ַא זיא רעטַאעט רעיינ רעד זַא ,המכסה רעייז ןבעגענ ןבָאה ןוא

 ,טסנוק רעשיטַאמַארד רעד ןיא '!ננוכיירגרעד עיינ;

 טָאה סָאװ ,עקיצניוו רָאנ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןַאהַאק ,בא

 .רעטַאעט םעיינ םעד ןגעו תמא םעד ןנָאז וצ טופ םעד טָאהעג

 ןייז ןבָאה סרעשזדענעמ יד .טכַאמענ קזוח טושּפ םיא ןופ טָאה רע

 -ושמ רעד טימ ןעגנַאגעגנָא רעטייוו ןענייז ןוא טרירָאנניא גנוניימ

 רעד ןעוו טנעמָאמ רעכעלדיימראפמוא רעד ןעמוקעג זיא'ס זיב תעג

 טָאה ןעמ זַא ,ןעעזרעד ןוא ןניוא יד ןבירענסיוא ךיז טָאה םלוע

 .?ראנ םוצ טכַאמעג םיא

 סירָאמ רעטַאעט-טסנוק ןשידיי ןופ רָאטקעריד ןוא רעדנירג רעד

 | : טלַאה ץרַאוװש

 טריפעגנָא שממ טָאה ,ערעדנַא עלַא יו רעמ ,{ןַאהַאק רע . . , ,

 ,ץֵלַא ןופ לת ַא טכַאמ רעכלעוו ,ןגניל ןדליוו םעד ןנעק ףמַאק ַא

 טָאה רע .קורדסיוא-רעטַאעט ןופ ,טסנוק רעד ןיא קידתמא זיא סָאװ

3092 



 רעטַאעט ןשידיי

 ךיז טָאה רע .םינהכ עשלַאפ יד ןסירענּפָארַא קידתונמחרבמוא

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,טניירפ עטנעָאנ ןופ ןסולפנייאַאב טזָאלעג טינ

 -רָאפ-טסנוק, עיינ עֶלַא יד ןיא ןביולנ ןעמונעג ןוא ןרָאלרַאֿפ ךיוא

 יד ביל טָאה ןַאהאק זַא ,?מוטענ א ןביוהענפיוא ךיז טָאה'ס . 'ןעמ

 .םזילאער עניב רעד ףיוא ןייז זומ סע זַא ,עיפַארגנָאטַאפ ןופ טסנוק

 -רַאפ טזָאלעג טינ רָאנ ךיז טָאה ןאהַאק .ױזַא טינ רעבָא זיא סע

 ןוא טליפרעד דימת רע טָאה תמא םעד רעבָא ,ןטייקשלַאפ ןופ ןריפ

 -סיוא ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוריפפיוא-רעטַאעט ןיא טצַאשענּפָא םיא

 ןבָאה ןמיס ַא . . , .טסנוק רעשיפַארנָאטַאפ ןופ טייוו רָאנ ןעזענ

 ינוק, ,,ןַאמעקניה, ןופ ןעגנוריפפיוא יד טביולעג טָאה רע זַא ,רימ

 -- 'יונכשא רעדירב יד, ןוא 'בלַאק עשֶאי, ,'יבצ יתבש, ,,סלמעל

 ."םזילַאער ןקיטרַאננייא ןַא ןריטנעזערּפער עכלעוו ,ןסעיּפ עלַא יד

 ןָאעל טביירש רעטַאעט ןיא םזילַאער ןופ עגַארפ רעד ןגעװ

 : :לָאטשירק

 ןיא םזילַאער קידנעטש טרעדָאפ ןַאהַאק .בא זַא ,סע טסייה ןסייה,

 -ניא טינ זיא סָאד רעבָא ,רוטַארעטיל רעד ןיא יו טקנוּפ רעטַאעט

 ןָאק רעקיטירק םעד ןַאהַאק .בא ןופ ןעגנורעדָאפ יד .קיטכיר ןצנַאנ

 ןרַאּפשנײרַא טינ ןעמ ןָאק ,טרָאװ ןייא טימ ןענעכיײצַאב טינ ןעמ

 טרָאװ טסָאד טפָא עקַאט טכיורבעג ןיילַא ןַאהַאק .ףירנַאב !ייא ןיא

 ףירגַאב רעטיירב ַא םזילַאער זיא ןענַאהַאק ייב רעבָא ,!םזילַאער

 ,תמא ןשירעלטסניק ןופ ךות עמַאס םעד טנכייצַאב רע ןכלעוו טימ

 יילרערעטרעדנוה ףיוא ןוא ,טייקיטכירפיוא רעקידנעטשלופ ןופ

 טרעלקרע ןעלקיטרַא-רעטַאעט ענייז ןיא ןַאהַאק .בא טָאה םינפוא

 טכַארטַאב רע סָאװ ןליּפשייב עכעלנעמ עלַא טימ טרירטסוליא ןוא
 ױזַא ,עניב רעד ףיוא טסנוק ןופ םירקיע עֶלַא ןופ רקיע םעד רַאפ

 ,רוטַארעטיל רעד ןיא יוװ טוג

 -ירק םעד ןַאהַאק .בא ןופ ןטּפַאשננייא עטסקרַאטש יד ןופ ענייא

 -סייגַאב ןייז יױזַא טקנוּפ ןָאק רע .טנעמַארעּפמעט ןייז זיא רעקיט

 סעּפע זַא ,טגייצרעביא זיא רע ביוא .ננערטש ןייז ןָאק רע יו טרעט

 ביוא .סָאד טזייװַאב רע זיב ,טינ רע טור ,שלַאפ ןוא טכעלש זיא

 ,טוג ןוא קיטכירפיוא ןזיא סעּפע זַא ,טנייצרעביא זיא רע רעבָא

 ןיא ןירַא טגייל רע סָאװ ,עיגרענע רעד וצ ץענערג ןייק ָאטינ זיא

 .רעזעל ענייז םעד ןיא ןגייצרעביא וצ ןעגנואימאב ענייז

 -רַא עירעס יד ןעניד טרּפ םעד ןיא ןָאק ?יּפשייב ןטונ א רַאפ

 ,'עּפורט רענליוו, רעד ןגעוו ןבירשעג טָאה ןַאהַאק .בא סָאוװ ןעלקיט

 -יטכירפיוא רענעי ןופ קורדסיוא ןַא ןעעזעג טָאה רע רעכלעוו ןיא

 עמַאס םעד רַאפ טכַארטַאב טָאה רע סָאװ ,טייקידתמא ןוא טייק

 -ינייו-טינ טימ .טסנוק רעדעי ןופ יוװ ,טסנוק-רעטַאעט ןופ רקיע

 טָאה גנורעטסייגַאב ערעסערנ ךָאנ טימ טכייליפ ןוא עיגרענע רעק

 רעוװוקסָאמ םעד ןנעוו ןבירשעג ךעלריפסיוא ןוא ךס א ןַאהַאק

 -עג ןבָאה עּפורט ןייז טימ יקסווַאלסינַאטס ןעוו רעטאעט-טסנוק

 ןבלעז םעד ןיא ןֹוא ןיז ןבלעז םעד ןיא .קרָאי וינ ןיא טליּפש

 ןעגנוריפפיוא רעקילדנעצ ןגעוװו ןבירשעג ךיוא ןַאהַאק טָאה טקיינ

 | ."עניב רענַאקירעמַא רעד ףיוא

 רעדיוו טביירש ,םזילַאער וצ גנואיצַאב ס'.ק ןופ ןינע םעד ןגעוו

 : ףָאגָאר ללה
 ַא ןופ טרעוו ןשירַארעטיל םעד ןטכָאמעג טָאה ןַאהַאק .בא,|

 ןטסָאמעג טָאה רע יוו סָאמ רעבלעז רעד טימ עניב רעד ףיוא עמַארד

 ַא ןיא גנולייצרעד רעדָא ןַאמָאר א ןופ טרעוו ןשירַארעטיל םעד
 וצ ,ןבעל םוצ טפַאשיירט ,'םזילַאער, ןעוועג זיא סָאמ ןייז .ךוב

 -ַאמַארד םוצ טלעטשעג גנורעדָאפ יד טָאה רע .טייקכעלקריוו רעד
 ךיוא ןענָאק סע... רָאסישזער םוצ ןוא רעליּפשיוש םוצ ,נרוט

 ןעוועג קידנעטש זיא ןַאהַאק .בא יצ ןטייהנדישרַאפ-סגנוניימ ןייז
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 רעסיוועג ַא ןופ םזילַאער םעד ןגעוװ לייטרוא ןייז ןיא טכערעג

 טסואוועג טָאה ןַאהַאק ,בא זַא ,טקַאפ רעד ָאד זיא קיטכיוו .עמַארד

 ,טרַאדנַאטס ןטמיטשַאב א טַאהעג טָאה רע זַא ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ

 -ַארד יד ףיוא טעדנעוועגנָא טָאה רע סָאוװ ,סעיצַאקיפילאוװק עסיוועג

 סָאד יו רעמ ,ןרָאסישזער יד ףיוא ןוא ןרָאיטקַא יד ףיוא ,סעמ

 ."ןעגנַאלרַאפ טינ רעקיטירק ַא ןופ ןעמ ןָאק
 םזילַאער ףיוא קוק ס'.ק ןעוועג זיא סע יו שיטסירעטקַארַאכ רעייז

 "סיורַא טרעוו ,עניב רעד ףיוא םזינרעדָאמ וצ טפַאשרענגעק ןייז ןוא

 "טימ ,ירא-ןב .ר רעליּפשיוש רעד סָאװ ,טַאטיצ רעד ןיא טכַארבעג

 *פיוא רעד ןגעוו ?המיבה; ךוב ןייז ןיא טגנערב ,*המיבה; ןופ דילג

 ,"קובד , ןופ גנוריפ

 : ןליּפש ןגעוו גנוניימ ס'.ק טריטיצ יראדןב

 'נייא ןטוג ַא רעייז 'המיבח, יד טכַאמ ןעגנואיצַאב עסיוועג ןיא,

 טייקטסנרע עקידריוקרעמ א ךיז טליפ סע ,ליּפשייב םוצ .קורד

 עבלעוו ,תובהלתה עשירעלטסניק עקיטכירפיוא ןַא ,ןליּפש רעייז ןיא

 גנולעטשרָאפ רעייז ןופ קיזומ ןוא גנַאזעג יד ,שיטַאּפמיס רעמיא זיא

 .?טנַאסערעטניא רעייז זיא

 רעד וצ ןגױצַאב םערַאװ ךיז טָאה .ק זַא ,טקרעמַאב ירא-ןב ןוא

 ןליּפש םוצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו רעבָא ,לבמַאסנַא סלַא "המיבה,

 ןופ רעגנעהנָא סלַא ,םיא וצ ייז ןבָאה ןעגנוגעװַאב ןוא סעיצַארָאקעד

 ףיוא לעיצעּפס ,טסנוק ןופ עמרָאפ רעדעי ןיא םזילַאער ןעגנערטש

 סיוא םעד ןגעװ ךיז טקירד .ק ןוא ,טרילעּפַא טינ ,עניב רעד

 ;שיריטַאס

 -ַאב ץלַא סָאד סָאװ ,םעד ןגעו ארמג עצנַאנ ַא ןַארַאפ זיא סע;

 ףיוא םידמול ןענייז רעעזוצ יד ןופ לפיוו רָאנ זיא עגַארפ יד .טייט

 ועכוזַאב-רעטַאעט עטנעגילעטניא יד ןופ ?פיוו ךיוא ,ארמנ ַאזא

 עניב יד ? ןענרעל ריא ןליוו ןוא טנרעלעג ריא ןבָאה טלעוו רעד ןופ

 יו רענייטש םענעגושמ ןקיבלעז םעד ףיוא טעטאטשענפיוא זיא

 ,ליּפשייב םוצ ,דוד ןגמ ַא .טרימשרַאפ ןענייז רעמינּפ יד ןופ עליפ

 "עגסיוא טָאה רָאי יירד ןופ דניק ַא סָאװ ,רוניפ ַא יוװ סיוא טעז

 ,טסייה סָאד ,עטַאמש א טניל סע ,עטנַארט ַא טגנעה סע ,טלבארג

 טינ ?בלֹוש ןייק רעבָא זיא סע .עמערָא ןַא זיא ?כלוש סָאד זַא

 'קוביד, םעד טנייל ןעמ תעשב) רפוש ןזָאלב ףרַאד ןעמ ןעוו ןוא

 סעּפע רָאנ ,תורפוש עלַא יװ טינ רפוש רעד זיא (םרח ןיא ןיירַא

 ,עועלָאכ רעצרַאװש-ןירג ַא וצ ךעלנע ,עקיײרעכַאמ עדליוו ַא יו

 טלָאװ סָאװ ,טרָאפ : טקרעמַאב טָאה עדנזעוונָא יד ןופ רענייא יו

 -נייוועג ַא רעבָא ? רפוש ןתמא ןַא טכַארבעג ןטלָאװ ייז ןעוו טרַאעג

 ַא רָאנ ןיא ליּפש רעזיד ןוא טנייה טימ טקעמש רפוש רעכעל

 ,"רעקיטפנוקוצ

 :רעביא טיג שטיוװָארעשַא ,מ

 טאה 1906 ןיא זַא ,גנָאי ַארַאלק םַאדַאמ יד רימ טלייצרעד ױזַא,

 ןיא סָאװ ,רעטַאעט ַאילַאט סָאד טעװעטַארעג 'סטרעוורָאפ, רעד

 טייצ יד .גנָאי דרַאנרעב ןוא רעלסעק דוד ןופ ןרָאװעג ןטלאהענ

 ןעלטימ טכוזעג ץלַא טָאה ןעמ ןוא עטכעלש ַא ןעוועג ןאד זיא

 טכוזעג גנַאל ױזַא טָאה ןעמ .רעטַאעט סָאד ןעוועטאר וצ ױזַא יו

 ןירעליּפשיוש עשידיי יד טכַארבענּפָארַא טָאה ןעמ זיב טכוזעג ןוא

 רעטַאעט ַאילַאט ןיא ןטירטפיוא עריא טימ .יקסנימַאק לחר רתסא

 -רעטַאעט עקינייא .ןעמונעגסיוא קרַאטש יקסנימַאק םַאדַאמ יד טָאה

 יז זַא ,טהנעטעג וליפַא ןבָאה ןשטנעמ-רעטַאעט טָאלג ןוא רעקיטירק

 ,עניב רעד ףיוא ךעלנייוועג טדער ןעמ יו ױזַא טינ סעּפע טדער

 סָאד אקוד רעבָא .טינ רָאנ טליּפש יז זַא ,ךעלריטַאנ וצ זיא יז זַא

 ,ןקיטירק יד ןיא .ןרָאװעג טביולעג קרַאטש 'סטרעוורָאפ, ןיא ןזיא

 ,ןליּפש ריא ןנעוו 'סטרעוורָאפ, ןיא ןבירשעג טָאה ןַאהַאק ,בא סָאװ

 טלַאה יז ךעלריטַאנ יו ,זיא יז שיטסילַאער יװ ןזיוועגנָא רע טָאה
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 ןקיטירק עטונ יד ןוא ,ךעלריטאנ טדער יז יוװ ,עניב רעד ףיוא ךיז

 לָאז םלוע רעסיורג רעד זַא ,נונעג ןעוועג ןענייז 'סטרעוורָאפ, ןיא

 ."רעטַאעט ַאילַאט ןיא ןָאט זָאל ַא ךיז

 ןשידיי ןרעביא לָאּפָאנָאמ ס'.ק ּפָא ךיוא טנקייל ףָאגָאר ללה

 ' : רעטַאטט

 סעינרַאצעביק עשירארעטיל יד ןיא ןוא ןזיירק-רעטאעט ןיא;

 טביולרע ןאהאק .בא זַא ,סעדנעגעל ןגָארטמורַא לָאמַא ךיז ןנעלפ

 ;רעטַאעט ןנעוו ןביירש ֹוצ עיצקַאדער רעד ןיא ןרעדנַא ןייק טינ

 סָאד ,לָאּפָאנָאמ ןכעלנעזרעּפ ןייז רַאֿפ רעטַאעט םעד טלַאה רע זַא

 -ער רעמ ךיז ןבָאה 'סטרעוװרַאֿפ, ןיא זַא ,ביולנ ךיא .שְלַאפ זיא

 ןיא יו גנולײטּפָא-רעטַאעט רעד ןיא טקילײטַאב רעדילנטימ-עיצקַאד

 -ַאפרע רענעגייא ןיימ ןופ סייוו ךיא .ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא יד

 יניא ןעיירפַאב טלָאװעג גנַאלנרָאי ךיז טָאה ןַאהַאק .בא זַא ,גנור

 ווא סרעשזדענעמ-רעטַאעט יד רָאנ ,ןסעיּפ ןריזנעצער ןופ ןצנַאנ

 א ראפ טכַארטַאב סע ןבָאה ייז .ןזָאלענ טינ םיא ןבָאה סראטס

 ןירשעג טינ עסעיּפ רעייז ןגעו טָאה ןאהַאק ביוא גנוקידיײלַאנ

 ןגעלפ ייז .ףעטס ןופ ןרעדנַא ןַא וצ עבאנפיוא יד ןבענענרעביא ןוא

 ןליפא ,'ןרירָאנניא; טינ ייז לָאז רע ךעלנעזרעּפ םיא וצ ןרילעּפַא

 טינ עסעיּפ יד םיא טעװ סע זַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז ייז ןעוו

 טינ ןוא ,ןביירש לָאז רע רָאנ זַא ,טלָאװעג ץלַא ייז ןבָאה ,ןלעפענ

 | .ןגָאזּפָא טנַאקעג גנַאלרַאפ םעד רע טָאה לָאמ עלַא

 ןרעדנַא ןַא ןטעבעג טָאה ןַאהַאק .בא ןעוו ןלַאפ ןעוועג ןענייז סע

 ערעדנַא ןַא טָאה רענעי זַא ,קידנסיוו ,עסעיּפ ַא ןגעוו ןביירש וצ

 זייא ןַאהַאק ןעוו ןלַאפ ןעוועג ךיוא ןענייז סע .רע יוװ גנוניימ

 טַאהעג ןיוש טָאה רערעדנַא ןַא יו םעדכָאנ עסעיּפ ַא ןעז ןעננַאנעג

 רעד טימ טמיטשעננייא טָאה רע יצ ןוא .עסעיּפ יד טריזנעצער

 ."ןבירשעג טינ עסעיּפ רעד ןנעוו ןיילַא רע טָאה ,טינ יצ עיזנעצער

 :טביירש ימע-ןב בקעי רעליּפשיוש רעטנַאקַאב רעד

 ןבָאה לָאז רע זַא ,ןענָאמרעד טינ ,לשמל ,ךימ ןָאק ךיא ,..,

 -ָאלעמ עשינַאקירעמַא-שידיי ןימ םעיינ םעד טביולעג זיא סע ןעוו

 רעסיוא ,שידיי טינ ןוא שיטַאמַארד טינ תמאב ןענייז סָאװ ,סעמַארד

 ךָאנ ןוא רעמ ךָאנ ןוא .ןטרָאד ןדלעה יד ןופ ןעמענ יד רשפא

 עכעלדנעטשרַאפ ןוא עלַאער סָאד ןַאהַאק .בא טכוז רעקידרעפייא

 גנערטש רָאנ רע זיא ָאד .גנולעטשרָאפ רעשירעלטסניק רעד ןיא

 -ענ רע ביוא דיירפ ןייז זיא סיורנ יוװ רעבָא .גנובעגרַאפ ןָא ןוא

 טייקיטעט ביֹוהנֶא ןיימ ןופ טייצ יד קידנענַאמרעד .טרָאד סע טניפ

 ּפיסֶא ןעמונענפיוא טָאה רע גנורעטסיײגַאב ַא רַאפ סָאװ טימ --- ָאד

 י'נע ןַא רַאפ סָאװ טימ ןוא ,"רערעדנַאו רעקיבייא רעד, סווָאמיד

 ימיטסקלָאפ סנייבשריה ץרּפ ךָאנרעד טננענַאב טָאה רע םזַאיזוט

 סדימש, ,'לקניוו ןפרָאװרַאֿפ ַא/ :סעמַארד ןוא סעידעמָאק עכעל

 טימ ןקיווװייל .ה ?סיב א רעטעּפש ןוא ,'רעדלעפ ענירנ, ,'רעטכעט

 סרעגניז .י .י ךָאנרעד ןוא ,'ּפַאש, ןוא !סעטַאמש , עקיטכערּפ ענייז

 ןייז טָאה רע .'ןמחנ רבח, ןוא 'יזנכשא רעדירב, ,'בלַאק עשאי;

 יד וצ ןבענענרעביא קרעוװו עשירעלטסניק יד רַאֿפ גנורעטסייגַאב

 רעקיבלעזרעד טימ ןוא .וצ םיא וצ ךיז ןרעה סָאװ ,ןסַאמ עסיורג

 ןוא עלופטנַאלַאט סָאד טסירנַאב ןַאהַאק .בא טָאה גנורעטסיינַאב

 -פיוא ןפלָאהעג גנואיצַאב ןייז טימ ןוא ,ליּפשיוש ןיא עטושּפ סָאד

 יּפשיש עשידיי עלופטנַאלַאט עיינ רוד ַא ןניוא עניימ רַאפ ןלעטש

 ,ןרעוו ןלעפענ רָאנ לָאז ןענַאהַאק,... .סנירעליּפשיוש ןוא רעל

 טימ ןוא ליטש ךעלנייוועג טנָאזעגסױרַא ,רעטרעוו עטלייצעג יד טָא

 ייב דלַאב ,ננוריפפיוא רעיינ רעדעי ייב טרעהעג ךיא בָאה ,גרָאז

 לָאז ןענַאהַאק .בא; .רעטַאעט ןשידיי ןיא ָאד טירט עטשרע עניימ

 עכלעוו ,עיציזָאּפ עקיטכעמ קידלַאװג ַא זיא סָאד ,'ןרעוו ןלעפענ רָאנ
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 ."!עמענרַאפ וצ היכז יד ןבָאה רעקיטירק-דעטַאעט ענלצנייא זיולב

 ןעוועג זיא רעליּפשיױוש יד ףיוא קיטירק ס'יק ןופ גנוקריוו יד

 :ץרַאװש סירָאמ טלייצרעד ױזַא .רעיוהעגמוא

 -רעלַא ןגָארטעגמורַא ךיז ןבָאה טלעוו-רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא,

 .בא רעקיטירק-רוטַארעטיל םעד ןגעוו 'ןצכעדער' ןוא ןצכעגָאז , ייל
 ,טהנעטעג ןבָאה ןרָאיטקַא .'סטרעוורָאפ, ןופ רָאטקַאדער ,ןַאהַאק

 ייז ייב טמענ ,ןליּפש ןעז ייז רעטַאעט ןיא טמוק ןַאהַאק ןעוו זַא

 עכלעוו טימ ןקיטירק ענייז רַאפ ךיז ןקערש ייז .סיפ ןוא טנעה ּפָא

 ןליפא .טלעוװ-רעטַאעט רעד ןופ ןשיווּפָא רעדָא ןביוהרעד ןָאק רע

 ,בא רעד ,טסיירק סוזישזד, טגָאזעג טפָא טָאה רעלסעק רעסיורג רעד

 -נערטש וצ ַא ,רעטַאעט ןיא טציז רע ןעוו זעוורענ ךימ טכַאמ ןַאהַאק
 רעמ טאהעג ארומ ןַאהַאק .בא רַאפ טָאה רעלסעק .'רעקיטירק רעג

 -קַא ןרעה וצ טנייפ טָאה ןַאהַאק לייוו ,סרַאטס עקירעביא יד יװ

 ןקיטירק ענייז ןיא טָאה רע . . . .ןקעמ ןֹוא ןקע ,ןעבלוב ןרָאיט

 טימ עלָאר ןייז ןליּפש ףרַאד רעליּפשיוש רעד זַא ,טנָאמרעד טפָא

 ,טדער רע סָאװ ןנעו ץלא ןעז ףראד רע ,טפַארק-סננולעטשרָאפ

 רעבָא טָאה רעלסעק . . . .עניב רעד ףיוא ןרעדליש ,ןלָאמ סָאד ןוא

 םעד טליפרעד רע, .ןקיטירק סנַאהַאק רַאפ ץרא-ךרד סיורג טאהענ

 -יא... .ןרָאיטקַא ענייז וצ ןהנעט רעלסעק טנעלפ -- 'תמא ןופ סלוּפ

 -ענ זיא ןַאהַאק .בא ןעוו טרעטיצעג ןרעלסעק} רע טָאה טּפיוהרעב

 ןרָאיטקַא עלַא רָאנ ,רעלסעק רָאנ טינ ןוא .עשזָאל רעד ןיא ןסעז

 .ןַאהַאק .בא רעקיטירק ןננערטש ןרַאפ ןליּפש וצ טרעטיצענ ןבָאה

 טימ טָאה רעטַאעט ןיא םלוע רעד רָאנ ,ןרָאיטקַא יד רָאנ טינ ןוא

 .עשזָאל רעד וצ טקוקענפױרַא ארומ ?סיבַא טימ ןוא ץרא-ךרד

 -גנע רעטסירַאב ַא) 'ליעד ןעלע רעשידיי רעד זיא ,ןַאהַאק, , . ,

 ןגעלפ --- (ןעֶָאק זיא ןעמָאנ רעתמא ןייז .דיי ַא ,רעקיטירק רעשיל

 טקנוּפ ןַאהַאק, -- ןגָאז םלוע רעטנענילעטניא רעד ןוא ןרָאיטקַא יד

 ַא ערעייז .עסעיּפ ַא טכערב ןוא עסעיּפ ַא טכַאמ ליעד ןעלע יו
 רע זַא ,ןכַאמ רעדָא ,רַאטס ַא רַאפ ןכַאמ רָאיטקַא ןַא ןָאק קיטירק

 ",'שיפַא םעד ףיוא רעּפעלשכָאנ ַא ץענרע ןביילב לָאז

 : תונורכז עריא ןיא טלייצרעד רעלדַא יליצ

 ןייז טגעלפ זדנוא ייב טעטיזעוורענ ןופ עפוטש עטסכעה יד,

 .רעטַאעט ןיא טציז ןַאהַאק .בא זַא ,טגָאזעגנָא זדנוא טָאה'מ ןעוו

 רעמ ךיז טָאה טלעוװ-רעטַאעט רעזדנוא ןיא רענייא רעדעי טעמכ

 רָאטקאדער סלַא עיציזַאּפ ןייז בילוצ .גנוניימ ןייז רַאפ ןקָארשענ

 ,טלעוו רעד ןיא גנוטייצ רעשידיי רעטנעיילעג-ןטסרעממַא רעד ןופ

 -רָאפ, ןופ רענעייל יד .סיורג רעייהעגמוא ןעוועג סולפנייא ןייז זיא

 -ַאב ןענייז ןוא גנוניימ ןייז טריטקעּפסער קרַאטש ןבָאה 'סטרעוו

 רעזדנוא זיא רַאפרעד . . , .גנוצַאשּפָא ןייז ןופ ןרָאװעג טקריוו

 -ַאעט ןיא ןעוועג זיא ןַאהַאק ןעוו סיורג ױזַא ןעוועג טעטיזעוורענ

 -רַאפ וצ טינ לָאמנייק טייהנהעוועג ַא טַאהעג טָאה ןַאהַאק ,רעט

 סָאװ םעד ץוח ןוא ,רעטַאעט ןיא ןטקַארטנַא יד ייב ץַאלּפ ןייז ןזָאל

 -וטש ןוא ןקוק ךעלרעטסנעפ ענעטלַאהַאב ערעזדנוא ןופ ןגעלפ רימ

 םיחולש עלעיצעּפס ןקישסיורַא ךיוא רימ ןנעלפ ,םינּפ סנַאהַאק ןריד

 ,טרָאװ ַא ןּפַאכוצפיוא ןעגנילעג ייז טעוװו רשפא ןרינָאיּפש ןלָאז ייז

 ןייז סָאװ ,שינערעהוצנָא ןַא ןבענ זדנוא טעוװ סָאװ ,קורדסיוא ןַא

 לָאמנייק רעבָא זדנוא זיא'ס ,ננולעטשרָאפ רעד ןנעוו זיא גנוניימ

 ."ןעננולעג טינ

 טָאה יקסװעשַאמָאט סירָאב ןעוו זַא ,טלייצרעד יקסנישמור ףסוי

 םעד ןעמ טָאה ,"ןוַאט ןוַאד ןוא ןוַאט ּפַא; סטילבנרָאק טריפעגפיוא

 רעד יו טליּפשעג םיא רָאנ ,טרירעג טינרָאג טעמכ טקַא ןטשרע

 ךיז ןבָאה טקַא ןטייווצ ןפיוא רעבָא ,ןבירשעגנָא םיא טָאה רבחמ

 יי : טעשטומעג עלַא ןיוש
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 רעצטַאעט ןשידיי

 ןוא ןבירשעגנ טָאה ןעמ .ךיא ןוא יקסוװעשַאמָאט ,טילבנרָאק,

 טָאה ןעמ .ןסנַאמָאר ,רעדיל ,ץנעט טלעטשעגניירַא ןוא טקעמענ

 רעד ןזיא עכנַאמ זַא ,ױזַא טעבָאשטשרַאפ ןוא טעטַאלרַאפ סע

 ןעוו ןוא ,רעטשרע רעד יוװ רעסעב ןרָאװעג ןלעפענ טקַא רעטייווצ

 רע זיא 'ןוָאט ןוָאד ןוא ןוָאט ּפַא, ןעז ןעמוקעג זיא ןַאהַאק ,.בא

 ןיירַא ,רעשיטסילַאער ַא ןעוועג זיא סָאװ ,טקַא ןטשרע ןכָאנ ךיילג

 :טגָאזעג ןוא רעטרעטסיינַאב ַא בָארעדרַאנ ןיא ןיקסוװעשַאמָאט וצ

 ,'קרעוו-טסנוק ַא ריא טָאה ,רעטייוו ןייגנָא ױזַא טעוװ ריא ביוא;

 וצ רע טגָאז ,טקַא ןטייווצ ןכָאנ ןפָארטעג םיא בָאה ךיא ןעוו ןוא

 ךייא טינ ןיימ ךיא ... ? טּפָאלבעגנָא ָאד ריא טָאה סָאוװ, : רימ

 ,תמא לסיבַא ָאטינ ,עֶלַא ,יקסװעשַאמָאט ,רעסַאּפרַאפ רעד ,ןיילַא

 ןיקסוװעשַאמָאט וצ ןיירַא ןיב ךיא ןעוו .'טריצירבַאפ זיא ץלַא
 ןגעוו גנוניימ סנַאהַאק ןלייצרעד טלָאװעג םיא ןוא בָארעדרַאנ ןיא

 טקרעמַאב בָאה ךיא ,סייוו ךיא, ; יקסוװעשַאמָאט טנָאז ,טקַא ןטייווצ

 טָאה ןַאהַאק . . . ןעשזָאל| סקַאב ןיא ןסעזעג ןיא רע ױזַא יוװ

 טקַא ןטשרע ןיא טליפרעד טָאה רע .טנַאה רעד ייב טּפַאכענ זדנוא

 ".'ןטעשטומעג םעד טקַא ןטייווצ ןיא ןוא תמא םעד

 יו רעלדַא יליצ טלייצרעד רעליּפשיוש וצ ןעגנואיצַאב ס'.ק ןגעוו

 טָאה יז יו םעדכָאנ 1911 ןיא ריא רַאפ ןעמונעגנָא ךיז טָאה רע

 ןוא "עביל עדנילב, עסעיּפ סניביל ןיא טליּפשעג גלָאפרעד טימ

 ַא ךָאנ ,זיא יקסװעשַאמָאט יסעב רעטַאעט ןופ עטסָאבעלַאב יד

 טָאה .ק .לָאר רעד ןיא ןײרַא ןוא ןליּפש ןעמוקעגקירוצ ,הקספה

 ןיסעב רָאפ טפרַאװ רע ןכלעוו ןיא לקיטרַא ןלעיצעּפס ַא ןבירשעגנָא

 ,ןיגעלָאק ערעגנוי ַא וצ קיטומטוג ןייז וצ ןביולרעד ךיז ןָאק יז זַא

 -ַאט ַא לפיוו ףיוא עגַארפ יד ףױרַא טגנערב גנוטלַאה ריא זַא ןוא

 יד ללכב טָאה עניב רעשידיי רעד ףיוא רעליּפשיוש רעלופטנַאל

 טָאה יליצ זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .ןגייטש וצ טייקכעלגעמ

 ,לָאר ריא ןליּפש ןגָארקעגקירוצ ךָאנרעד דלַאב

 רעטַאעט ַא ןופ רעטקַארַאכ םעד טצישַאב טָאה .ק יוװ לַאפ ןטייווצ ַא

 -רַא ןַא ןריטיצ םייב רעלדַא יליצ טלייצרעד ןירעליּפשיױש ַא ןגעק

 ,"רעטַאעט רעשידיא רעיינ , ןגעוו טביירש רע ןכלעוו ןיא .ק ןופ לקיט

 יּפשיושיטּפױה רעד ןגעוו רעטרעוו עטסמערַאװ יד טימ טדער ןוא

 טיירג רע סָאװ סָאד זַא טכיירטשרעטנוא ןוא ,רעטַאעט ןופ ןירעל

 ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ןעוו םענעגנָא רעייז טינ זיא ,ןגָאז וצ ךיז

 טקירד ךָאד ,ןצרַאה ןצנַאג ןופ ןציטש ליוו רע רעכלעוו רעטַאעט ַא

 ןיא זיא'ס ןוא .רוגיפ-ןעיורפ ענייש ַא טָאה יז, :סיוא ךיז רע

 עלָאר רעד יז טָאה ,ָאזלַא ,ךעלרעּפרעק ,קיטכיוו רעייז עסעיּפ רעזיד

 םנופ עטסָאבעלַאב יד זיא יז . , . ןירעליּפשיוש סלַא רעבָא ,טסַאּפעג

 -עט ריא סָאװרַאפ טנעמילּפמָאק ַא ןבעג ריא זומ ןעמ ןוא רעטַאעט

 -קריוז יז טביולג ןעד יצ רעבָא ,ןסעיּפ עטוג ןלעטש וצ טכוז רעטַא

 עשיטַאמַארד-טּפיוה רַאפ גונעג סיורג ןענייז ןטפערק עריא זַא ,ךעל

 ריא סָאװרַאפ ןייז רַאבקנַאד ריא ףרַאד ןעמ ביוא . . . ?ןלָאר

 ,טינ ךָאנ רעבָא סע טסייה ,ןסעיּפ עטוג ןליּפש וצ טכוז רעטַאעט

 -ױש ַא ןעז וצ זײרּפ ןסיורג ַאזַא רַאפרעד ןלָאצַאב ףרַאד ןעמ זַא

 .?ךַאװש וצ טולָאסבַא זיא יז עכלעוו רַאפ ןלָאר ןיא ןירעליּפש

 זַא ,ןָא טזייוו שטיװָארעשָא .מ

 ןשטנעמ-רעטַאעט רימ ןרעכיזרַאפ --- 'סטרעוורָאפ, רעד טינ ןעוו ,

 ןגױצַאב שרעדנַא רָאנ רעליּפשיוש עשידיי ךפ א ךיז ןטלָאו ---

 טעוװ 'סטרעוװרָאפ, רעד זַא ,ןייזטסואווַאב רעד .,ןלָאר ערעייז וצ

 ,קנַאדעג רעד ןוא ,ןענידרַאפ סע טעװ ןעמ ןעוו טרָאװ טונ א ןגָאז

 .לטרעפ ַא רעביא ןופ ןזעלעג טרעוו 'סטרעוװהָאפ, ןיא טרָאװ ַא זַא

 ןפיוא טײקכעלטרַאװטנַארַאפ רעמ ףיורא טפראוו ,ןשטנעמ ןָאילימ

 .עלָאר ןייז טוג ןליּפש וצ רעמ ךיז טעראטפ רע ןוא רעליּפשיוש
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 רעליּפשיוש ַא טרעוו םלוע ןטיירב םייב זַא ,טקַאפ ַא זיא סע .,..

 םעד ףױרַא םיא ףיוא טגייל !סטרעווהָאּפ, רעד ןעוו ןַאד טנעקרענָא
 עשידיי יד ייב ךיוא רָאנ ,םלוע ןטיירב םייב רָאנ טינ ןוא ,לּפמעטס

 -עג קרַאטש טרעוו רעליּפשיוש רעגנוי ַא ןעוו .סרעשזדענעמ-רעטַאעט

 ,רעשזדענעמ-רעטַאעט ַא ךיילג ךיז טניפעג ,'סטרעוורָאפ, ןיא טביול

 טעװעלַאשז רע .,סיוא םיא טּפַאכ ןוא םיא ףיוא ךיז טניײלרַאפ סָאװ

 יירד ןוא ייווצ רעליּפשיוש ןטביולעגנ םעד טלָאצ ןוא טלעגנ ןייק טינ

 רעד ןעוועג זיא ױזַא ,ןנָארקעג רעירפ טָאה רע יו ליפ ױזַא לָאמ

 טימ ןוא ,ןינומ לוָאּפ -- רעטעּפש| דניירפנעזייוו ינומ טימ לַאפ

 רעד סָאו ,סעסירעטקַא ןוא ןרָאיטקַא עשידיי עגנוי ערעדנַא ךס ַא

 ןבָאה ייז ןעוו דנורגרעדַאפ ןיא טקורעגסױרַא טָאה 'סטרעוורָאפ

 .?טנַאלַאט רעייז טימ טנידרַאפ סָאד

 .מ טביירש ,עטערעּפָא רעשידיי רעד וצ ןעגנואיצַאב ס'.ק ןגעוו

 | : שטיװָארעשָא
 ןבָאה ,קַאמשענ ןרענייפ א טימ ןשטנעמ יד ,ןטנענילעטניא יד ,

 -ַאעט עשידיי .עטערעּפָא רעשידיי רעד ףיוא קעלק ןעייּפש ןעמונענ

 ,טלדיזענ רָאנ רעדָא טרירָאנניא ןצנַאנניא יז ןבָאה רעקיטירק-רעט

 ףיוא טָאה ןעמ זַא ,טכַאמעג דָארגנ ךיז טָאה סע וליפַא ביוא ןוא

 -עש ןעוועג זיא סָאװ ,עטערעּפָא ַאזַא טלעטשענ עניב רעשידיי רעד

 טינ ךיוא ןעננוטייצ יד ןיא ריא ןעמ טָאה ,רעלעדייא ןוא רענ

 טסַאּפ יו; -- לייוו ,טייקמאזקרעמפיוא ערעדנוזַאב ןייק טקנעשעג

 'ירק ַא רַאפ ךָאנ טרפבו ,שטנעמ ןטנענילעטניא ןַא רַאפ ראג סָאד

 ",טיײקשירַאנ ַאזַא טימ ןבענוצּפָא ךיז ,רעקיט

 רָאטיזָאּפמָאק םעד ףיוא טציטשעג ,שטיװָארעשַא טלייצרעד ָאד ןוא

 : יקסנישמור ףסוי

 רעשידיי ַא : ױזַא ןפערט טּפָא ץנַאנ טנעלפ טייצ רענעי ןיא;

 ענייפ ַא סָאד זיא דָארג ,עטערעּפָא ןַא ןעז טמוק רעקיטירק-רעטַאעט
 .עקַאט ךיז טריזומַא רעקיטירק רעד ןֹוא ,עטערעּפָא ענייש ַא ןוא

 ,ןעידָאלעמ יד ןופ ןָא רָאג טלעווק רע ,ךעלעדיל יד םיא ןלעפעג סע
 ...םיא רַאפ טינ טסַאּפ סע ...טימרעד ךיז טמעש רע רעבָא

 םיא לָאז רענייק ,רעטַאעט ןופ סיױרַא ךיז דע טעבנג טייהרעליטש

 רעטנוא רע טמורב ,םיהַא טמוק רע ןעוו ןוא .ןעז טינ הלילה
 םרַאו םעד ןגעוו ןביירש רעבָא ,טרעהעג טָאה רע סָאװ ,םינוגנ יד

 ףעד .ןשטנעמ ןטנענילעטניא ןַא רַאפ טינ טסַאּפ סע ! טינ סָאד ---

 יקעוַא טינ רָאט ןעמ זַא ,ןעזעגנייא ךיילנ טָאה רעבָא !סטרעווראפ;

 ןוא טריזומַא סָאװ ,עטערעּפָא-סקלַאפ יד טנַאה רעד רעטנוא ןכַאמ

 ןופ רָאטקַאדער רעד .םלוע ןשידיי ןטיירב םעד ןגינגרַאפ טפַאשרַאפ

 ןיא ןציז וצ יירפ ןוא קנַארפ טמעשעג טינ ךיז טָאה 'סטרעוורָאפ,

 זיא יז יבַא ןוא ,עטערעּפָא ןַא ןופ גנולעטשרָאפ רעד ייב עשזַאל ַא

 ןביירשוצנֶא טמעשעג טינ ךיז רע טָאה ,ןרָאװעג ןלעפעג רָאנ םיא

 ,"לקיטרַא ןטרעטסײנַאב ַא

 -קַאדער ַא סָאװ סָאד אקוד זַא ,טימרעד טקידנערַאפ יקסנישמור ןוא

 עשידיי ןיא טבילרַאפ ױזַא זיא גנוטייצ רעשיטסילַאיצָאס ַא ןופ רָאט
 טפַארק-ביירט יד ,רָאטיזָאּפמָאק סלַא ,םיא רַאפ ןעוועג זיא ,םינוגינ

 -ָאלעמ-סקלָאפ עשידיי ןופ רצוא ןיא ןרעטשינ ןוא ןעלבירג וצ ךיז

 ,עקילָאמַא יד יװ ,טינ ןוא ןעגנופַאש ענייז ןעניּפש טרָאד ןופ ןוא סעיד

 עכיוה, ןיא ןכירקרַאפ ,ןרָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט עשידיי עקידרעירפ

 ,"ןליטס עשירענגַאװ יד ןןיא ,םיכרד

 ס'.ק ןרעלקפיוא טבורּפ ימע-ןב בקעי רעליּפשיוש רעטנַאקַאב רעד

 : ןפוא ןקידנגלָאפ ףיוא רעטַאעט-סגנולייוורַאפ םוצ גנואיצאב

 טרעדָאפעג דנַאנַאכָאנ רָאי קיצפופ טָאה רעכלעוו ,ןַאהַאק .בא;

 יד לָאמנייא טינ טָאה ,טפַאשיירט-סנבעל ,טײקכעלריטַאנ ,םזילַאער
 עכלעוו ,סעטערעּפָא וצ ןעמוקענ זיא סע ןעוו ןגיוברַאֿפ גנורעדאפ
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 ןוא רערעכעה רעד וצ ןבָאה ןוא גנולייוורַאפ רָאנ ןעוועג ןענייז

 יעטניא רעתמא ןַא יו .תוכייש קינייו טסנוק-רעטַאעט רערעפיט

 -רַאפ טָאה רע רעבָא ,טסואוועג טוג סָאד ןַאהַאק ,בא טָאה ,טנעניל

 ירַאפ עזָאלטסנוק םגה ,עוויאַאנ ,עכַאפנייא יד םלוע רעזדנוא ןענוג

 "סקלָאפ רעד ןעוועג ךיוא ןַאהַאק .בא זיא םורַא ױזַא ,גנולייוו

 .עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןכעלמיטסקלָאפ םנופ רעקיטירק

 רעטסגנערטש רעד טכייליפ זיא ןַאהַאק ,בא סָאװ םעד ץָארט ןוא . .,

 ,קיטירק-רעטַאעט ןיא עלוש רעשיטסילַאער רעד ןופ רעייטשרָאפ

 טמוק רע ןעוו זַא ,ןזײרק-רעטַאעט עשידיי ןיא רעבָא ןעמ טסייוו

 טימ ,ךיז ןעניז ןיא רָאנ טינ ןגעווטסעדנופ רע טָאה ,עסעיּפ ַא ןעז

 ,רעלטסניק ןוא טסנוק רַאפ שוח ןטלקיװטנַא-ךיוה לעיצעּפס םעד

 רעטַאעט סָאד ןכלעוו רַאפ רעיושוצ ןכעלנייוועג םעד ךיוא רָאנ

 רעד יוװ ךיוא רעטַאעט ןיא רעבירעד טמוק ןַאהַאק .בא .טריטסיזקע

 טמוק ןסַָאמ-סקלָאפ ןופ רעריפנָא ןַא -- קלָאפ ןופ רעייטשרָאפ

 יוװ ןוא ,גנולעטשרָאפ יד ןוא עסעיּפ יד ןצַאשוצּפָא רעטַאעט ןיא

 חכ םעד רע טָאה ,ןסַאס יד ןופ רעייטשרָאפ רעקידתוירחא רעד

 ךיז ןעיירפ וצ ,עסַאמ רעד ןופ םענייא ןיא ךיז ןעלדנַאװרַאפ וצ

 רימ ייב ךיז טמענ ןופרעד ןוא .ייז טימ ןֹוא ייז יו ןדייל וצ ןוא

 רעטנוא זיא סָאװ ,רעטַאעט רעזדנוא סָאװ ,קורדנייא רעד ךיוא

 רַאפ זיא ,רעטַאעט-סקלָאפ ַא ,םצעב ,קידנעטש ןוא ןדנעטשמוא עלַא

 עכעלדנעטשרַאפ-טסבלעז ַאזַא (טנענילעטניא םעד) ןענַאהַאק ,בא

 קידנעטש רע טָאה רַאפרעד .ןרָאי עגנַאל עלַא יד טייקידנעווטיוג

 ,טלדַאטעג ןוא טביולעג ,טשטנעבענ ןוא טּפָארטשענ קידרעפייא ױזַא

 ךָאנ ,ּפָארַא ןביוא ןופ ןשיטנענילעטניא םעד טימ טינ לָאמנייק ןוא

 ןיײז ןיא לי סָאװ רענייא יו ,עקַאט סע ףרַאד סָאװ ,רענייא יו

 ."ןסַאמ יד ןופ טנַאטנעזערּפער רעד -- ןבָאה האנה ןייז רעטַאעט

 רעליּפשױש עשידײ ןגעװ ןקורדניא ס'"ק

 רעליּפשיױש עשידיי עטשרע עלַא ןופ קורדנייא ןטסקרַאטש םעד

 -וגָאמ טנומגיז רעקימָאק רעד טזָאלעג ן'.ק ףיוא טָאה עקירעמַא ןיא

 :סיוא ךיז טקירד רע ןכלעוו ןגעוו ,ָאקסעל

 טָאה רעביוצ רעכילנעזרעּפ ןייז ןוא טנַאלַאט סָאקסעלונַאמ ,

 .טלעוו-רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא ןבעל םעיינ ַא טכַארבעגניירַא

 ןעו . . . .םרוטש טימ ןעמונענ ךעלבעטשכוב םלוע םעד טָאה רע

 ןעוועג ןיוש טנַאלַאט ןייז ןיא ,קרָאי וינ ןייק ןעמוקענ זיא רע

 רעד ןרָאװעג טרעסערגרַאפ גנילצולּפ זיא םיא בילוצ .,טלקיװטנַא

 -ַאעט ןשידיי םעד ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ סערעטניא

 ןעמוק וצ רעטפָא ןביוהעגנָא ךיוא ךיא בָאה םיא בילוצ ןוא ,רעט

 רעטבַאגַאב-ךיוה רענעריובעג א . . . .ןעננולעטשרָאפ עשידיי וצ

 טַאהעג טָאה ןח רעכעלנעזרעּפ ןייז רעבָא ,ןעוועג רע זיא רעלטסניק

 -רַא סלַא טפַארק ןייז יוװ גלָאפרע ןייז טימ ןָאט וצ ל?יפוזַא טקנוּפ

 -ניז ןייז טימ --- טפושכרַאּפ רעכוזַאב-רעטַאעט יד טָאה רע ,טסיט

 -קעלע טגעלפ אפוג עמיטש ןייז ,ןליּפש ןייז טימ יו טוג ױזַא ןעג

 תעשב יא ,ןעגנוזעג טָאה רע תעשב יא ,רערעהוצ ענייז ןריזירט
 -ַאב ןוא סענימ ענייז ןיא ןגעלענ ךיוא זיא ןח ,טדערעג טָאה רע

 ןיא . . . .ןעוועג ביל םלוע םעד זיא רעק רעדעי ןייז .,ןעננונעוו

 ,גנוטײדַאב א טַאהעג ךיוא ןידרָאנ טָאה ערעירַאק סָאקסעלונָאמ
 -יוש ערעדנַא יד ןופ סערעירַאק יד ןיא יו עסיורג ַאזַא טינ רעבָא

 ."סנירעליּפשיוש ןוא רעליּפש

 טקירד ןַאמנייפ טנומגיז רעביירש-ןסעיּפ ןוא רעליּפשיוש ןגעוו

 : .ק סיוא ךיז

 רעדנעגנילק-רעווש ַא טימ ןַאמרעגנוי א ןעוועג זיא ןַאמנייפ,

 םעד ףיוא ןרימַאלקעד רעטרעוו ענייז טגעלפ רע .עמיטשדןָאטירַאב

2099 
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 ביל ןַאד טָאה םלוע רעד ןכלעוו ,רעגייטש ןשיטַאמַארדָאלעמ-טלַא

 ."טַאהעג

 : .ק טביירש ןיקסװעשַאמָאט סירָאב ןגעוו

 טנָאקעג טינ ךיז ןעמ טָאה רע יו ץנירּפ ןרענעש ןייק , , . ,

 רָאּפ עטסנעש יד טָאהעג טָאה יקסוװעשַאמָאט . . , .ןלעטשרָאפ

 גנילביל רעד ןרָאװעג רע זיא ,ָאזלַא .עניב רעשידיי רעד ףיוא סיפ

 ןרָאּפשּפָא ןגעלפ ךעלדיימ ,ןעיורפ יד ייב ךעלכַאזטּפיױה ,םלוע םייב

 רעכלעוו ןיא עסעיּפ ַא וצ טעקיט ַא ןפיוק ןוא עטסקיטיונ סָאד ןופ

 לקניוו ןדעי ןרידוטש ןנעלפ ייז . . . .ןיקסװעשַאמָאט ןעז ןלעוו ייז
 רעדייסטסיא יד ייב

 יניטאמ, רעד ןעוועג יקסוװעשַאמָאט סירָאב זיא ךעלדיימ ןוא ןעמַאד

 ,טנייצעגסױרַא ןרעטעּפש| ךיז טָאה סע . . . .ןגנילביל| 'לאדייא

 רענייפ ַא רע זיא ,עלָאר עתמא ןַא טָאה יקסוועשַאמָאט ןעוו זַא

 -וצ עשיטסיטרא ןוא טנַאלַאט ןזיוועגסיורא טָאה רע ,רעלטסניק

 -סורַא רע טָאה ץנעגילעטניא עשירעלטסניק . , , ,טייקנטלַאהעגקיר

 רעמיא םיא טָאה עכַארּפשסיױא יד רָאנ .רעלסעק יו רעמ ןזיוועג
 עכלעוו ,עכַארּפשסיױא 'עשטייד ךעלצנירּפ, יד ,טרעטשענ ?סיבַא

 ."ןרָאי-ץיוװרוה יד ןיא טּפעלקענוצ םיא וצ ךיז טָאהו

 :זיא ןרעלסעק ןגעוו גנוניימ ס'.ק

 טימ םלוע-רעטַאעט םעד ןרעבױצַאב רעלסעק טנעלפ רעירפ ,,

 ..ערעּפָא רעשירָאטסיה, ַא ןופ דלעה רענעשַארג סלַא ןלָאר ענייז

 ןיא ךיז ןרעלקרע ןיא ןײטשַאב טנעלפ 'טסנוק, ןייז ןופ לייט ַא

 .ןשידלעה, ַא לצנעט ַא ןייג ןיא ןוא ןטעלּפוק ןעגניז ןיא ,עביל

 ןטָאירטַאּפ -רעטַאעט יד ןוא ,ןסקאוועג טונ ןֹוא ךיוה ןעוועג זיא רע

 רעדיילק 'עשיצנירּפ, יד ןופ ןוא רוניפ ןייז ןופ תחנ ןביילק ןגעלפ

 טגעלפ ןלָאר ענייז ןיא .עניב רעד ףיוא ןגָארט טנעלפ רע סָאװ

 -דנוש יד ןיא וליפא .'שילַארטַאעט  ןרימַאלקעד רָאנ ,ןדייר טינ רע

 טנעלפ ,'ןבעל ןקיטנייה ןופ, ןעוועג טשרמולכ ןענייז עכלעוו ,ןסעיּפ

 רעד ףיוא ןעמ טָאה שטנעמ ַא יװ ןדייר .ןרימַאלקעד ךיוא רע

 טגעלפ רעקימָאק רעד זיולב . . . .טדערענ טינ םתס עניב רעשידיי

 -ימָאק רעד סָאו סָאד ןוא .טכיזניה רעזיד ןיא םַאנסיוא ןַא ןייז

 סָאד ,שטנעמ רעכעלנייוועג ַא יו טדערעג עניב רעד ףיוא טָאה רעק

 .םזימאק םעד ןופ לייט ַא סלַא טכַארטַאב ןעוועג זיא אפונ

 ןביוהעגנָא לָאמ ןטשרע םוצ רעלסעק טָאה ןסעיּפ סנידרָאג ןיא

 ןיילַא ךיז ןופ .ןרימַאלקעד וצ טָאטשנא עניב רעד ףיוא ןדייד וצ

 טָאה יז .וצרעד טכַארבעג םיא טָאה עלָאר יד .ןרָאוװעג סָאד זיא

 טבעלעגניירַא ךיז טָאה רע ; ןדנוצעגנָא טפַארק-סגנודליבנייא ןייז

 רעד ןוא ,שטנעמ רעקידעבעל ַא סלַא ךיז טליפרעד ,עלָאר רעד ןיא

 סָאװ סָאד .ןעמוקעג אליממ ןיוש זיא ןָאט-סנבעל רעכעלריטַאנ

 ייז ןיא טָאה ,רעסַאפרַאפ םעד ןופ רעטרעוו יד ןיא טלעפעג טָאה

 -וצ טָאה רעלסעק .ןליּפש ןייז טימ רעליפשיוש רעד טנײלעגניירַא

 רעכוזַאב-רעטַאעט עטנענילעטניא .טסואוועג טינ ןיילַא סָאד טשרע

 .ייז ןופ רענייא ןעוועג ןיב ךיא ןוא ,טרעלקרע םיא סָאד ןבָאה

 עקיליב ןיא טליּפשענּפָא טָאה רעלסעק יוװ ,ָאזלַא ,םעדכַאנ . . ;

 דנַאלסור ןיא טשרעוצ ,רָאי קילדנעצ ַא יו רעכעה ןסעיּפ-דנוש

 ַא ןרָאװעג גנילצולּפ טעמכ רע ןזיא ,עקירעמַא ןיא ךָאנרעד ןוא

 ןופ ןיז ןרעסעב ליפ ןוא םעיינ א ןיא רעליּפשיוש רעלופטנַאלַאט

 ןוא ,ןלָאר עקידעבעל ,ןלָאר ןפַאש ןעמונעג טָאה רע .טרָאװ םעד

 -עג ןיא רע .ןסעיּפ סנידרָאג ןעקנַאדרַאפ וצ טַאהעג רע טָאה סָאד

 רעד רעטניה זיא רעלסעק , , . ,רעלסעק רעיינ ץנַאג ַא ןרָאװ
 -ירּפ ןיא רעבָא טגעלפ רע ,טנַאסערעטניא דעקינייוו ןעוועג ענעצס

 ןיא טפָא ,טפַארק-סגנודליבנייא ןזייװסיױרַא ךיוא ןכערּפשעג טַאװ
 -טרעוו עכלעזַא ןופ .עזַארפ רעקידנעטשנָאמוא ןַא ןופ עמרָאפ רעד
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 רעטַאעט ןשידיי

 -ַאט םענעריובעג ַא טָאה רע זַא ,ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה אפוג ךעל

 - ,"טנַאל

 ; .ק סיוא ךיז טקירד רעלדַא .פ בקעי ןגעוו

 םענעריובעג ַא ןוא טפַארק עשיטאמארד ַא טָאהענ טָאה רע;

 -ַאנ ,ךאפנייא עניב רעד ףיוא ןדייר .ןטקעפע עשינעצס וצ שוח

 ןעוועג זיא סָאד .טנרעלענסיוא טינ ךיז לָאמנייק רע טָאה ,ךעלריט

 טָאה רע סָאװ ,רוטַאנ רעשירעלטסניק טרָאס רעלעיצעּפפ רעד ןגעק

 עמַארד וצ יוװ רעמ ךס ַא עמַארדָאלעמ וצ ןניוצעג טָאה םיא ,טַאהענ

 ךיז ןיא טָאה םזיטַאמַארדָאלעמ ןייז רעבָא ,ןיז ןשיטסילַאער ַא ןיא

 ןרָאװעג טנַאקַאב ןיב ךיא רעמ סָאװ .גנואווש ןוויטיזָאּפ א טָאהעג

 רע זַא ,ןרָאװעג טנייצרעביא ךיא ןיב רעמ ץלַא ,ןליּפש ןייז טימ

 עיצַאמַאלקעד ואוו ,ןלָאר-ריּפסקעש וצ טסַאּפענוצ ןטסעבמַא זיא

 / -נײרַא רע טלָאװ ןלָאר עכלעזַא ןיא .ךעלדנעטשרַאפטסבלעז זיא

 ,סָאד טפור ןעמ יוװ ,טייקנייש עשיסַאלק ןבענענ

 -ילַאניגירַא עשירעלטסניק ןגיל טנעלפ אפונ ךיז ןרימירנ ןייז ןיא

 -נייא ןוא ךעלדליב ןעוװעג רעמיא רע זיא עניב רעד ףיוא .טעט

 רע סָאװ ,ןסעיּפ-דנוש עטלַא יד ןיא ןייז רע טנעלפ ױזַא ,?ופסקורד

 -עּפש ךָאנ ןוא ןָאדנָאל ןיא ךָאנרעד ןוא דנַאלסור ןיא ןליּפש טנעלפ

 ןיא ןבילבעג רע זיא ױזַא ןוא ,קרָאי וינ ןיא ןוא ָאנַאקיש ןיא רעט

 טַאהעג טינ ןידרָאג טָאה גנואיצַאב רעזיד ןיא .,ןסעיּפ סנידרָאנ

 םיא רַאפ רעבָא ןבָאה ןלָאר סנידרָאנ ,םיא רַאֿפ ןָאטוצפיוא סָאװ

 רע .ןטייקכעלנעמ עיינ טימ עייר ַא ,טלעוו ערעטיירב ַא טנפענפיוא

 .ייז ןיא טלקיװטנַא ךיוא ךיז ,ָאזלַא ,טָאה

 ןוא עטסטנַאסערעטניא יד ןעוועג רע זיא טייקכעלנעזרעּפ סלַא

 ביל נעלפ ךיא .רעליּפשיוש עשידיי עֶלַא ןשיווצ רוניפ עטסטלוב

 ןוא ,רָאמוה ןקיטרַאננייא ןַא טימ ,גולק .ןסעומש וצ םיא טימ ןבָאה

 טנעלפ ,ןבעל םענענייא ןייז ןופ עקירדנייא עטנַאסערעטניא טימ ?ופ

 -רעטקַארַאכ עקידעבעל ןלעטשרָאפ ןכערּפשענ טַאוװירּפ ענייז ןיא רע

 -רַאהנּפֶא עקידריווקרעמ ַא ןוא ,סָאד .סענעצס עקידעבעל ןוא רעדליב

 -רעּפ ענייז ןגעוו ןלייצרעד ךייא טנעלפ רע רעכלעוו טימ טייקיצ

 -ענ ןריר ןשטנעמ עכלעוו ,עכלעזַא וליפא ,ןעגנורַאפרע עכעלנעז

 ַא רַאפ ןכַאמ סעומש ןעמיטניא ןַא םענייז טנעלפ ,ןָא טינ ךעלנייוו

 | ."גנוטלַאהרעטנוא עטנַאסערעטניא ןטלעז

 :זיא ןיצּפיל ינעק ןגעוו גנוניימ ס'.ק

 רעד ןיא ןוא ןבעל רעטַאעט ןשידיי םעד ןיא רוניפ עטלוב ַא, |

 יז . . . .ןיצּפיל םַאדַאמ ןעוועג ךיוא זיא טרפב עּפורג-ןידרָאג

 ַא ןוא טנעמַארעּפמעט ןקידרעייפ ַא ,רעטקַארַאכ טַָאהעגנ טָאה

 טליפעג ךיוא ךיז טָאה ןליּפש ריא ןיא .ליפענ ןשיטַאמַארד ןקרַאטש

 .טפַארק ןוא גנואווש רעמיא רעבָא ,עמַארד יו עמַארדָאלעמ רעמ

 עלערימ, ריא ןופ רקיע רעד ןעוועג ךיוא זיא שיטַאמַארדָאלעמ

 ריא ןופ ןרעלעפ יד ןגעוו ןגָאז טינ לָאז ןעמ סָאוװ רעבָא ,,תרפא

 יד ןופ ענייא ןעוועג זיא 'עלערימ, ריא ,עסעיּפ רעזיד ןיא ןְליּפש

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע ןעוו ןענייז סָאװ ,ןטלַאטשעג עטסטלוב

 ."עניב רעשידיי ַא ףיוא

 :שילַאק ַאטרעב ןגעוו ץרוק ּפָא ךיז טלעטש .ק
 קרעוו סנידרָאג ןיא ןירעליּפשיוש סלַא טָאה רעטעּפש ?סיב ַא,

 ןברָאװרע ךיז (ערעדנַא ןֹוא 'ַאטַאנָאס רעציירק, ,'אפאס, ןייז ןיא)

 -ַארעּפמעט טָאהעג ךיוא טָאה יז .שילַאק אטרעב ןעמָאנ ןסיורג ַא

 ."ןייש רעייז ןוא גנוי ןעוועג יז זיא וצרעד ןוא ,טנעמ

 :רעלדַא ַארעס ןגעוו גנוניימ ס'.ק ץרוק ךיוא זיא יױזַא

 ןלָאר סנידרָאג ןיא ךיז טָאה ןירעליּפשיוש עשיטסילַאער סלַא;

 זיא יז ,רעלדַא .ּפ בָאקיישזד ןופ יורפ יד ,רעלדַא ַארעס טלקיוװטנַא

 -עג טָאה יז ןוא ,ןיטסיטרַא עדנעצנעלג ַא ,עלופטנַאלַאט ַא ןעוועג
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 אויטא שא
 טומאה

 עייר ַא ןיא ךיוא יו ןסעיּפ סנידרָאנ ןופ עכעלטע ןיא גלָאפרע טָאה

 ."ןירבָאק ,5 ןוא ןיביל .ז ןופ קיטש-רעטַאעט

 -ַאד ײר עצנַאג ַא טקורעגסױרַא .ק טָאה סעיזנעצער ענייז ןיא

 ,קנַאלב ןָאעל סרעדנוזַאב ,רעליּפשיוש עשידיי עטמירַאב עקידלָאמ

 -עג ךיוא טָאה רע .,שטיװָאמַארבַא ַאניב ןוא שטיװָאקשָאמ סירָאמ

 -ַאעט ייר רעצנַאג ַא ןגעוו ןעגנוניימ עלעניגירַא ענעגייא ענייז טַאה

 דוד פ"א ,1905 ןיא טריפעגנָא רע טָאה ױזַא ,ןעמעלבָארּפ-רעט

 יד ןגעק ףמַאק ַא ,ןעמָאנ םענעגייא ןייז רעטנוא ןֹוא ןייטשנרעב

 הּפ"לובינ ןיא טקידלושַאב טָאה רע עכלעוו רעזייה-ליװעדָאװ עשידיי

 זיא 1913 ןיא .,דנֹוש ןופ ּפמוז ןיא עניב עשידיי יד ןּפעלשרַאפ ןוא

 ריא רַאפ ןָאינוי ןרָאיטקַא רעשידיי רעד ןגעק ןטָארטעגסױרַא .ק

 ןרָאיטקַא זַא ,טהנעטעג ןוא "ןריט ענעסָאלשעג , יד ןופ קיטילָאּפ

 ןייז טינ יז ןרָאט רעלטסניק יװ ןוא ,רעירַאטעלָארּפ ןייק טינ ןענייז

 קידנענָאק טינ ,טייצ רעבלעז רעד ןיא .עינוי ַא ןיא טריזינַאגרָא

 יד רע טָאה ,עינוי רעייז ןבעגפיוא ןלָאז ןרָאיטקַא יד זַא ,ןריפכרוד

 עינוי רעד ןיא ןריפוצניירַא טצונעגסיוא "סטרעוװרָאפ,, ןופ ןטלַאּפש

 סירָאמ יוװ ,לופטנַאלַאט רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע עכלעוו ,ןרָאיטקַא

 -נײרַא טלָאװעג טינ טָאה ןעמ עכלעוו .א .א ןיבור ןושרג ,ץרַאװש

 ןיא ןוא סרַאטס יד ןגעק (1922) ןטָארטעגסױרַא ךיוא זיא רע .ןזָאל

 רעד ןיא תוחכ עיינ ןזָאלוצ ןגעוו ףמַאק ַא ןביוהעגנָא רעדיוו 5

 ןבױהעגסױרַא טָאה סָאװ רעד ןעוועג ךיוא זיא .ק .עינוי-ןרָאיטקַא

 ןוא ,סרַאטס עטריסנָאנַא יד יבגל טכַאש װַאטסוג ןופ ןליּפש סָאד

 ,טנָארפ ןיא טקורעגסיױרַא םיא

 זיא רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב ןרַאפ גנואיצַאב רעטסנרע ןייז ןיא

 ןעמ ןעוו ַאקסנימַאק לחר רתסא ןופ רערערַאפ יד ןופ ןעוועג רע

 ןגעק עסירטקַא-ץנערוקנָאק ַא יו עקירעמַא ןיא טכַארבעג יז טָאה
 -סיײגַאב ַא ןעוועג זיא .ק .דצ ריא ןעמונעג טָאה ןוא ,ןיצּפיל ינעק

 -נעצער ענייז ןיא ןוא ,טיורקדליש ףלָאדור ןופ רערערַאפ רעטרעט

 רע טרעדילגעצ (2851 ,2836 ,2828:32 .זז דנַאב םעד עז) סעיז

 ןענָאק רעליּפשיוש עשידיי יד סָאװ ןָא טזייוו ןוא ןליּפש סטיורקדליש

 .ןענרעל םיא ןופ ןפרַאד ןוא

 :טביירש גרובנעדלָאג לעוימעס רעליּפשיוש רעטנַאקַאב רעד

 רימ טָאה טעברַא-רעטַאעט ןיימ רעביא קיטירק סנַאהַאק .בא,

 םיחבש ענייז טימ רָאנ טינ סָאד ןוא ,טכַארבעג ןצונ ליפ רעייז

 ןיא ךימ ןעלדַאט ןייז טימ ךיוא וליפַא רָאנ ,ןליּפש ןיימ ןנעוו

 רַאפ קילגמוא ןַא לָאמַא זיא ןביול זיולב .ןעננולעטשרָאפ עסיוועג

 ענייז ,תונורסח ענייז ףיוא ןזייוונא םיא זומ ןעמ .רָאיטקַא ןַא

 ןייא ףיוא ןייטש ןביילב רעליּפשיוש ַא לָאמַא ןָאק טינ ַא ,ןתועט

 רעטנוא טקניה רעכלעוו ,רעטַאעט רעשידיי רעזדנוא . . . ,ץַאלּפ

 ַאזַא וצ ןרעהוצ טונ ךיז געמ ,רעסישזער ןקיטכיר ַא ךייש זיא סָאװ

 ."! ןַאהַאק .בא יוװ רעקיטירק-רעטַאעט

 ןפורעגּפָא טכעלש רעייז ךיז טָאה .ק יװ טלייצרעד רעלדַא יליצ
 -נוא ןוא "לקניוו ןפרָאװרַאפ, ןיא *סערדָאט, סלַא ןליּפש סצַאז ףיוא

 ןוא ,ןיז ןכעלנייוועג םעד ןיא רעקימָאק ַא זיא רע; : ןכָארטשעגרעט

 סָאד .טרָאס ןרעכעה ַא ןופ טעברַא עשירעלטסניק ךיז טרעדָאפ ָאד

 ,ןָאטעג ייוו רעייז ןצַאז טָאה גנוניימ יד .*...ןעגנולעג טינ םיא זיא

 ןָאזעס ַא רעבָא .ןטערטוצסיױרַא ריא ןגעק טגַאװעג טינ טָאה רע רעבָא

 ןליּפש ןטימ רעדורפיוא ןַא ןפורעגסורַא טָאה רע ןעוו ,רעטעּפש

 רעדיוו טָאה .ק ןוא ,"ןוגינ סניבר םעד, סרעדַאב ןיא ?עלעקייש,

 ץַאז סע סָאה ,רעקימָאק ןייק טינ זיא רע זַא ,םיא ןגעוו ןבירשעג
 ,טריסַאּפ טפָא רעייז טָאה'ס לייוו ,ןגָארטרעבירַא טנָאקעג טינ ןיוש

 ןופ רעטכעלעג ןופ טכייקעג טָאה רעטַאעט ןופ םלוע רעד ןעוו זַא

 ,טינ טכַאל ,, :ןפורסיוא טרעהעג ךיז ןבָאה ,עליבר םעד ןליּפש סצַאז
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 גלָאפרעד ןופ טציירעג ,ץַאז טָאה ָאד ."רעקימָאק ןייק טינ זיא רע

 .ק טימ ןהנעטוצסיוא ךיז ןביוהעגנָא ןיוש ,רערערַאפ ענייז ןופ ןוא

 לָאצ ַא .ןפוא ןקידנריטנעמילּפמָאק טינרָאג ַא ףיוא עניב רעד ףיוא

 "סטרעוורָאפ , רעד ןוא טּפַאכעגרעטניא סָאד ןבָאה רעביירש-רעטַאעט

 עגַארפ רעד ןגעוו רענעייל ןופ ווירב ךס ַא ןעמוקַאב ןביוהעגנָא טָאה

 רעביירש לייט רעטסערג רעד .טינ רעדָא רעקימָאק ַא זיא ץַאז יצ

 ןוא ,גנוניימ ס'.ק טימ קימיטשנייא ןעוועג רעבָא זיא ווירב יד ןופ

 טכיײרטשרעטנוא טנעדיצניא רעד טָא; :טקידנערַאפ רעלדַא יליצ

 יד ףיוא ןוא רענעייל ענייז ףיוא סולפנייא ןסיורג סנַאהַאק רעדיוו

 | ,"רעייג-רעטַאעט

 רעד ןיא ןצַאז ןגעוו גנוניימ עטגָאזעגסױרַא ס',ק זַא ,טלַאה יליצ

 טימרעד ןָאט וצ טַאהעג סָאמ רעסיורג ַא ןיא טָאה *סערדָאט/, לָאר

 סלַא ערעירַאק ןייז ןיא ןגעוװ עשירַאנ ףיוא קעװַא זיא ץַאז סָאװ

 טינ טניול סע זַא ,ןקירדסיוא ךיז טגעלפ רע לייוו ,רעליּפשיוש

 -רַאפ וצ טסנרע ךיז עניב רעשידיי רעד ףיוא רעליּפשיוש ַא רַאפ

 סע, ,ןפַאש וצ עלָאר ַא שירעלטסניק ױזַא יוװ ןטכַארטרַאפ ןוא ןפיט

 ,*טצַאשעגּפָא טינ טרעוו

 :טלייצרעד יקסנישמור ףסוי רָאטיזָאּפמָאק רעד ,ןַאמסדנַאל ס',ק

 עּפָארייא ןופ רָאיטקַא רעסיוועג א ןעמוקעג לָאמַא זיא סע,

 עסעיּפ רעד ןיא רעטַאעט-טסנוק סצרַאוװש סירָאמ ןיא ןרילָארטסַאנ

 וצ ןעמוקענ זיא רעלָארטסַאג רעד .'שטעּפ ןטנירק} טיג סָאװ רעד;

 ,םיא טָאה ןַאהַאק ןוא גנולעטשרָאפ רעד וצ ןדַאלנייא םיא ןענַאהַאק
 ,טנייצעגסױרַא ךיז טָאה סע ןוא ןעמונעגפיוא ןייש ,ךעלנייוועג יו

 טדערעג ןבָאה ייז ןוא ןַאמכדנַאל רענליוו ַא זיא רָאיטקַא רעד זַא

 ַא יא ,טונ ךָאד זיא ,ןרעג טדער ןַאהַאק ךַארּפש עכלעוו ,שיסור

 א ןעוועג גנולעטשרָאפ יד רעבָא זיא --- שיסור טדער ןוא רענליוו

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעלָארטסַאנ רעד טּפיוהרעביא ןוא עקידהרצ

 רעד ןוא טפַאשנַאמסדנַאל יד ןפלָאהענ טינ טָאה ונ .ךעלרעדיוש

 רעביא קיטירק רעד ןיא טָאה ןַאהַאק .בא ןוא ,ןדייר שיסור רעטונ

 ּפעלק טימ שטעּפ ןבעגעג 'שטעּפ ןטנירק} טיג סָאװ רעד, עסעיּפ רעד

 ,"טנידרַאפ טָאה סע יװ ,ןעמַאזוצ

 ןיא טריפעגנייא 1916 ןיא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא .ק

 ,רעדליב ,קיטירק טימ טיײז-רעטַאעט עלעיצעּפס ַא *סטרעוורָאפ,

 ,רעטַאעט ןשידיי ןגעוו ןציטָאנ ןוא תונורכז ,ןעגנורעדליש ,ןדָאזיּפע

 יד ןרָאטקַאדער עלעיצעּפס סלַא טמיטשַאב קעװצ םעד רַאפ ןוא

 ,בילטָאג ןָאעל ,טילבנרָאק .ז ,קיניװטָאב .ב רעדילגטימ-עיצקַאדער

 .ךיירנערהע םייה ןוא ןַאטיװעל .ב ,ץיוװָאנערּפ .ש ,י

 -עג ליפ רעייז ךיוא .ק טָאה ,רעטַאעט ןשידיי ןגעוו רעסיוא רעבָא

 עכלעוו ,סרעטַאעט ערעדנַא ןוא רעטַאעט רענַאקירעמַא ןגעוו ןבירש

 רע סָאװ ,ןעלקיטרַא יד ןופ ייר ַא ןוא ,עקירעמַא ןיא טליּפשעג ןבָאה

 ,רעטַאעט-טסנוק רעװקסָאמ ןופ ןליּפשטסַאג יד ןגעוו טקורדעג טָאה

 רעטעברַא רעגַאקיש ןופ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא 1923 ןיא ןענייז

 ןַאהַאק .בא ןופ *רעטַאעט-טסנוק רעװקסָאמ רעד , ג"א געיל רוטלוק

 | ,(.דז 64)

 ַא וצ טריפעגוצ ךיוא םיא טָאה רעטַאעט ןיא סערעטניא ס',ק

 ןוא ,לעשאר ןירעליּפשיוש רעשידיי-שיזיוצנַארפ רעד ןגעוו עידוטש

 עכלעוו ,עיפַארגָאיב עכעלריפסיוא ןַא ריא ןגעוו ןבירשעגנָא טָאה רע

 1938 ןיא זיא ןוא "סטרעוורָאפ,; ןיא טקורדעג ןעוועג רעירפ זיא

 .(.זז 338) קרָאי-וינ ןיא *סטרעוװרָאפ, ןכרוד ןרָאװעג ןבעגעגסיױרַא

 טפירש-רָאי-לטרעפ ןיא טָאה םיובלעטייט םהרבא רעליּפשיוש רעד}

 (1936 ,1 דנַאב ןוא ,1925 ,2 רעמונ ,2 דנַאב ,קרָאי-וינ) "ןדָאב,

 טעבַאזילע) *לעשַאר, עיפַארגָאיב ַא ענייז ןכעלטנפערַאפ ןביוהעגנָא
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ַא ןיא ןענישרעד ךיוא ןענייז סָאװ ,.זז 45 יו רעמ רעבָא ,(סקילעפ
 .ןרָאװעג טקורדעג טינ זיא ,קורדּפָא טַארַאּפעס

 ןגרָאמ, רעקרָאי-וינ רעד ןיא זיא 1961 לירּפַא 30 --- רַאונַאי 1

 "שסערּפ עיינ , רעזירַאּפ רעד ןופ ןרָאװעג טקורדעגרעביא "טייהיירפ

 -נַארפ רעד ןופ ןיגינעק יד ,לעשַאר, טעברַא (סנָאסנָארַא) סנָארַא ליכ

 - .ן"עניב רעשיזיוצ

 -ימָאנָאקע-לַאיצָאס ,עשיטילָאּפ ףיוא ןעלקיטרַא רעטנזיוט רעסיוא

 ,שידיי ןיא ןעגנוצעזרעביא ןוא ,סעמעט-רעטַאעט ןוא רוטַארעטיל ,עש

 קרעוו עשיפיצעּפס עטנָאמרעד-רעירפ יד ןוא ,שיסור ןוא שילגנע

 -סירטעלעב ןיא) שידיי ןיא טכעלטנפערַאפ .ק טָאה ,רעטַאעט ןגעוו

 לאפרק ,"םינתח ס'יננעפ ןוא הריתי המשנ איד; (םרָאפ רעשיט

 עטגינייארַאפ יד ןופ עירָאטסיה, (ךעלטכישעג) :(1896) "ךצירענ

 -רַא רעד ןופ אבה םלוע ןוא הזה םלוע; ;(1912 ,דנעב 2) *ןטַאטש

 ןופ *ַאטַאנָאס רעציירק יד , (ןעגנוצעזרעביא יד) ; "גנוגעװַאב רעטייב

 ןופ "שטיליא ןַאװיא ןופ טדיוט רעד, ןוא (1918) יָאטסלָאט וועל

 רעטעלב, תונורכז עקידנעב 5 יד ךיוא יו ,(1918) יָאטסלָאט וועל

 -ַאּפ , ןוא (19231 זיב 1926 ןופ ךשמ ןיא ןענישרעד) "ןעבעל ןיימ ןופ

 ,(1924) *עניטסעל

 יהט, נ"א ןעגנולייצרעד ס'.ק (1898) ןענישרעד ןענייז שילגנע ןיא

 -עזרעביא רעשיסור ַא ןיא 1900 טקורדעג) *םורגדיירב דעטרָאּפמיא

 טָאה רבחמ רעד סָאװ ,(1899) *לקעי, ,("ןזישז , לַאנרושז ןיא גנוצ

 ,גנוצעזרעביא רעשידיי רענעגייא ןייז ןיא *סטרעוורָאפ, ןיא טקורדעג

 -על דיוויעד ווװָא זייר יד, ,םרָאפ-ךוב ןיא ןבעגעגסױרַא טינ רעבָא

 ןיא עטצעל יד ,סעגַאלפיוא עכעלטע ןיא ןענישרעד ,1917) "יקסניוו

 -עג לָאטשירק ןָאעל ןופ גנוצעזרעביא רעשידיי רעד ןיא ןוא ,1

 -ור ַא ןיא םרָאפ-ךוב ןיא ךיוא ןענישרעד ,"סטרעוורָאפ, ןיא טקורד

 (1905) "דער יהט דנע רָארעט טייהוו יהט/, ,(גנוצעזרעביא רעשיס

 ,(1934 ,טריטקַאדער) "דייס רעהטָא יהט רעיה, ןוא

 םיא ןגעװ ןוא קרעװ ס'.ק ןופ עיפַארגָאילביב עכעלריפסיוא ןַא)

 םיפעי ןופ ר"א ,1941 ,קרָאי-וינ) "רענליוו רעד , ןיא ךיז ןעניפעג

 .ןירושי

 -יל ןוא רעכעלטפַאשלעזעג ,רעשיטילָאּפ רעד ןגעוו ךעלריפסיוא

 רעד ןופ ןָאקיסקעל , סניזייר ןמלז ןיא עז טייקיטעט רעשירַארעט

 ןופ ןרעמונ:לבוי יד ןיא ןוא "עסערּפ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי

 ,ןיסטרעוורָאפ,

 -עג ןוא קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1951 טסוגױא 21 םעד

 ."גניר רעטײברַאק ןופ םלוע-תיב ןפיוא ור רעקיבייא ןייז וצ ןעמוק

 ,515-87 .זז ,ווװ ,*,טיל ,דיי .סקעלפ -- ןעזייר .ז

 רעטײברַא איד, ,רעטַאעהט ןעשידיא ןיא ּפָארט ןוא ירבע -- ןאהַאק .בא
 .1895 ,32 ,31 ,30 ,29 'נ ,י ,ג ,"גנוטייצ

 ,י .נ ,"ש"אפ, ,ןידרָאג בקעי ןוא ןַאהַאק .בא וצ תונעט -- יקסרעװט .פ
 ,1908 לירּפַא 5

 ,268 .ז ,1916 ,י .נ ,"עטכישעג סנבצל ןיימ,, -- יקסװעשאמָאהט יסעב

 .נ ,"וראפ, ,רעטַאעהט רעשידיא רעד ןוא "סטרעװרָאפ , --- שטיװָארעשָא .מ
 ,1922 לירּפַא 23 ,.י

 ,209-10 .זז ,"דנאו עטרעפ יד, -- רעגידעבעל רעד
 .וז ,ו| ,1926:1931 ,קרָאי וינ ,"ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב, -- ןאהאק .בא

 ,34 .ז ,ש ,518729 ,383797 ,344:777 ,וש ,460-61 ,186794 ,וו| ,37798 ,7
 3 ,י .נ ,"װרָאפ, ,ןַאהַאק .בא ןופ ערעיראק עשירַארעטיל יד -- ג .ל

 ,1930 טסוגיוא

 ,עשרַאװ ,"טפירשנכָאװ, ,"סטרעװרָאפ , עיצקַאדער רעד ןיא -- ןעזייר םהרבא
 .1932 ,17 ינ

 ,304:05 .זז ,1937 ,ָאגַאקיש ,"המיבה , -- ירא-ןב .ר
 -יוצנַארפ ץשידיא יד ,לעשאר ןופ עיפארגָאיב ס'נַאהאק .בא -- ףָאגַאר ללה
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 רעטַאעט ןשידיי

 .ג ,"װרַאפ, ,קירוצ רהָאי טרעדנוה טימ טבעלעג טָאה עכלעװ ,עסירטקַא עשיז
 | | ,19238 .טּפעס 6 ,.י

 ,א"ב ,"עסערּפ יד, ,טנווייל ןוא גנאהרָאפ ןשיװצ --- יקסנַאשָאטַאב וועקנאי
 ,1938 .צעד 2

 -סקלָאפ רעיינ, ,ןאהַאק .בא ןופ עיפַארגָאיב סלעשַאר -- יקסװָאטסושזב .י .ח
 ,1929 רַאונַאי 27 ,שזרָאל ,"טאלב

 ,1940 יַאמ 12 ,א"ב ,"עסערּפ יד, ,לַאיָאר עפַאק --- יקסנַאשָאטַאב וועקנאי

 ,1941 ,קרָאי-יג ,"רענליו רעדע -- ןירושי םיפעי
 17 ,14 ,11 ,,א .ל ,"װרַאפ , ,טלייצרעד ץרַאװש סירָאמ -- ץראווש סירָאמ

 ,1942 רַאונַאי 30 ,27 ,1941 רעבָאטקָא
 יֵנוי 7 ,טרָאד ,טגיזעג טָאה סָאװ ,רעקיטירק-רעטאעט א -- ץרַאװש סירָאמ
2, 

 .טרָאד ,"ןעלעפעג ןענַאהַאק רָאנ לָאז טסעיּפ יד, -- ימע-ןב בקעי

 ,טנרעל רָאיטקא רעד ןכלעװ ןופ רעקיטירק א -- גרובנעדלַאג לעוימעס

 ,טרָאד
 "ירק רעד ,רעביירש רעד ,רָאטקַאדער רעד -- ןַאהַאק בייא -- לָאטשירק .ל

 : ,טרַאד ,רעקיט

 .טרָאד ,ןַאהַאק .בא ןגעװ ךעלהשעמ-רעטאעט --- יקסנישמור ףסוי

 ,398:99 .זז ,1943 ,קרָאי-וינ ,"רעטאעט, -- דלאװכוב .ג

 ,145:52 ,99 ,97 ,57 .זו ,1953 ,קרָאײוינ ,"ןידרָאג בקעיג -- רמרמ ןמלק

1, 179, 183792, 
 ,16 .ז ,1959 ,ָאקיסקעמ ,"שא םולש, --- ןילַאיב .ה .א

 ,313:14 ,263 .זז ,1959 ,קרָאי-וינ ,"טלייצרעד רעלדַא יליצ , -- רעלדַא יליצ

4, 452:57, 516, 523:32, 573, 58081, 614, 622, 
 .100:106 .זז ,קרָאי-וינ ,"סטרעװרָאפ , ןופ טסייג רעד, -- ףָאגָאר ללה
 רעשידיא רעד ףיוא סולפנייא רעסיורג סנידרָאג בקעי --- גייווצרעבליז ןמלז

 ,1960 יַאמ 28 ,.י .1 ,"גָאט רעד, ,ץנעגילעטניא

 ,עסעיּפ א בילוצ ףמַאק א ןיא טלקיװרַאפ ןידרָאג בקעי --- גייווצרעבליז ןמלז

 ,1960 .טּפעס 10 ,.י .נ ,"גָאט רעד;
 ,אנוש רערעטיב סי'נידרָאג ןערָאװעג זיא ןַאהַאק ױזַא יװ --- גייווצרעבליז ןמלז

 ,1961 ץרעמ 11 ,.י .נ ,*גָאט רעד,
 ,1961 ץרעמ 28 ,.י .נ ,"שזיָאמ-גָאט , .גָאט ןופ גנַאג ןיא --- גרעבדלַאג ,צ ,ב

 המלש ,עזיורק
 / {1950 לירּפַא 29 .טשעג -- 1876 ילוי 4 .בעג|

 טנרעלעג רָאי 10 זיב .רעװרַאס ַא -- רעטָאפ

 -לַאער סנייטשקיד ןיא ךָאנרעד ןוא םירדח ןיא

 רעקצַאמָאלט רעד ןופ רָאכ ןיא ןעגנוזעג .לוש
 רעלדַא .ּפ בקעי םיא טָאה ָאד ןופ ןוא לוש

 -ָאדלע; ןשידיי ןופ רָאכ ןיא ןעמונעגניירַא

 ,?רעטַאעטדָאדַאר

 עט-3 יד טזָאלרַאפ רָאי 13 ןופ רעטלע ןיא

 -גניי ןעמונעגנעמַאזוצ ןוא לוש-לַאער סַאלק

 רעד ןיא סופיוצ טייג רע עכלעוו טימ ,ךעל

 טימ ןריפוצפיוא טרָאד ידכ עשרַאװ ןבענ סיזָארמ גנוניואוו-רעמוז

 -לוש, לָאר יד ןיילַא קידנליּפש ,*תימלוש, סנדַאפדלָאג קרעוורעייפ

 רעטָאפ ןייז םיא טָאה עטכישעג רעד רַאפ ףָארטש סלַא ,"תימ

 ןיא רָאי 112 ןעוועג זיא רע ואוו ,רעכַאמנשַאמָאק ַא וצ ןבעגעגּפָא

 ,רעל רעד

 ,וָאשַאמָאט ןיק טימ םיא טמענ ןייטשרעפילש רָאיטקַא רעד

 "ףלָאדור, לָאר רעד ןיא טריטויבעד .ק ואוו ,.בוג רעװָאקירטעיּפ

 ואוו ,שזדָאל ןייק ןרָאפעג עפורט יד זיא טרָאד ןופ ,"ַארָאד , ןיא

 רעבָא ,*גנַאטעגניצ , ןיא ןטערטפיוא טלָאזעג טָאה ןייטשרעפילש

 ףיוא ןליּפש טזומעג .ק טָאה ,ץרוטש-טולב ַא גנולצולּפ קידנעמוקַאב

 ַא ןרָאװשג .ק זיא טלָאמַאד טניז ,לָאר יד ןעמָאנ סנייטשרעפילש

 -ילש טימ ןרָאפעגמורַא רָאי 4 זיא ןוא רָאיטקַא רעלענָאיסעּפָארּפ

 | ,ןלױּפ רעביא ןייטשרעפ
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 ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1876 ילוי 4 ןריובעג

 רעכלעוו טימ ,עּפורט סיקסנימַאק ןיא ןיירַא .ק טערט -- 5

 ןטָארטעגנײרַא -- 1899 .דנַאלסור רעביא רָאי 4 םורַא טרָאפ רע

 ,אקלובמַאטס וצ רעבירַא ךָאנרעד ןוא רעקימָאק סלַא ץעענַאּפמָאק וצ

 טריפעגפיורַא ןוא עשרַאװ ןיא ןָאזשיפ וצ ןטָארטעגנײרַא רעטעּפש

 ןייז ןרָאװעג רעטעּפש זיא עכלעוו ,רעלימ-עזיורק עניב רעד ףיוא
 רעטעּפש ,עּפורט ענעגייא ןַא .ק טעדנירג ךָאנרעד דלַאב .יורפ

 רענעגייא ןַא טימ רעדיוו ךָאנרעד טרָאפ ,ייסבאס ֹוצ ןירַא רע טערט

 .ןענָאזשיפ וצ קירוצ טייג ןוא ,עּפורט

 ןופ רָאטקעריד רעד טָאה וועיק ןיא יו טלייצרעד לעּפַאר עניז

 ןענרעל יז לָאז רֶע זַא .ק ןבעגעגרעביא ןָאזשיפ םהרבא עּפורט רעד

 :עּפורט רעד ןיא ןלָאר ןליּפש ןענָאק לָאז יז ידכ ,?שטייד,

 ייב םענ ךיא סָאו טלכיימשעג רעייז טליפעג ךיז טָאה עזיורק,

 ןענרעלסיוא ?עוו ךיא ןעוו זַא ,טנָאזעג טָאה רע .סעיצקעל םיא

 ךימ טָאה רע רעבָא :עסירעטקַא עסיורג ַא ןרעוו ךיא לעװ ,שטייד

 ,ןענָאזשיפ ייב ןליּפש וצ ףיֹוא טינ שטייד ףיוא ןְלָאר יד טנרעלעג

 ."ןעגנונכערסיוא ערעדנַא ץנאנ בילוצ רָאנ

 גנוריגער יד ּפָא טרַאנ רע זַא ,גנודלעמ ַא דלַאב טגירק ןָאזשיפ

 -רעטניא רע סָאװ טייצ רעד ןיא ןוא ,שטייד טינ ,שידיי טליּפש ןוא

 טימ ןבירשעגפיונוצ ךיז .ק לייוורעד טָאה ,עּפורט ןייז רַאפ טרינעוו

 ,יקולירּפ ןיא עּפורט ןייז טימ טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,ןצעענַאּפמָאק

 עקינייא ךָאנ ןוא לעּפַאר ַאניז טימ ןעמַאזוצ ,רעבירַא טרָאד זיא ןוא

 ,ןרָאיטקַא

 ןעוועג ןוא טנרעלעג רעטייוו טרָאד יז טָאה ,ק זַא ,טביירש לעּפַאר

 .רעדורב רעיירטעג ַא יו ריא וצ

 ןָא עּפורט יד טמוק ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא קידנרעדנַאװ
 ןוא עּפורט סצעענַאּפמָאק ןופ ּפָא ךיז טלייט .ק .שזדָאל ןיא ןליּפש

 רעביא םורַא טרָאפ רע עכלעוו טימ עּפורט עניילק ַא ףיונוצ טלעטש

 סעזיורק רעבָא, ,ןטפעשעג עטוג קידנעוט ,שזדָאל םורַא ךעלטעטש

 ןטסעמרַאפ וצ ךיז ןעוועג ןענייז -- לעּפַאר טביירש -- סעיצינבמַא

 -ַאגנַא עזיורק טָאה ,דַארגטעװַאסילעי ןייק קידנעמוק ןוא סיורג ףיוא

 ,רעסערג טרעװ עּפורט יד .*רָאסישזער סלַא ןענָאסרעײמ טרישז

 .ןצעענַאּפמָאק טימ .ק ךיז טקינייארַאפ רעדיוו ןוא רעגרע ןטפעשעג יד

 יד ןוא המחלמ עשינַאּפַאי-שיסור יד ןכָארבעגסיױא זיא לייוורעד

 לעּפַאר יו ,טכעלש רעייז ןרָאװעג ןענייז רעטַאעט ןיא ןטפעשעג

 : טביירש

 ןקָארשעג טינ ךיז טָאה סָאװ ,שטנעמ א ןעווענ עזיורק רעבָא זיא

 טָאה ,עּפורט יד ןטלאהפיוא רַאפ ןבערטש ןייז טלעטשענּפָא טינ ןּוא

 -יטנַאטסנָאק ןופ טילבנרָאק ןסיוועג ַא טימ טקידנעטשרַאפ ךיז רע

 .?טקַארטנָאק א םיא טימ ןסָאלשענ ןוא לָאּפָאנ

 .ק ןוא ,םישדח עכעלטע לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא טליּפש עּפורט יד

 ,"יבצ עילימַאפ, סיקסניּפ ףיוא ָאד טריפ

 -עטקַא רעשיניאַארקוא-שידיי רעד טימ הנותח .ק טָאה --- 9

 םורַא טרָאפ רע רעכלעוו טימ ,ןשטיווערוג םירמ} ַאקנערוג עסיר

 ןליּפש ייז ואוו ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ךָאנרעד ,דנַאלסור רעביא

 עינעמור רעביא ןרילָארטסַאג ,רַאוטרעּפער-ןידרָאג םישדח יירד

 ןוא (ןיקדוב עליצ ןוא עשימ ןוא וועידעבעל ןרהא טימ ןעמַאזוצ)

 = | .עשרַאװ ןיא טמוק

 טרעוװ ,"עּפורט עטקינײארַאפ, יד רעטעּפש ךיז טעדנירג'ס ןעוו

 רעטנורעד ,סעיּפ עקינייא ףיוא טריפ ןוא רעסישזער ריא .ק

 ַאקסנימַאק לחר רתסא טימ "רעטסוש רעד לעטָאמ, ס'.ר ָאלואַאּפ

 טימ טלָאמַאד ךיוא ךיז טדניברַאפ .ק .לָאר-ןעיורפ טּפיױה רעד ןיא

 ןשידיי םעיינ םעד לַאמרָאנ טרָאד ןופ ןריטרָאּפמיא וצ עקירעמַא

 -קינײײארַאפ; רעד ןופ גנולַאפעצ רעד ךָאנ .רַאוטרעּפער-רעטַאעט
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 יי

 ןופ ןָאטיסטעל
 טטטטהטטשט עט עק 20 א

 ןיא ."עּפורט עזױרק-יקסווָאקַאויּפס, יד .ק טעדנירג *עּפורט עט

 -ןטערעּפָא ןשיסור ַא ןיא ןריגיריד ןרעלדנַאס ץרּפ .ק טפערט וועיק

 .רעטַאעט ןשידיי םֹוצ רעביא םיא רע טמענ ,רעטַאעט

 ,עקירעמַא ןיא שטיווערוג םירמ טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעג -- 3

 ןייק ןרָאפעגקירוצ זיא .ק ןוא רָאי ַא טליּפשעג ןבָאה ייז ואוו

 ,המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד בילוצ ,טָאה רע ואוו ןופ ,עשרַאוװ
 ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג רעדיוו .דנַאלסור רעביא ןרעדנַאװ ןעמונעג

 ַא טימ הנותח רעטעּפש טָאה ,שטיווערוג טימ ךיז טג רע ואוז

 סעּפורט ענעדישרַאפ ןיא רעטלַאװרַאפ-עניב טרעוו ,יורפ רעטַאוװירּפ

 .ןלָאר ךיוא טליּפש ןוא

 ,*רעטַאעט טסנוק רעשידיי, ןיא "טייק ענעדלָאג יד, ןופ ןָאזעס ןיא

 סירָאמ רָאטקעריד ןייז סָאװ טָא ןוא ,טרישזַאגנַא טרָאד .ק טרעוו

 : תונורכז ענייז ןיא םיא ןגעוו טביירש ץרַאוװש

 טנכייצעגסיוא קרַאטש ךיז טָאה עזיורק המלש רעליּפשיוש רעד,

 הצע ןַא ןגערפ טמוק רעכלעוו ,דיסח ַא ןופ ?כעלָאר-ןדָאזיּפע ןַא ןיא

 םוצ גנואיצַאב עטסנרע ןייז ןוא ןליּפש ןטוג ןייז בילוצ ,ןיבר םייב

 סלַא רעטַאעט םוצ ןרָאװעג ןבירשענוצ עזיורק המלש זיא ,רעטַאעט

 ןטימ ןביילב ףרַאד רע ,טסייה'ס .עּפורט רעד ןופ דילנטימ רעקיבייא

 ױזַא ןוא ... ,ןריטסיזקע טעוװ רע יוװ גנַאל ױזַא רעטַאעט-טסנוק

 רעד ןרָאװעג טרישזַאננַא דימת זיא עזיורק המלש .ןעוועג עקַאט זיא

 ."רעטשרע

 -רַאפ ןָאזעס ןדעי ןבילברַאפ ןיוש טלָאמַאד ןופ ךעלקריוו זיא .ק

 -סיוא םיא טגעלפ סע ואוו ,*רעטַאעט טסנוק ןשידיי, ןטימ ןדנוב

 עכעלטע לָאמלייט ןוא ,ןלָאר-ןדָאזיּפע ערענעלק ייס ןליּפש ןעמוק

 ערעסערג ךיוא רעבָא ,סעיצַאזיטַאמַארד יד ןיא סרעדנוזַאב ,ןלָאר

 -גבעגרעביא עקידלַאװג ַא ןזיװעגסױרַא טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןלָאר

 יד לָאמ סעדעי קידנלעטשנדירפוצ ,גנֹואיצַאב עטסנרע ןוא טייה

 / ןוש | ,קיטירק
 "עג ןוא קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ש זיא 1950 לירּפַא 29 םעד

 ,טס ןיא םלוע-תיב ערָאיפעטנָאמ ןפיוא ור רעקיבייא ןייז וצ ןעמוק

 .קרָאי-וינ ,דנַאליײא גנָאל ,סנעבלָא

 ,רוקרעמ ףלָאװ ןופ .ע .ש ןוא .ע .מ

 ,"גנוטייצ עשידיא איד, ,ןעור טינ טזָאל רעטאעט שידיא -- רעגאל ןרהא
 ,1930 .טקָא 5 ,א"ב

 15 ,12 ,10 ,טרָאד ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק ןלָארטסַאג ףיוא -- רעגאל ןרהא
 ,1920 .טקָא

 ,1941 .צעד 22 .ַא ,ל ,".װרָאפ , ,טלייצרעד ץרַאװש סירָאמ -- ץרַאװש סירָאמ

 .וז ,1944 ,סערייא סָאנעוב ,"רעטאעט שידיא תורוד ריפ, -- רעקוצ הימחנ
1, 244, 

 6 .1 ,"פ"מ, ,טלעװ:רעטַאעט רעשידיא רעד ןופ תושעמ -- רעלדַא סוילוי
 ,1949 .טקָא 2 ,.טּפעס 1

 ,215716 .וז ,1950 ,קרָאי וינ ,"רעטַאעט ןיא ןבעל ןיימ , -- גנָאי זעוב

 קחצי ,ןַאמדירפ
 ן1950 ילוי 28 .טשעג -- 1893 .וָאנ 11 .בעגַנ

 ,ענוויביל ןיא 1893 רעבמעווָאנ 11 ןריובעג

 ,ם"תס ירפוס -- עדייז ןוא רעטָאפ .ןלױּפ

 -ַאפ רעד טימ ןגָארטעגרעבירַא ךיז דניק סלַא

 טרָאד ןוא ,.בוג רענילָאװ ,לווָאק ןייק עילימ

 -יצרעד עשיסקָאדָאטרָא-גנערטש ַא ןעמוקַאב
 ,גנוא

 עקירעמַא ןייק ןרָאפּפָא סרעטָאפ ןכָאנ
 רעניילק, ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג ,(1905)

 ןרָאפעג רעטעּפש רָאי עכעלטע ןוא ,"דנוב

 ָאד .(קרַאונ) עקירעמַא ןייק רעטָאפ ןייז וצ
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 -ַאטס ַא ךָאנרעד ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעכוזַאב רעטּפָא ןַא ןרָאװעג

 ןכלעוו ןיא ,בולק-קיטַאמַארד ַא טעדנירגעג ףיורעד דלַאב ןוא טסיט

 ."עירול רעדירבעג, סנידרָאג ןיא "הילדג; סלַא ןטָארטעגפיוא זיא רע

 רעטַאעט ןשידיי ןקיטרָא ןיא ןלָאר עניילק רע טליּפש םעדכָאנ ץרוק

 ,רעביירשרעביא-ןלָאר ַא ןרָאװעג ךָאנרעד ,(קנערפ בקעי -- ישזער)

 ןאטיינ .נעמ) רעטַאעט ןבלעז ןיא טסילָאר רעניילק ןוא רַאנעצס

 ןופ דילגטימ סלַא ןיוש -- רעטעּפש ,(ףָאקניס .בייא ןוא גרעבדלָאג

 ,קרָאי-וינ ,ליוװזנָארב ןיא טליּפשעג -- עינוי-ןרָאיטקַא רעשידיי רעד

 -ַאמָאט קיימ ייב עיפלעדַאליפ ןיא רעביירש-ןלָאר ַא ןרָאװעג רעדיוו

 טליּפשעג ךָאנרעד ןוא ןלָאר ןליּפש ןביוהעגנָא טרָאד ןַאד ,יקסוועש

 ,רעטַאעט-לַאנָאשענ רעקרָאי-וינ ןיא שילַאק ַאטרעב טימ ןכָאװ 6

 -יוצנַארפ ןפיוא רָאי ַא טנידעג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 ןָאזעס ןיא טשרע ןוא רעטעדנואוורַאפ ַא ןעמוקעגקירוצ ,טנָארפ ןשיז

 .ּפ בקעי טימ רעטַאעט שידיי ןליּפש ןביוהעגנָא רעדיוו 1

 .ַא .א ימע-ןב בקעי ןוא גרובנעדלָאג לעוימעס ,קנַאלב ןָאעל ,רעלדַא

 עשימ ןוא יסול ןופ סעּפורט יד ןיא טליּפשעג רָאי יירד ךָאנרעד

 עכלעזַא ןליּפש וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג טָאה רע ואוו ,ןַאמרעג
 ?עטָאנ , ,"לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג, ןיא *עמכַארד לעקצַאכ , יו ןלָאר

 -ַאטַאק, ,"רעדלעפ ענירג, ןיא "הנקלא, ,"לקניוו ןפרָאװרַאפ ַא; ןיא

 רעד, ,"גנויספרָאד , ןיא *ּפָאקָארּפ, ,"בנג עקטָאמ ,, ןיא *שזרַאניר

 ."עמשטערק עטסוּפ יד, ןיא "קיזייא , ןוא *?רוכזי; ןיא "בר

 ןיא 1928-30 ,ןַאמקילג ייב ָאגַאקיש ןיא טליּפשעג --- 8

 ןוא ןָאטסָאב ןיא טליּפשעג -- 19230-21 ,רעטַאעט-דנַאלָאר רענילקורב

 .רעטַאעט-דנַאלָאר ןיא רעדיו 2

 ר"א ,רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה ןיא טרעװ 1929 רעבמעווָאנ 8 םעד

 לקיציא, עמַארד-עידעמָאק ןייז טריפעגפיוא ,טייצטכער בקעי ןופ

 | - ,רעטומלרעּפ .א ןופ קיזומ ,"בנג
 -יארעד ענייז *סטרעוורָאפ , ןיא טכעלטנפערַאפ .פ טָאה 1920 ןיא

 זיא סָאװ ,"טיוט ןוא ןבעל ןשיווצ רָאי ַא, נ"א המחלמ ןופ ןעגנורענ

 -סיוא לענש זיא ןוא םרָאפ-ךוב ןיא קרָאי-וינ ןיא סױרַא 1922 ןיא

 םוצ המדקה רעד ןיא ,סעגַאלפיוא עכעלטע ןיא ןרָאװעג טפיוקרַאפ

 : ןַאהַאק .בא טביירש ךוב

 ןיא 'טיוט ןוא ןבעל ןשיווצ רָאי ַא6 ךוב סנַאמדירפ קחצי,

 רעכלעוו ,טרָאס םענעי ןופ טייקכַאפנייא ןַא טימ ןרָאװעג ןבירשעג

 -קריוו ןופ ןיז ןכעלרעניא םעד וצ טייהיירט טימ ןדנוברַאפ גנע זיא

 טרעהעג סָאװ ,טפַאשננייא ןַא טָאה רעלעטשטפירש רעזיד .טייקכעל

 ןבערטש ףרַאד רוטַארעטיל רעכלעוו וצ תולעמ עטסקיטכיוו יד וצ
 ,ביולנ ךיא ... ,טייקיטכירפיוא עשירעלטסניק ,טייקיטכירפיוא ---

 ןענייז סָאװ ,עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא זיא ךוב סנַאמדירפ זַא
 רעכלעוו דננריא ףיוא המחלמ-טלעוו רעד ןנעוװ ןרָאוװעג ןבירשעג

 ןפיואי סקרַאמער ןופ גלָאפרע-טלעוו רעלַאסָאלַאק רעד .ךַארּפש

 ןענָאק רימ ... ,רעטנידרַאפ רשכ ַא זיא 'סעיינ ןייק טנָארפ-ברעמ

 םעד ןופ זיא ךוב סנַאמדירפ זַא ,ןגָאז ןצרַאה ןצנַאנ ןטימ רעבָא

 עבלעזיד ,טייקטסנרע עבלעזיד םיא ןיא טניפעג ריא .טינש ןבלעז

 טרָאס ןבלעז םעד ךיוא ,ןלעטש עליפ ןיא ןוא ,טייקכַאפנייא

 | ."טייקפיט

 טריפעגפיוא רעטַאעט-דנַאלָאר ןיא טרעוו 1921 רַאורבעפ 21 םעד

 ןופ ?ןלָאצסױא ףיוא עביל , ןטקַא 3 ןיא עידעמָאק עשילַאקיזומ יד

 ,ַאדנוקעס םולש --- קיזומ ,ןַאמדירפ קחצי ןוא גרעבנעזָאר לארשי

 ןלָארטּפױה יד ןיא ןַאמרעג יסול ןוא עשימ טימ

 עמַארדָאלעמ ס'יפ טריפעגפיוא ָאטנָארָאט ןיא טרעוו 1931 ןיא

 ."ןריט ענעסָאלשרַאפ רעטניה,

 טריפעגפיוא *רעטַאעט ןַאסניקּפָאה, ןיא טרעוו 1922 ןָאזעס ןיא

 סגרעבנעזָאר לארשי ןוא ס'.פ לָאר-לטיט רעד ןיא קינלוקס השנמ טימ
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 רעטַאעט ןשידיי
 א =

 ךרוד ךיוא טליּפשעג ךָאנרעד טרעוו סָאװ ,"ןתח ַא טרעוו לצעג;

 ענעדישרַאפ רעטנוא טלעוו רעצנַאג רעד רעביא רעקימָאק ערעדנַא

 .עניטנעגרַא ןיא סקופ ָאעל ךרוד 1938 טסוגיוא ןיא ןוא ,ןעמענ

 טליּפש רע ואוו ,*רעטַאעט וינעווע דנַאקעס, ןיא ןירַא טערט .פ

 ,ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה ןוא קינלוקס השנמ טימ רעדָא ןענַאזעס עקינייא

 :ןסעיּפ ענייז טריפעגפיוא ןרעוו ָאד ןוא ,ייז טימ רעדנוזַאב רעדָא

 -- רעטַאעט-טקעּפסָארּפ ןיא ךָאנרעד ןוא -קיריל ןיא ,1924 ןיא

 ,"ימ סימָארּפ ,ָא,

 .רעווקס ילניקעמ ןיא) *ןסָאריּפַאּפפ -- 1935 רעבָאטקָא ןיא

 .(רעטַאעט

 ."רעשַאוװ-שיד רעד; -- 1926 רעבמעצעד ןיא

 רעליּפשױש רעד ךעלטפירש טרעלקרעד ןסעיּפ 2 יד עגונבו

 ןענייז סָאװ ,עטנַאמרעד-רעטעּפש יד ןוא ייז זַא ,ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 ןענייז עכלעוו ,רעדיל ענייז ןופ סעמעט יד ףיוא ןרָאװעג ןבירשעג

 ךרוד ןרָאװעג ןבירשעגנָא שיטקַאפ ןענייז ,רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאװעג

 ךיז טָאה ,רעביירש רעלענָאיסעּפָארּפ ַא סלַא ,.פ .ןווָאקָאלבַאי ,םיא

 -קַאפ ןעמוקַאב ןוא תוצע עשיטקַארּפ טימ זיולב טקילײטַאב ייז ןיא

 בילוצ ,קידנטלַאהנָא ,רַארָאנָאה-ןרָאטיױא ןופ קלח-טרעפ ַא רָאנ שיט

 |,רבחמ סלַא ןעמָאנ ןייז ,םימעט עשיטקַאט

 ילניקעמ, ןיא טריפעגפיוא ָאקסעלַאכימ טָאה 1927 רעבמעטּפעס ןיא

 ,"ןביל רעצרעה ייווצ ןעוו, ספלואוו ןָאמייס ןוא ס'.פ *רעטַאעט רעווקס

 טריפעגפיוא "רעטַאעט לַאנָאשענ, ןיא זיא 1937 רעבָאטקָא ןיא

 ,ןעסעיּפ-װָאקָאלבַאי ַא ךיוא| "ץרַאה ןיימ ּפֶא רימ טיג,, ןרָאװעג

 ָאעל טימ טריפעגפיוא *רעטַאעט לַאנָאשענ, ןיא טרעוו 1928 ןיא

 ןָאסניקּפָאה, ןיא ךָאנרעד ןוא "םולח רעכעליירפ ַא, ס'יפ סקופ

 ."רעטַאעט

 ס'.פ ןרָאװעג טליּפשעג עניטנעגרַא ןיא זיא 1928 לירּפַא ןיא

 ,*קָאשיּפינש ןופ עיַאמש;

 סערייא סָאנעוב ןיא טליּפשעג סקופ ָאעל טָאה 1928 לירּפַא ןיא

 ."םכח רעמעלעכ רעד; ס'פ

 -פיוא *רעטַאעט רעווקס ילניקעמ , ןיא טרעוו 1929 רַאורבעפ ןיא

 יױרפ ַא לָאז, עמַארדָאלעמ ס'.פ ןוא סגרעבנעזָאר לארשי טריפעג

 *? ןייז לחומ

 -פיוא *רעטַאעט וינעווע דנָאקעס; ןיא טרעוו 1940 רעבמעווָאנ ןיא

 ,"סרעקעב םעד עלעדלָאג, ןעסעיּפ-וװָאקָאלבַאי ַא ךיוא| ס'יפ טריפעג

 לעזיימ ַאלעב ןוא קינלוקס ,ווָאקָאלבַאי טימ ,גנילירט .א ןופ קיזומ

 ,ןלָארטּפױה יד ןיא

 טריפעגפיוא *רעטַאעט יעװקרַאּפ, ןיא זיא 1940 רעבמעווָאנ ןיא

 -געסדָאידַאר ַא ,"שטנעמ רעיינ רעד; סנָאק .ה .ס ןוא ס'.פ ןרָאװעג

 ,ןיסערק םירמ ,ָאקסעלַאכימ טימ ,יקצענַאשלָא .א ןופ קיזומ ,עיצַאס

 ,גנילרעווצ ַאטעי ןוא ץנימ ילע ,ןַאמסייוו ַארָאד ,טייצטכער בקעי

 טריפעגפיוא רעטַאעט קילבָאּפ ןיא טרעוו 1941 רעבָאטקָא ןיא

 ךיוא| *םולב עסייוו ןיימ, עטערעּפָא ס',פ ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה ךרוד

 ,יקסנישמור ףסוי ןופ קיזומ ,ןעסעיּפ-וװָאקָאלבַאי ַא

 ןעמ , ס'.פ ָאגַאקיש ןיא טליּפשעג סקופ ָאעל טָאה 1942 ץרעמ ןיא

 ,"ןבעל ַא ןכַאמ ףרַאד

 דנָאקעס; ןיא טריפעגפיוא קינלוקס השנמ טָאה 1942 ןָאזעס ןיא

 רעדליב 12 ןוא ןטקַא 2 ןיא ,*לסָאי רבח ןיימ, *רעטַאעט וינעווע

 ,ןעיליל רָאדיזיא ןופ סקיריל ,לעגיס םַאיליװ ןוא ןַאמדירפ קחצי ןופ

 ,עדנוקעס םולש ןופ קיזומ

 -פיוא *רעטַאעט וינעווע דנָאקעס/, ןיא זיא 1942 רעבָאטקָא 9 םעד

 .ַאדנוקעס םולש ןופ קיזומ ,*געט עקידלזמ, ס',פ ןרָאװעג טריפעג

 טליּפשעג ךיוא זיא ?רעטַאעט וינעווע דנָאקעס, רעקרָאי-וינ ןיא
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 ןוא ,יקסנישמור ףסוי ןופ קיזומ ,"הרושב עטוג ַא; ס'.פ ןרָאװעג

 השנמ עכלצעוו ,"טַאדלָאס רענעיורטש רעד ,, ,"רוחב רעקידלזמ רעד,

 ,טליּפשעג טָאה קינלוקס

 -ןגלָאפ ףיוא ןעגנוריטיווק ךיז ןעניפעג הנמלא רעד ייב וויכרַא ןיא

 : ןסעיּפ עטרירטסיגער ןָאטגנישַאװ ןיא עקיד

 ןטקַא 2 ןיא ליּפש ַא ,"דרַאהטיװס ָאידער ןיימ;

 (1928 רעבמעצעד 11 טרירטסיגער)

 ןטקַא 3 ןיא דליבסנבעל ,"רעטכָאט סנַאמ ןיימ,

 (19231 ילוי 230 טרירטסיגער)

 ןטקַא ייווצ ןיא עידעמָאק עשילַאקיזומ ,"אעמָאלָאק ןופ היעמש,

 / (1936 רעבָאטקָא 24 טרירטסיגער)
 ןטקַא ייווצ ןיא לקַאטקעּפס רעשיטנַאמָאר ,"קיזומ זיא עביל,

 (1937 יַאמ 20 טרירטסיגער)

 ךטקַא 3 ןיא עידעמָאק ,"לעיירט סישזדָאשזד סיעפ יביעג;

 (1927 טסוגיױא 10 טרירטסיגער)

 ןַאמדירּפ קחצי ןופ ןטקַא 2 ןיא עידעמָאק ,?םייהַא טרָאּפ לדוי;

 גרעבנעזָאר לארשי ןוא

 (1937 רעבָאטקָא 8 טרירטסיגער)

 רעדליב 10 ןוא ןטקַא 2 ןיא עידעמָאק ,"הילדג ץנירּפ,

 (1938 רעבָאטקָא 20 טרירטסיגער)

 השנמ רַאפ ןבירשעג לעיצעּפס עידעמָאק ,"רימ ףיוא ךיז טזָאלרַאפ,

 קינלוקס

 (1947 רַאונַאי 20 טרירטסיגער)

 עקידנגלָאפ ןבעגעגנָא ךיוא ןרעוו טיוט סנַאמדירפ ןגעוו ןציטָאנ ןיא

 ןוא "רעטעפ רעכייר רעד, ,*לסָאי; ,"הלכ ַא טכוז הנוי; : ןסעיּפ

 ,*קָאל ימ שיוו,

 ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .פ זיא 1950 ילוי 28 םעד

 .ע .ש
 ,װָאקָאלבַאי ןאמרעה ןופ .צ .ש

 ,"גָאט, ,רעטַאעט ןָאסניקּפָאה ןיא טליּפשעג "בנג לקיציא, --- ןײטשמַאלפ .ל
 ,1929 .ָאנ 15 ,.י .נ

 22 ,' .ג ,".ורָאפ, ,רעטאעט ןָאסניקּפָאה ןיא "בנג לקיציא, -- ןַאלּפַאק .ד
 ,1929 .ווָאנ

 ,1920 ץרעמ 7 ,.י .נ ,".וורָאפ, ,"ןעלהָאצסיוא ףיוא עביל, -- ןַאלּפַאק .ד
 ,1930 ץרעמ 14 ,.י .ג ,"שזיָאמ,, ,וינעווע רעטאעט רעד ףיוא --- ןײטשדלָאג .י .ב
 ,"ןבעל רעירַאזָאר , ,טייצטכער .י ןופ טריפעגפיוא בנג לקיציא -- רענרעל .פ

 ,1930 ,325 'נ
 ,"רָאאסלעסקע, רעטַאעט ןיא (ןאמדירפ קחצי ןופ) "בנג לקיציא, -- .ש .ר

 ,1930 יַאמ 25 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא,
 ,"פסצרּפ, ,רָאיטקא ןשידיא ַא ןופ ךוב-עמַאכלימ א -- יקסנַאשַאטָאב בקעי

 ,19232 .צעד 28 ,א"ב
 א טרעװ לצעג , -- ילארשי
3, 

 ילניק'מ ןיא "ןעסָאריּפאּפ, לעדיל םעד ןופ גנולעטשרָאפ א -- ןַאלּפַאק .ד
 ,19235 רעבָאטקָא 18 ,.י .נ ,".װרָאפ , ,רעטַאעט

 ,1935 .טקָא 25 ,.י .ג ,"פ"מ,, ,"ןסָאריּפַאּפ , ןופ דַאשט א -- ָאברַאמ דוד

 וי .ג ,".װרָאפ, ,רעטַאעט ילניקעמ ןיא ,"ימ סימָארּפ ,הָא, -- ןַאלּפַאק .ד

 ,1936 רַאונַאי 0

 וינעוע דנָאקעס ןיא עסעיּפ עיינ יד ,*רעשַאװ-שיד רעד, -- ןײטשדלָאג .י .ב
 ,1936 .צעד 11 ,י .ג ,"גָאט , ,רעטַאעט

 ,"טלעוו עשידיא, ,"רעשַאװ-שיד רעד , עטערעּפָא סװָאקָאלבַאי -- גרעבסנעגער .ס

 ינוי 16 ,לָאערטנָאמ ,"רעלדָא רעדענעק, ,"ןתח

 .,1937 לירּפא 28 .אליפ

 רעווקס ילגיקעמ ןיא עטערעּפָא עיינ ,"ןעביל רעצרעה יײװצ ןעװ, -- ןַאלּפַאק .ד
 ,1927 .טקָא 1 ,.י .נ ,".װרָאפ , ,רעטַאעט

 לַאנָאשענ ןיא עטערעּפָא עיינ ַא -- ?ץרַאה ןיימ ּפָא רימ טיג, -- ןַאמלעגָאּפ .ל
 ,1937 .טקָא 15 ,.י .ג ,* ,װרָאפ , ,רעטאעט

 ,1937 רעבמעװַאנ 19 ,.י .נ ,"רעפמעק רעשידיא רעד, ,רעטאעט -- רענייװ םייח
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 ןופ ןָאקיסקעל

 .1938 יַאמ 1 ,א"ב ,"עסערּפ יד, ,קינָארכ-רעטַאטט -- ןילייב .ט

 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא יד, ,סעיזנעצער-רעטאעט -- יקסנאשזַאר לאומש
 ,19238 יאמ 1

 7 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא יד, ,סעיזנעצער-רעטאעט -- יקסנַאשזַאר לאומש
 .1938 טסוגיוא

 ,רעטאעט ןָאסניקּפָאה ןיא ,"םולח רעכעלהערפ ַא? --- ווָאנַאיסור סלרַאשט

 ,1938 רעבמעצעד 9 ,.י .נ ,".ורָאפ,
 ,רעטאעט רעװקס ילניקעמ ןיא -- ,"? ןייז לחומ יורפ א לָאז , -- ןַאלּפַאק .ד
 ,1929 ץרעמ 3 ,י .נ ,".װרָאפ ,

 ילניקעמ ןיא ליּפש עיצַאסנעס -- "? ןייז לחומ יורפ ַא לָאז , -- ןַאמשיילפ .ע
 ,1939 ץרעמ 5 ,.י .נ ,"גָאט, ,רעטַאעט רעוװקס

 לירּפַא 28 ,א"יב ,ייגנוטייצ עשידיא , ,סעיזנעצער-רעטאעט --- יקסנַאשזָאר לאומש

9, 
 'רעדָאמ סי'װָאקָאלבַאי ןאמרעה -- "סרעקעב םעד עלעדלָאג, --- ץיװָאקרעב .ל .א

 ,1941 לירּפא 23 ,.אליפ ,"טלעװ עשידיא , ,לעקַאטקעּפס רעשילַאקיזומ רענ
 16 ,. .ג ,"רעפמעק רעשידיא רעד, ,סערדַא ןַא ןָא װירב ַא -- ןיטנע לאוי

 ,1941 יִאמ
 ,סרעטאעט עשידיא ייװצ טימ "יזיב,; א טציא טָאה ָאגַאקיש -- דמַאז .ש
 ,1941 יַאמ 16 ,ָאגַאקיש ,".װרָאפ ,

 טימ עטערעּפָא יקסנישמור עיינ יד -- "םולב עסייװ ןיימ, -- ןילדע םַאיליװ

 ,י .ג ,"גָאטק ,רעטאעט קילבָאּפ ןיא ןַאזעס טנעפעעג טָאה װַאקָאלבַאי רעכלעוו

 ,1941 ,טקָא 3
 קילבָאּפ , ןיא גנורהיפפיוא עשילַאקיזומ עיינ ס'װָאקָאלבַאי .ה -- ןאמטוג .ה

 | ,1941 .טקַָא 24 ,י .נ ,"שזיַאמ , ,"רעטַאעט

 ,י .ג ,".ורָאפ , ,רעטַאעט קילבָאּפ ןיא "םולב עסייוו ןיימ , --- ףָאגָאר ללה

 .1941 .ווָאנ 7
 ,"טפנוקוצ יד, ,רעטַאעט ןשידיי ןיא ןָאזעס רעינ רעד -- לָאטשירק ןָאעל

 | ,1941 רעבמעצעד ,.י .נ
 ,",װרָאפ , ,רעטַאעט קרַאּפ סַאלגָאד ןיא "ןבעל ַא ןעכַאמ ףרַאד ןעמ,, --- דמַאז .ש

 ,1942 ץרעמ 27 ,ָאגַאקיש
 ,66 ,57 .וז ,1954 ,קרָאי וינ ,"רַאוטרעּפער-רעטאעט רָאי 70, -- לטסעמ בקעי

 יזיג ,טנעמַאזירּפ-ןעדייה

 -ילַאג ,גרעבמעל ןיא 1906 ינוי 9 ןריובעג

 -ָאװש ןייז ייב רעטלַאװרַאפ --- רעטָאפ .עיצ

 רעציזַאב-ןַארָאטסער ןוא לעטָאה םעד ,רעג

 רעטומ ריא קידנרילרַאפ .טוגנהעצ טנומגיז

 ַא קידנעמוקַאב ןוא ,טרובעג ריא ךָאנ געט 8

 קרַאטש ךיז טָאה יז רעכלעוו ןופ עמַאמ-ףיטש

 ריא וצ ןפָאלטנַא טושּפ .ה זיא ,ןטילעגנָא

 ,טוגנהעצ רעטלא 'ר ןגנמ ןוא ןחדב םעד ,ןדייז

 ואוו ,ןוז ןייז ןופ ןטלַאהעגסיוא טרעוו רעכלעוו

 .ןגיוצרעד טרעוו יז

 ןופ ןוא ןחדב םעד ןדייז ןופ הביבס יד טייז ןייא ןופ קידנבָאה |

 רעטנַאקַאב ַא ,טוגנהעצ עלעיש רעטעפ םעד ,טייז רעטייווצ רעד

 ןוא סַאּפשעג ַאנעלעה ענָאדַאמירּפ רעד ןופ ןַאמ רעד ןוא רעלדיפ

 -יריד ןעוועג זיא רעכלעוו ,לעביווצ ענָאדַאמירּפ רעד ןופ רעגָאװש

 -יזַאב ; רעמילג ןוא טרַאה ,רעטכיר השמ ןופ סעּפורט יד ןיא טנעג

 ענייש ַא ןוא ןטייקיאעפ עשילַאקיזומ ןָא זייוודניק ןופ ךָאנ קידנצ

 ריא ןיא גרעבמעל ןיא 1924 ןיא ףיוא .ה טערט ,עמיטשי-גנַאזעג

 -ָארב, יד ןופ עגַאלפױא ענרעדָאמ ַא) עטעירַאװ סעלעיש רעטעפ

 ,("רעגניז רעד

 ןוא רעביירש-ןסעיּפ ,רעליּפשיוש ןטימ 1925 ןיא הנותח רעד ךָאנ |

 ענָאדַאמירּפ סלַא ,ןליּפש ןביוהעגנָא ,טנעמאזירּפ המלש רָאטיזָאּפמָאק

 רעביא ,רעטַאעט שידיי םיטיגעל ,םיא טימ ןעמַאזוצ ןיטערבוס ןוא

 -טסַאג 1927 ןיא .טראה לרעב ןופ ד"א ץניוװָארּפ רעשיצילַאג רעד

 ,ענליוו ןיא רעטעּפש ,רעטַאעט יקסנימַאק רעװעשרַאװ ןיא טרילָאר
 ,ךיירטסע ,עינעמור) דנַאלסיױא ןיא ךיוא יװ ,.א .א גרעבמעל ,שזדָאל
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 טימ ןפָאלטנַא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב .(עיקַאװָאלסָאכעשט

 ,טייצ עסיוועג ַא ןליּפש ייז ואוו ,דנַאלסור-טעיווָאס ןייק ןַאמ ריא

 ךיז ,1943 ןיא זיב דנַאלסור שיטַאיזַא רעביא ןרָאפעגמורַא ךָאנרעד

 ימַאפ-ןַאמּפיל רעד טימ טליּפשעג טרָאד ,דנאקרַאמאס ןיא טצעזַאב

 ןליּפש ייז ואוו ,ןליוּפ ןייק ךיז טרעקעגקירוצ .המחלמ ףוס זיב עיל

 ןיא טליּפשעג ןוא דנַאלסיוא ןייק ןרָאפעגּפָא ,עשרַאװ ןוא שזדָאל ןיא

 טכַאמעג ךָאנרעד ןוא (זירַאּפ ךיירקנַארפ ,(םלָאהקָאטש) ןדעװש

 ןרָאפ ייז ואוו ןופ ןוא ,ןליּפש ייז ואוו ,םייה רעייז רַאפ עניטנעגרַא

 ערעדנַא ןוא ייווגורוא ,ליזַארב רעביא ןליּפשטסַאג ףיוא סיורא טּפָא

 .רעדנעל רענַאקירעמַא-םורד

 .טנעמאזירּפ המלש ןופ .ע .ש

 ,טנעמַאזירּפ המלש ןוא ןעדייה יזיג ןופ טובעד רעד -- יקסנַאשזַאר לאומש
 ,1949 לירּפַא 4 ,א"ב ,ייגנוטייצ עשידיא ידי

 ,15 .ז ,1960 ,א"ב ,"רעגניז רעדָארב, --- טנעמאזירּפ המלש

 לעומַאס ,ןַאמרעּפוק
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא -- 188.. .בעג)

 ןופ ןרָאי רעקיצכַא יד ןופ ףוס ןיא ןריובעג

 -ַאשטשָאלװ לטעטש ןיא טרעדנוהרָאי ןט"9

 ,טוג ַא ןופ רעציזַאב --- ןרעטלע ,ןליוּפ ,עוו

 סָאװ בילוצ ,ןרָאװעג טנערבעגּפָא זיא סָאװ

 -ץרַאה ַא ןופ ןברָאטשעג זיא רעטָאפ רעד

 ַא ןופ ןגיוצעגפיוא טרעוו .ק ןוא ,עקַאטַא

 .שזדָאל ןייק םיא טגנערב רעכלעוו ,רעטעפ

 -נָא ןוא לושסלדנַאה ַא טקידנעעג .ק טָאה ָאד

 -ַאמַא ןַא יו ,ווָאנירּפוק נ"א ,ןליּפש ןביוהעג

 -גזײװסױרַא .עניב רעשיסור רעד ףיוא ,רָאט

 רעד ןרָאװעג ןכיגניא .ק זיא ,ןטייקיאעפ עשירָאטַאזינַאגרָא קיד

 טנָאמַאמ ןופ א"א סעּפורט עשיסור עדנרעדנַאװ יד ןופ רעטלַאװרַאפ

 .ווָאנרעשט ןוא םייהלעדַא רעדירב ,יקסלַאד

 ךיז טרעק ,רעטַאעט ןטימ טייצ לקיטש ַא ףיוא רעביא טסייר .ק

 עשידיי עסיורג יד ייב רעטלַאהכוב ַא טרעוו ןוא ,שזדָאל ןייק קירוצ

 ךיז טרעק .,רעניו ןרהא השמ ,ןייטשרעבליז ןטסירעטקַאפונַאמ

 -רַאפ רעד יװ רעירפ ,רעטַאעט םוצ קירוצ רעדיוו דלַאב רעבָא

 רעלדַא סוילוי עיצקעריד) "רעטַאעט ַאלַאקס, ןשידיי ןופ רעטלַאװ

 ןיא רעביא ךיא טצעז רע ןעמעװ רַאפ ,(יקצארעיס ןַאמרעה ןוא

 ,"וטסניואוו ואוו אמלא, עטערעּפָא יד ןוא *יבלירט/, עמַארד יד שידיי

 ךרוד ךיוא רעטעּפש ,גלָאֿפרעד סיורג טימ טליּפשעג ןרעוװ סָאװ

 .עג ןופ *ףָארטש-טיוט, טצעזרעביא ךיוא טָאה .ק .סעּפורט ערעדנַא

 עסעיּפ יד עּפורט-רעדנַאװ סרעלדַא רַאפ טצעזרעביא ךיוא טָאה .ק

 .ןיקסניבורג ווַאלצַאװ ןופ "*עיװָאקנַאכָאק ,| *עטבילרַאפ יירד יד;

 :תונורכז ענייז ןיא רעלדַא סוילוי טלייצרעד םעד ןגעוו

 סעּפורט ייווצ יד .סעּפורט ייווצ טלעטשעגנעמאזוצ ןבָאה רימ ,

 ןרָאפעגנפױרַא ןיב ךיא .ןשטנעמ 7 ןופ ןענַאטשאב ןענייז ןעמַאזוצ

 ךרוד שיליוּפ ןופ טצעזרעביא ,"עטבילרַאפ יירד יד , עסעיּפ ַא טימ

 -קַא יירד טקילײטַאב ךיז ןבָאה עסעיּפ רעד ןיא .,ןענַאמרעּפוק .ס

 טָאה ןטַאט םעד ... .עטַאט רעד ןוא ןוז רעד ,עמַאמ יד : ןרָאיט

 ַא ךָאנ .ןַאמרעּפוק לעומַאס רעריפ-סטפעשעג רעזנוא טליּפשעג

 טנעלפ ,עטַאט רעד סלַא ןַאמרעּפוק ; טַאהעג עסעיּפ יד טָאה הלעמ

 .יֹוזַא .טקַא ןטייוצ םענופ ןטימ ןיא טשרע ןטערטפיוא ןפרַאד

 ,ריט רעד ייב ןייטש וצ טייצ גונעגנ ןבָאה ןַאמרעּפוק טנעלפ םורַא

 .",וו .א .א ,ןבַאנסיױא עֶלַא ןלָאצַאב ,ריסַאק ןטימ ןענעכערּפָא ךיז

112 



 רעטַאעט ןשידיי
 עטואשוא

 -דימרעדמוא ךרוד ,,ק טָאה המחלמ:-טלעו רעטשרע רעד תעב

 עטצעזַאב יד רעביא עּפורט יד טריפעגמורַא ,עיגרענע רעכעל

 רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ רָאי עכעלטע זיב ןוא ,ןטיבעג

 טריפעגנָא ,ינָארטַאּפ ַאלָאּפ יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ,המחלמ-טלעוו

 רענליו ,רעטַאעט *ַאלַאקס, רעשזדָאל ןופ עיצקעריד רעד טימ |

 ןוא ,ןליױּפ ןיא סרעטַאעט עשידיי ערעדנַא ןוא רעטַאעט "סַאלַאּפ ;

 ןיּפַאילַאש ןופ ןטסיטרעצנָאק עטסערג יד טימ טעטלַאװרַאפ ךיוא

 | .טַאלבנעזָאר עלעסָאי ןזח זיב

 ואוו ,עשרַאװ ןיא ךיז טצעזַאב ,רעטַאעט ןופ קירוצ ךיז טיצ .ק'

 -רַאפ רע טרעוו ָאד ,קירבַאפ-ימוג ַא ןופ רעטערטרַאפ ַא טרעוו רע

 .טכַארבעגמוא ייז ןופ ןוא סיצַאנ יד ןופ טּפַאכ

 .ינָארטאּפ אלָאּפ ןופ .ע .מ

 יי ,נ ,"טייהיירפ-ןגרָאמ, ,עניב רעשידיא רעד ףיוא רָאי 60 -- רעלדַא סוילוי
 ,1948 ראונַאי 1

 ריאמ ,רהעש
 1961 יַאמ 13 .טשעג -- 1881 .בעג}

 -לע ,עיצילַאג ,קעדארג ןיא 1881 ןריובעג
 ןטנַאקירבַאפ-ךלַאק עמורפ רעייז -- ןרעט

 רעטָאפ .שטייד ןוא שיליוּפ ,שידיי טנרעלעג

 רעבָא ,בר ַא רַאפ ןעיצרעד טלָאװעג םיא טָאה

 "עג ,ש טָאה ,ןברָאטשעג גנוי זיא רע יוװ ױזַא

 ןוא ןענרעל סָאד ןלעטשּפָא ירפ רעייז טזומ

 -עגנײרַא זיא רע .הסנרּפ ןגעוו ןגרָאז ןבייהנָא

 ,טפעשעג ַא ןיא רעטלעטשעגנָא סלַא ןטָארט

 רעבָא ,ךַאפ ַא ןענרעל ךיז טבורּפעג ךָאנרעד

 ןייק טרירגימע ןוא ןפרָאװעגקעװַא דלַאב סע

 ,דנַאלסיוא

 ַא ןעמוקַאב ,רעטַאעט סָאד טּפָא קידנכוזַאב ,רע טָאה טרָאד

 ןעמוקעג 1904 ןיא זיא רע ןעו טשרע רעבָא ,ןליּפש םוצ גנוגיינ

 ןטערטוצניירַא טייקכעלגעמ יד ןגָארקעג רע טָאה ,עקירעמַא ןיא

 -ליװעדָאװ שידיי סדיגַא ןיא טסירָאכ סלַא רעירפ ,רעטַאעט ןיא

 -עג ןיא טסילָאר סלַא ךָאנרעד ,(טירטס ןָאטנילק 82 ,.י .נ) רעטַאעט

 -לרעּפ םולש ,שטיווָארעײמ דוד ןופ ןבירשעג ,ןטערעּפָא עטצריק

 .א .א דארליג יאול ,רעטומ

 טייג ןוא ,רעמערק סיאול טימ סעשטעקס ןיא .ש טליּפש רעטעּפש

 ,ץניוָארּפ רעד ףיוא ייס קידנליּפש ,רעטַאעט ןעמיטיגעל ןיא רעביא

 -נורעד ,קרָאי-וינ ןיא ייס ןוא ,ָאטנָארָאט ,עיפלעדַאליפ ,ןָאטסָאב יו

 ,רעטַאעט ןָאסניקּפָאה ןיא ,ליבעג סקַאמ טימ ןענָאזעס עכעלטע רעט

 .שילַאק ַאטרעב ןוא ץַאז גיוודול ,גרובנעדלָאג ,וועדעבעל ,קנַאלב טימ

 ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיי ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג .ש זיא ןרָאי עטצעל יד

 זיא ,רעליּפשיוש-ןטנַאגירטניא סלַא ןביוהעגנָא טָאה רעכלעוו ,.ש

 ,עקיצרַאה ַא טַאהעג טָאה רע .ןלָאר-רעטקַארַאכ וצ רעבירַא רעטעּפש

 ,טרָאװ ןשידיי םוצ ןוא רעטַאעט םוצ גנואיצַאב עכעלטרָאװטנַארַאפ

 עקיציוו ןוא רָאמוה ןייז בילוצ טבילַאב ןוא טנַאקַאב ןעוועג זיא .ש

 ןרָאװעג טקורדעגּפָא ןענייז ךס ַא עכלעוו ןופ ןזָאירוק ןוא ןלַאפנייא

 .עסערּפ רעשידיי רעשידָאירעּפ רעד ןיא

 ןענופעג ןוא קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ש זיא 1961 יַאמ 12 םעד

 ,סנעיילע לקירטַאעט עשידיי יד ןופ םלוע-תיב ןפיוא ור עקיבייא ןייז

 | 7 .ש

 ,רעדנעלדירפ סקַאמ ןוא םיובנעשריק בקעי ןופ .ע .ש

 ,318 .ז ,1941 קרָאיײוינ ,"קיאַאזָאמ רעטאעט ,, -- גייווצרעבליז ןמלז
 ,י .נ ,"פ"מ, ,טלעװ:רעטַאעט רעשידיא רעד ןופ תושעמ -- רעלדַא סוילוי

 .1949 טסוגױא 8
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 רעדנַאסקעלַא ,ַאברַאפ
 ןרעבראפ ץישוז רעדנעפו

 |1940 ץרעמ 29 .טשעג -- 1888 ילוי 22 .בעגְו

 -רַאװ ,ןישולַאק ןיא 1888 ילוי 22 ןריובעג

 ןיא ,רדח ןיא טנרעלעג .ןליוּפ ,טנגעג רעוועש

 -עשטיא 'ר ןוא קסנימ-ָאװָאנ ןופ תובישי יד

 -ַארּפ םייב רעטעּפש ,עשרַאװ ןיא הבישי סעל

 ,בר רעג

 -רַאפ ךיז טייצ עסיוועג ַא ,הנותח רעד ךָאנ

 טריטויבעד 1911 ןיא .יירערעל טימ ןעמונ

 ןופ טלָאמעד טניז .*טנעמָאמ,, ןיא דיל ַא טימ

 -רַאפ ןיא רעדיל טכעלטנפערַאפ טייצ וצ טייצ
 ןבעגעגסױרַא 1918 ןיא ןוא ןבַאגסױא ענעדיש

 טרָאװרָאפ ַא טימ) "לבענ ןוא ץנַאלג ךרוד, נ"א ייז ןופ גנולמַאז ַא

 עשירַארעטיל ייר עצנַאג ַא טריטקַאדער טָאה ,(יקצולירּפ חנ ןופ

 -ונ עכעלטע ןבעגעגסױרַא ,?טנעמָאמ , ןופ גַאלרַאפ ןרַאפ ןטפעהלמַאז

 -עּפמוא ןַא ךיוא ןוא ,"לַאנרושז רעזנוא , ןכעלטנכעווייווצ ןופ ןרעמ

 ,"רעדנעטש ןיימ,, קיטירק ןוא רוטַארעטיל רַאפ טפירשטייצ עשידָאיר

 -קערָאק ַא עיסעּפָארּפ ןופ .טליפעגסיוא ןיילַא טעמכ טָאה רע ןכלעוו

 | ."טנייה, ןיא רָאט

 טריפעגפיוא רעטַאעט "*לַארטנעצ; רעװעשרַאװ ןיא זיא 1921 ןיא

 זיא סָאװ ,"רעשזדנעק עינעב, ןטקַא יירד ןיא עמַארד ס'.פ ןרָאװעג

 ."רערעדנַאװ גַאלרַאפ רעװעשרַאװ ןיא ןענישרעד 1923 ןיא
 | : עסעיּפ רעד ןגעוו טביירש שטיװַאר ךלמ
 ןופ ןבעל ןופ עמַארד ַא ןבירשענפיוא וליפא טָאה רע ...,

 -ווט םעד טימ טגערעגנָא ,"רַאישזדנעק עינעב , טלעוורעטנוא רעד

 "?בנג עקטָאמ , רעבָא ,"בנג עקטָאמ , סשַא ןופ גלָאפרעד ןקיכַאפטנז

 -נעק עינעב , ןוא לָאמ 1000 עקַאט עניב רעד ףיוא ןעגנַאגעג זיא

 טָאה ַאברַאפ שטָאכ ... .ןלונ יירד יד ןָא לָאמ טנזיוט --- "ראישזד

 עלַא ןיא ןעקטָאמ ןגעקטנַא ץנירּפ ַא זיא עינעב ןייז זַא ,טרעכיזרַאפ
 ."ןעגנואיצַאב

 ס'יפ ןענישרעד "תוחוכ; גַאלרַאפ רעװעשרַאװ ןיא זיא 1929 ןיא

 -עג טינ זיא עכלעוו ,"רעטנוא טייג טלעוו יד, ןטקַא 2 ןיא עמַארד

 | ,ןרָאװעג טליּפש

 : ןעזייר ןמלז טביירש עמַארד רעד ןגעוו

 רענרעדָאמ רעד ןופ גנַארד רעד טלדנַאהַאב ריא ןיא טרעוו סע,

 ןוא בייוו סלַא ןטכילפ עריא ןופ רעמ ץלַא ךיז ןעיײרּפַאב וצ יורפ

 ,"ןבעל קידנעטשטסבלעז ַא ןריפ וצ ןוא רעטומ

 : ױזַא םיא טרעדליש ווָאקינרעיּפַאּפ ;י

 -יירש ַא יו ןעזענסיוא טשינ ןגיוא עניימ ןיא טָאה ןאבראפ} רע,

 -רעטסקע, ןַא ,טנעדוטס רעקיבייא רעשיסור ַא יוו רעכיג רָאנ ,רעב

 ןוא ,רָאה עגנַאל ןוא דרָאב ַא ןסקַאװ ןזָאל ךיז טנעלפ סָאװ ,'קינ

 רערענָאיצולָאװער רעשיאייטרַאּפ טימ קסוע ךיז םייהעג ןיא זיא

 לדרעב ץרַאוװש ןייז ןטלַאהעג ,תמא ןַא סָאװ ,טָאה אבראפ ..טעברַא

 טָאה רימ רָאנ ,ןריושעגרעטנוא קילעפגרָאז רָאה ּפָאק ןצרַאוװש ןטימ

 ?עקשַאבור, עצרַאוװש יד זיולב םיא טלעפ סע זַא ,טכַאדעג ץלַא ךיז

 ןופ רענייא יו ןעזסיוא לָאז רע ןדנעל יד רעביא ?טרַאנ ןטיור ןטימ

 אבראפ שידיי טשינ יו ... ,ןּפיט-רעטעברַא ערענָאיצולָאװער ענעי

 -עגסיוא רע טָאה שידיי טכע ױזַא ,גיוא ןיימ רַאפ ןעזעגסיוא טָאה

 רעייז רע טָאה טדערעג שטָאכ ,טרעהעג םיא טָאה ןעמ תעב ןעז
 ,ךעלטפַאשנדייל רעייז --- רעבָא ,ןעמעלַא טימ טשינ ןוא קיניײװ

 -ישק ַא ןופ תופיקת רעכעלשידיי טימ :טגָאזעג וליפא טלָאוװ'כ

 .ףרוע

2)714 



 -רדסכ ענייז ןענייז טסואוורעד ן19991 רעטעּפש ךיז בָאה'כ יו

 ץנַארָאנגיא רעד ןנעק סרעביירש ךס א ןופ יוװ ןעוועג תונעט עקיד
 -מוא טימ סָאוו ,עטניורקעגטסבלעז ןוא עטניורלעג יד דצמ םיא וצ

 רעד וצ טקורענפיורַא ךיז ייז ןבָאה --- טכער טימ יוװ רעמ --- טכער

 ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןָא-ןביוא םוצ ,"דנַאוװ-חרזמ,

 -ענ ןוא ,דומע ןטימ רעמעלעב םעד ,סע טסייה ,טּפַאכרַאפ ,ןליױוּפ

 ... ןרעדנַא םעד רענייא 'תוילע; ךיז טלייט

 -נַאסקעלַא זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ

 א ןבירשעגנָא ןוא זעינילער קרַאטש ןרָאװעג גנילצולּפ אברַאפ רעד

 יד ןעז וצ טבעלרעד טשינ טָאה סָאװ ,קרעוו שיפָאזָאליפ-שיטסימ
 .ןייש עקיטכיל

 רעלאמ-טסנוק רעד ,ןוז סָאברַאפ ןבענעגרעביא טָאה רימ יו

 זיא -- תפצ ןיא רָאי עכעלטע ןיוש טניואוו סָאװ ,ָאברַאפ קחצי

 -םיוא טשינ ןוא זעירעטסימ ןעוועג רעטָאפ ןייז ןופ טיוט רעד ךיוא

 ייב ןלַאפעגקעװַא גנילצולּפ רע זיא טכַאנ ַא רענייא ןיא ; טרעלקענ

 ,לָאטיּפש ןיא ןעגנַאנעגסיױא ירפ רעד ןיא ןוא ,גנוניואוו רעד ןיא ךיז

 ."1940 רָאי ןיא ָאטעג רעועשרַאוװ רעד ןיא סע זיא ןעשעג

 ןברָאטשעג .פ זיא 1940 ץרעמ 29 םעד ענליוו ןופ העידי ַא טיול

 ,עשרַאװ ןיא

 :ןענייז עסעיּפ עטקורדעג ס'.פ

 אברַאפ רדנסכלא ןוו

 רעשזדנעק עינעב

 ןטקַא יירד ןיא עמַארד

 {16" ,זז 73| 1923 ,עשרַאװ ,"רערעדנַאװ, גַאלרַאפ

 אברַאפ רדנסכלא {2)

 רעטנוא טייג טלעוו יד

 ןטקַא 3 ןיא עמַארד

 ן16' .זז 87| 1929 ,עשרַאװ ,"תוחוכ, גַאלרַאּפ

 ,17 .ז ,וװ ,"רעטאעט שידיי .סקעל, -- ןעזייר .ז
 ,191--93 .זז ,1945 ,לָאערטנַאמ ,"ןָאקיסקעל ןיימ , --- שטיװַאר ךלמ
 ,322 .ז ,1955 ,וירַאּפ ,"עשראװ לָאמא ןעװעג, -- רעשטוק .ב
 ,248--50 .וז ,1958 ,ביבאילת ,"עטנעָאנ ןוא עשימייה, -- וװָאקינרעיּפַאּפ .י

 לדוי ,נרעבדלָאג

 ,עשרַאװ ןיא 1909 רעבמעצעד 8 ןריובעג

 טרירגימע רעטעּפש םישדח יירד רעבָא ,ןליױּפ

 טניואוועג טרָאד ,עיגלעב ןייק ןרעטלע יד טימ

 ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןייק ןפָאלטנַא ןוא ,1914 זיב

 ןיא רעטַאעט ןשידיי ןיא רעלפוס ַא ,רעטָאפ

 עיסעּפָארּפ ןייז וצ ןעגנַאגעגקירוצ זיא ,ןליופ

 סלַא .ג .רעטַאעט ?ןָאיליװַאּפ, ןקיטרָא ןיא

 -ויק ַא ןיא טריטויבעד טָאה ,דניק קירָאי 7

 טרעבליז בקעי רעלָארטסַאג ןטימ לָאר-רעד

 ."טכַאמ סלווייט םעד/, ןיא

 ואוו ,עיגלעב ןייק טרעקעגקירוצ ךיז עילימַאפ יד טָאה 1920 ןיא

 ,סעּפורט עשידיי ענעדישרַאפ יד ןיא רעלפוס ןרָאװעג זיא רעטָאפ רעד |

 בקעי :ןרעלָארטסַאג יד טימ רָאיטקַא סלַא ןגױצעגניײרַא טרעוו .ג ןוא

 לעשַאר ,שטיװָאבוקַאי ימייה ןוא ַאננַא ,טנַאזירּפ ימייה ,טרעבליז

 -בָאקיישזד גניווריוא ,ַאקצָאטָאּפ ַאדיל ,ווָאקיװַאנ סירָאמ ,דלעפנעזָאר

 -ץגּפָא רעד ןופ לייט ַא תעב ,1926 ןיא .דלעפנהעש יעמ ןוא ןָאס

  ןאגזוב לבח ,ץילסייוו בקעי ןופ א"א) *עּפורט רענליוו, רענעטלָאּפש

 ַא .ג טמוקַאב ,עיגלעב ןיא ןליּפש ןעמוקעג זיא (ָאריּפַאש דוד ןוא

 רעד ,, ,"עניכ יירש ,, ןסעיּפ יד ןיא ןליּפשוצטימ ייז טימ טייקכעלגעמ
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 ןופ ןַאקיסקעל

 ןיא טנוב , ,"םשה שודיק, ,"רעביוט רעד , ,*טכַאנ ןוא גָאט ,, ,"קובד

 1934 ןיא .*רעלעּפָארטסָא עלעשרעה, ןוא "?זיוה-סגנורעסעבסיוא

 .גרעבמאס .א רעלָארטסַאג ןטימ טליּפשעג .ג טָאה

 ןענָאזעס יירד טליּפשעג ןוא ןָאדנָאל ןייק קירוצ רעבירַא 1926 ןיא

 -פיוא ,*רעטַאעט לַאנָאיצַאנ ןשידיי יינ, ןיא ןַאמסקַאװ ינעפ ןופ ד"א

 ןיא .עקירעמַא ןופ ןרעלָארטסַאג ייר רעצנַאג ַא טימ קידנטערט

 רע ואוו ,"רעטַאעט יעלַאּפ דנערג, רענָאדנָאל ןיא טליּפשעג ,9

 -נעראה .י .ש ןופ לָאר-לטיט רעד ןיא רעבמעצעד ףוס ףיוא טערט

 ןיא ."אסודעּפמַאל ןופ גינעק רעד, עסעיּפ רעכיירגלָאפרעד ספרָאד

 ואוו ,ײמרַא רעשילגנע רעד ןיא ןרָאװעג טריזיליבָאמ 1944 ץרעמ

  ןַאד ,המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ףוס ןזיב טנידעג טָאה רע

 -רֶא עשידיי תבוטל ןטרעצנָאק-טרָאװ טימ ןטערטסױרַא ןביוהעגנָא

 -ַאעט רעשידיי רעיינ; ןיא ןטָארטעגנײרַא -- 1916 .סעיצַאזינַאג

 -עג ןוא (סלעזיימ .א ןוא רעלטיב .נ -- גנוריפנָא) ןָאדנָאל ןיא *רעט

 1948 ןיא ."קָאלײש;, סריּפסקעש ןיא יָאינַאסַאב, לָאר יד טליּפש

  *שַאטָאּפ, סלַא טליּפשעג ןוא עניב רעשילגנע רעד ףיוא טריטויבעד

 רעליּפשיוש רענַאקירעמַא-שידיי ןטימ *רעטומלרעּפ ןוא שַאטָאּפ, ןיא

 טערט ןוא טייקיטעט-רעטַאעט יד ןסירעגרעביא ךָאנרעד .ןירג ירעה

 ,סעיצוטיטסניא עשידיי תבוטל ןטרעצנָאק-טרָאװ ןיא ףיוא רעדיוו

 .} .ש
 ,5657 .וז ,1943 ,ןָאדנָאל ,"ךאנאמלַא רעטאעט;
 ,221722 .זז ,1955 ,ןָאדנָאל ,"ןענאוואראק רעטאעט, -- ףרָאדנעראה .י .ש

 דוד ,ווָאגָאר
 ַא -- רעטָאפ ,ענליוו ןיא 1915 ןריובעג

 ךָאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג .רעלדנעהניילק

 רעד ןופ .עיזַאנמיג-לַאער רענליוו רעד ןיא

 םוצ סערעטניא ןזיװעגסױרַא טנגוי רעטסעירפ

 -רָאפ-לוש יד ןיא טקילײטַאב ךיז ,רעטַאעט

 רעטעּפש .רָאכ ןיא ןעגנוזעג ןוא ןעגנולעטש

 רענליוו םעד ןיא רעטלעטשעגנָא-ָארויב סלַא

 יד ןיא טנרעלעג ,דנַאברַאפ-רעלדנעהצלָאה

 רעירפ) לוש רעשיטַאמַארד רעד ןיא ןטנווָא

 -- רעטעּפש ,יקסווערָאמ םהרבא -- גנוריפנָא |

 -עט-ןטענאירַאמ ןטימ טליּפשעג טייצ עצרוק ַא .(וָאקרוט סַאנָאי

 -ליוו רעד ףיוא *עקוואד , רעטַאעט-טסנוקניילק ןוא "םידיימ , רעטַא

 רעטַאעט-"םידיימ, ןטימ טרילָארטסַאג 1939 רעמוז .ץניװָארּפ רענ

 | ,עשרַאװ ןוא שזדָאל ןיא

 ךָאנ טימ ,טליּפשעג סיצַאנ יד ןופ גנואיירפַאב רעד ךָאנ דלַאב

 רעד ןיא ןעמַארגָארּפ-טסנוקניילק ,ןרָאיטקַא עטעװעטַארעג עקינייא

 טלָאמאד ךיז ןבָאה'ס ואוו ,ןישטעשטש טָאטש רעשטייד רענעזעוועג

 .ןדיי עטעװעטַארעג טנזיוט עכעלטע ןענופעג

 טליּפשעג ,ןןַאמלוש ַאנינ| המחנ יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ,1946 ןיא

 -עטיל סרעדנוזַאב ,דנַאלשטיײד ןוא ךיירטסע רעביא עּפורט ַא טימ

 ןרעגַאל יד ןיא ןדיי יד רַאפ ןעמַארגָארּפ עשילַאקיזומ-שירַאר

 רע ואוו ,"טימ; רעטַאעט ןשידיי רענעכנימ ןיא טליּפשעג --- 7

 -שילוּפ ןופ ר"א ןוא טָאר ןשירעלטסניק ןיא דילגטימ ַא ךיוא זיא

 ןיא "ינבואר דוד, סלַא ףיוא רע טערט ינידראב רעסישזער ןשידיי

 ןופ "גנונעפָאה יד; ןיא "סובאק, ,"וכלומ המלש; סעלעיעל-ץנַאלג

 ינוק ייווצ , סנעדַאפדלָאג ןופ "למעל ינוק; ןוא סנַאמרעייה ןַאמרעה

 ,קרַאמטוג חסּפ טימ ןעמַאזוצ ףיוא טריפ רעש עכלעוו ,"למעל

 ןטערטפיוא ןעמונעג ןוא עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא -- 0

 ט(10



 רעטַאעט ןשידיי

 .ןעגנומענרעטנוא ענעדישרַאפ ףיוא סעיצַאטיצער טימ קרָאי-וינ ןיא

 רעשידיי רעד ןיא דילגטימ ַא יװ ןרָאװעג ןעמונעגניירַא --- 3

 טכיל דוד ןופ ר"א רעטַאעט-םיטילּפ ןיא טליּפשעג .עינוי-ןרָאיטקַא

 טייצ וצ טייצ ןופ ,"לרעדיינש עטפושיכרַאפ סָאד , סםכילע םולש ןיא

 ןָאטסָאב ןיא רַאוטרעּפער ַא ןיא ןרָאיטקַא-עינוי טימ טליּפשעגטימ

 "ששטמוחנ, סלַא טליּפשעג -- 1955 .עיפלעדַאליפ ןוא לָאערטנָאמ

 סשַא ןיא "עלהמלש; ןוא ץרַאװש סירָאמ טימ *בלַאק עשָאי ,, ןיא

 ."םשה שודיק;

 ץיװָארָאה טרעברָאנ ןרָאיטקַא יד טימ ךָאנרעד טריזינַאגרָא .ר

 טריפעגפיוא טרעוװו סע ואוו ,*רעטַאעט עיינ, סָאד דלָאג עשיז ןוא

 יטַארעּפָאָאק רעד ןיא טליּפשעג --- 1958759 ."הסנרּפ, סדלעפסעטָאג

 ןסעיּפ יד ןיא (קישזָאב סקַאמ ןוא קַאֹז לטפעש גנוריפנָא) עּפורט רעוו

 ליּפש ַא; ,שַאי .י גרוטַאמַארד-לארשי ןופ *בלַאװש עטשרע יד,

 טערט ןוא (ווָאקרוט סַאנָאי --- ישזער) סיװעשַאב .י ןופ *לווייט ןרַאפ

 .רעביא ןעמַארגָארּפ-"סטרעוװרָאפ; יד ףיוא טייצ וצ טייצ ןופ ףיוא

 ,ָאידַאר רעד

 ,"ךוברעטרעוו ןשידיי ןסיורג , ןיא רעטעברַאטימ ַא זיא .ר

 ) ,ש

 ,ןעכנימ ,"גנוטייצ ץשידי עיינ, ,..רבח א טנגעזעג טָאה ןעמ -- ינ--שט .מ

 .1950 .צעד 3

 ,1951 רַאורבעפ 10 ,.י .נ ,"גָאט, ,גנַאהרָאפ םייב -- ןילדרעװס .נ .רד
 .1951 ץרעמ 10 ,"גָאט, ,טרָאװ ןוא טלעװ -- סעלעיעל .א
 ןופ, -- הטילּפה תיראש רעד ןופ רעטַאעט שידיי --- ץיװָארָאה טרעברָאנ

 ,143 ,133 ,132 ,131 ,130 ,125 ,119 .זז ,1955 ,קרָאירינ ,"רבע ןטנעָאנ

 ןָאעל ,ןַאמסוק
 ףרָאד ןיא 1884 רעבמעצעד 1 ןריובעג

 ואוו ,דנַאלרוק ,יוטימ ייב ,ףָאהרעדנַאסקעלַא
 ,טניואוועג קילייוװטיײצ ןבָאה ןרעטלע ענייז

 -רוא ןַא ןעוועג זיא ,רחוס-האובת ַא ,רעטָאפ

 סנואג רענליוו םעד ,םהרבא 'ר ןופ לקינייא

 טימ רעבירַא רָאי 3 ןופ דניק סלַא .רעדורב

 ,ּפפרק לטעטש ןיא רעבירַא ךָאנרעד ,רדח

 טרָאד .רעטעפ ַא ייב ןגיוצרעד טרעוו רע ואוו

 ַא ךָאנרעד טקידנע ןוא רדח ןיא רע טנרעל

 ,רעגַאז ןייק ןרָאפעגקירוצ רעדיוו רָאי 14 וצ .לוש-סקלָאפ עשיסור

 -ָאילביב רעכעלטנפע רעטשרע רעד ןופ רעריפ רעד טרעוו רע ואוו

 ןיא רוטַארעטיל ןענעייל וצ טייהנגעלעג יד טרָאד טָאה ןוא ,קעט

 ןביוהעגנָא ףיורעד .שיטעל ןוא שטייד ,שיסור ,שיאערבעה ,שידיי

 ,רעדיל ןביירש

 רע ואוו ,סעדָא ןייק עילימַאפ רעד טימ ןרָאפעגרעבירַא --- 1

 ,ןרעב ןיא עיפָאזָאליפ טרידוטש -- 1905 .ןרעטסקע ןַא ןרָאװעג זיא

 -עד 1904 ןיא .טעטיזרעוװינוא רעווענעשז ןיא רעבירַא -- 7

 טימ 1908 ןיא ןוא דיל ַא טימ "טפנוקוצ עשידיא יד, ןיא טריטויב

 טקורדעג ,"ןבעל ןוא טסנוקא סנעזייר ןיא "רעדליב ןוא ןכירטש;

 גנולייצרעד עשיאערבעה ַא ךיוא יװ ,ןעגנוצעזרעביא ענעדישרַאפ

 | / ."בזענה תיבה;

 ןייז ןָא טביוה רע ואוו ,ןָאדנָאל ןייק טרעדנַאװעגסיױא -- 1

 ןיא רעטעברַאטימ סלַא טייקיטעט עשיטסילַאנרושז עלענָאיסעפָארּפ

 רעשידיא רעד, ,"סערּפסקע רעשידיא רעד; ןעגנוטייצ עקיטרָא יד

 ןוא *?רעפָאלב רעד, לטעלב שיטסירָאמוה ַא טריטקַאדער ,*לַאנרושז

 ךיוא ,רעטַאעט ןשידיי ןגעוו סעיזנעצער עטּפָא טימ ןבעגעגּפָא ךיז

217 

 ןיא טנרעל רע ואוו ,רעגַאז ןייק ןרעטלע יד

 -יטקַא-ריפ ַא ,"טייהיירפ וצ געוו רעד, עסעיּפ עטשרע ןייז טסַאפרַאפ

 דָאירעּפ-גנַארד ןוא םערוטש;, םעד ּפָא טלגיּפש סָאװ ,עמַארד עק

 -פיוא 1913 רַאורבעפ 6 םעד טרעוו עסעיּפ יד .סעדָא ןיא 1905 ןופ

 -שָאמ סירָאמ ךרוד ןָאדנָאל ןיא *רעטַאעט ןָאיליװַאּפ , ןיא טריפעג

 -נעדלָאג לעוימעס ןופ לײטנָא ןטימ ןוא ליײטנָא ןייז טימ) שטיווָאק

 .גלָאפרעד ןסיורג ַא טָאה ןוא (סנירב יד ןוא סנַאמסקַאװ יד ,גרוב

 ןיא גלָאפרעד סיורג טימ טליּפשעג ךיוא רעטעּפש טרעוו עסעיּפ יד

 ינוי 24 םעד טרעוו עסעיּפ עבלעזיד .עניטנעגרַא ןוא ץייווש ,זירַאּפ

 -- 1912 .קרָאי-וינ ןיא רעיינש םעס ןופ ר"א טריפעגפיוא 5

 טייצ רעטשרע רעד ןיא טרעוו רע ואוו ,עקירעמַא ןייק .ק טרירגימע

 טרעוו 1914 ילוי 24 םעד .קיװזנָארב-וינ ןיא רערעל רעשיאערבעה ַא

 "ןדרַאג ףור סרעלסעק, ףיוא טריפעגפיוא רעיינש םעס ןופ רייא ָאד

 רעקיניזטכײל רעד, ן"ַאטרעב, רבחמ םייב ןפורעג| עסעיּפ ס'.ק

 האור , פ"א ןבירשעג 1914 רעמוז ."טכילפ ןוא עביל רעדָא ,שטנעמ

 ,1915 ,*טַאלבעגאט סעשידיי; ןיא *סַאג ןופ רעדליב , --- ?הארנ וניאו

 טעברַאעגטימ ,*ךָאװ יד, טפירשטייצ עטרירטסוליא ןַא טריטקַאדער

 ,ןענָאטעילעפ ,ןעלקיטרַא-רעטַאעט רעסיוא ואוו ,?טײהרַאװ איד, ןיא

 -רַאפ ,ןאזרעב ןָאעל פ"א ,ךיוא רע טָאה ,ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ

 "ער -- 1918720 .ןציקס ןוא ןעגנולייצרעד 150 ךרעב טכעלטנפע

 -סקינייוװעניא טלָאמעד טניז ןוא ,"קלָאפ עשידיא סָאד; ןופ רָאטקַאד

 טרעהעגפיוא טָאה סע זיב) *לַאנרושז ןעגרָאמ , ןופ רעטעברַאטימ רעט

 -עגטימ טָאה רע ואוו ,(גנוטייצ עקידנעטשטסבלעז סלַא ןעניישרעד

 -ער ,רעקיטירק-רעטַאעט ןוא רעלייצרעד ,טסיצילבוּפ סלַא טקריװ

 "עט עלעיצעּפס יד ,ילעַארזיא ,ל פ"א ,רָאי עכעלטע קידנריטקַאד

 רעצנַאג ַא ןיא טקריוװעגטימ ךיוא קיטייצכיילג טָאה ,ק .טײז-רעטַא

 ןופ עקינייא .סעבַאגסיוא עשידָאירעּפ עשיאערבעה ןוא עשידיי ייר

 -שידיי ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא ךיוא ןענייז ןעגנולייצרעד ענייז

 | ,ןטפירשטייצ עשילגנע
 ס',ק ןענישרעד קרָאי-וינ ןיא *סיטנַאלטַא, ג"פ ןיא זיא 1922 ןיא

 טריפעגפיוא ךיוא זיא סָאװ ,"רעסערּפ םייב, עידעמָאק עקיטקַאנײא

 ר"א קרָאי-וינ ןיא "עניבסקלָאפ עשידיי עיירפ, רעד ךרוד ןרָאװעג

 .ןַאמשיפ בקעי ןופ

 עמַארד עקיטקַא-יירד ס'.ק ןענישרעד קרָאי-וינ ןיא זיא 1926 ןיא

 רעד ןופ עיצַארענעגעד יד טרעדליש סָאװ ,"רעיומ רעלעג רעד;

 ןופ םוקנָא םעד ןֹוא הביבס רעשידיי-שיריבג רעלענָאיצידַארט

 רעד רַאפ ןופ עכָאּפע רעד ןיא לטעטש שיווטיל ַא ןיא ףמַאקנסַאלק

 ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא םערַאװ רעייז זיא עמַארד יד .עיצולָאװער

 .קיטירק רעד

 עסעיּפ ס'.ק ןענישרעד גַאלרַאפ ןיקצעלק רענליוו ןיא זיא 1920 ןיא

 | ,"דרע רעד ןופ גנַאזעג סָאד;

 ןענישרעד *סיטנַאלטַא; גַאלרַאפ רעקרָאי-וינ ןיא זיא 1921 ןיא

 ."דנובנרַאנא עיגָאלירט עשיטסַאטנַאפ ס'.ק

 עסעיּפ עלַאיצָאס ,"קנַאב יד, ןסעיּפ יד ןבירשעגנָא ךיוא טָאה ,ק

 -ַאב סָאװ ,"חישמ ןופ געט יד, ןוא ,עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיי ןופ

 ןעגנוזָאל יד ןוא המחלמ רעד ןיא ןדיי יד ןופ בצמ םעד טלדנַאה

 עמַארד ,"הנבל ַא ןָא טכַאנ ַא, ,סקניל ןוא סטכער ןופ גנוזיילרעד ןופ

 -דנייטש, ןוא (לארשי ןיא ןוא עקירעמַא ןיא גנולדנַאה) ןטקַא 3 ןיא

 -עמַא ןופ ,רעדליב 6 ,ןטקַא 2 ןיא עמַארד ,"לעזדניא ןַא ףיוא ךעל

 .ןבעל רענַאקיר

 ,"ארזע, ןטענָאס ךוב ס',.ק ןענישרעד קרָאי-וינ ןיא זיא 1948 ןיא

 ,"רוד ַא ןוא םענייא ןגעוו, טלדנַאהַאב סָאװ

 ןענישרעד טרָאד זיא ,ביבא-לת ןיא טלַאהפיוא ןייז תעב ,1955 ןיא

 ןושמש ןופ שיאערבעה ןיא טצעזרעביא) *םינובו םינמא; ךוב ןייז
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 עכעלטע גנולײטּפָא-רעטַאעט רעד ןיא טיג רע ןכלעוו ןיא ,(רעצלעמ
 ַא ךיוא ןוא ןירָאג .ב ,רעלסעק דוד ,רעלדַא .ּפ בקעי ןגעוו ןעייסע
 רעטַאעט ןשידיי ןגעוו ץַאשּפָא ןוא קילברעביא ןכעלטכישעג ןרעסערג
 ,ןייבשריה ץרּפ זיב ןעדַאפדלָאג ןופ עקירעמַא ןיא

 : ןסעיּפ עטקורדעג ס'.ק

 רעסערּפ םייב ||

 טקַא ןייא ןיא עידעמָאק

 ןַאמסוק ןָאעל ןופ
 ן232" .זז 211 קרָאי-וינ ,?סיטנַאלטַא ,, גַאלרַאפ

 ןַאמסוק .ל {2}
 רעיומ רעלעג רעד

 גָאליּפע ןוא גָאלָארּפ טימ ןטקַא יירד ןיא ַאמַארד

 ן16' .זז 128 ,קרָאי-וינ 6

 ןַאמסוק .ל ן2}

 דרע רעד ןופ גנַאזעג סָאד = |

 | (רעדליב 9 ןיא)

 ן16' .זז 1271 1920 ---ענליוו

 ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו

 ןַאמסוק .ל 14)
 | דנובנרַאנ

 עיגָאלירט עשיטסַאטנַאפ

 16" .זז 224| 1

 ,קרָאי-וינ ,*?סיטנַאלטַא ,/ גַאלרַאפ

 .} .ש

 ,608--11 .זז ,וװ ,".טיל .שידיי .סקעל, -- ןעזייר ןמלז

 ,273 .ז ,וװ ,",טאעט .שידיא .שעג, -- ןירָאג .ב

 ,"סרושטקיּפ גניוואומ ןוא רעטאשהט, ,גרוטַאמארד רעשידיא רעיינ א -- .ח .ב
 ,1913 .װָאנ 28 ,.י .נ

 רעד, ,"רעיומ רעלעג רעד, עמַארד עיינ סינַאמסוק ,ל -- ןלעגיט .ז| .ט'
 ,16 .ז ,1925 ץרצעמ 1 ,י .נ ,*דנַאברַאפ

 ,י .נ ,"ש"אפ,, ,"רעיומ רעלעג רעד, עמַארד ס'ןַאמסוק .ל --- ןייטשקוב .א
 ,1926 ץרעמ 7

 ,1927 ינוי ,,י .נ ,"םוקפיוא רעד, ,ןלאנרושז ןוא רעכיב עיינ -- רעּפניײװ .ז

 ןעגרָאמ, ,"דרע רעד ןופ גנאזעג סָאד, -- ןןײטשטַאלג בקעיו ןַאמגנוי ,י
 ,1929 .װָאנ 1 ,.י .נ ,*לַאנרושז

 | ,1931 ילוי 24 ,.י .נ ,"שיאפ , ,דנוב-ןרַאנ --- ןילאיב .ה .א

 ,1931 .װָאנ 28 ,,י .נ ,"גָאט, ,שידיא ףיוא קרעװ עיינ ייוװצ --- גרעבדרע .ש

 ,14 ,רַאורבעפ 28 ,א"ב ,"עסערּפ יד, ,ןַאמסוק .ל -- יקסנַאשָאטָאב װעקנַאי
 ,1934 ץרעמ 1

 ,1934 יַאמ 20 ,טרָאד ,םירבאכעמ ןוא רעכיב ןשיװצ --- יקסנַאשַאטַאב וועקנאי

 ,148 .ז ,1940 ,קרָאיוינ ,"עניב-סקלָאפ רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ,

 12: 28. 28. 200208, - 186 5606:/ 01 3144158 1160/260/0, 20560 מ, 1940.

 עק. 311, 3124

 1 86 (081061521 ןסשנ9מ 1:00ץ01026614, 340 צ+. 7010 עק, ק. 493.

 ,241 .ז ,1942 ,ןָאדנָאל ,"ןָאדנָאל ןיא רעטאעט שידיא ,, -- רעיימ סירָאמ

 ,39-40 .וז ,1954 ,קרָאי-וינ ,"ראוטרעּפער-רעטַאעט רָאי 70, -- לטסעמ בקעי

 ,1956 ראורבעפ 2 ,ביבא-לת ,"רקובה,,"םינובו םינמא ,, -- גרבנזיא ;י

 רַאורבעּפ 26 ,.י .נ ,"שזיָאמ,, ,דירַאי ןעשירַארעטיל ןפיוא -- רעגידעבעל .רעד
6, 

 ,428 .ז ,ןמסוק ןואל ,1956 ,םילשורי ,"תורהנ לֶצֶמ
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 טארט,

 ןופ ןָאקיסקעל

 סירָאמ ,גינעק
 ןרענווילכ|

 ן1954 .װָאנ 17 .טשעג -- 1892 .בעג)

 ייב ,ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1892 ןריובעג טי

 ןעגנוזעג דניק סלַא .ןרעטלע עשיסקָאדָאטרָא

 רע זיא טרָאד ןופ ןוא ,לוש סקישזָאנ ןיא

 -וַאּפ ןופ ןַאמ רעטשרע) לַאזנעזָאר .רד ךרוד

 ןיא ,ןרָאװעג ןעמונעגניירַא (יקצולירּפ  ַאל

 "תימלוש; ןופ רָאכ ןיא ,רָאי 10 ןופ רעטלע

 טלָאמַאד זיא רעטַאעט שידיי) שילוּפ ףיוא

 קשח ןקרַאטש ַא ןעמוקַאב ,(טרעװרַאפ ןעוועג

 .רעטנוא טסקַאװ רע ןעוו ןוא ,עניב רעד וצ

 ןיא ,ךעלגניי ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,רע טליּפש

 סלַא קידנטערטפיוא ,"ןיז ענייז טימ בקעי, ,רבח ַא ןופ בוטש רעד

 םיא ייב ךָאנ טקרַאטשרַאפ סָאד ןוא סיוא רעייז טמענ רע ."בקעיג

 ,עניב רעד וצ ןליוו םעד רעמ

 -רעדניק עשידיי ענעדישרַאפ יד ןיא ךָאנרעד ךיז טקילײטַאב .ק

 טרעוו ,רעטלע טרעוו רע ןעוו רָאנ .סַאג רעשידיי רעד ףיוא סעּפורט

 רעטַאעט םוצ קשח רעד .טפעשעג-ךוב ַא ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא רע

 ןכרוד רע טרעוו רעטעּפש רָאי 2 ןוא ,םיא ןיא ךָאנ רעבָא טעילט

 -ּפיצ ןיא לַאנָאיסעּפָארּפ סלַא ןגיוצעגוצ ןייטשגינעפ ףלָאדַא רָאיטקַא

 .רעלפוס סלַא רָאנ ,רָאיטקַא סלַא טינ רעבָא ,עּפורט-ץניוװָארּפ סעסוק

 ,עשרַאװ ןיא רעטַאעט-"םואעזילע; ןיא רעבירַא רע טייג טרָאד ןופ

 -סור רעביא ןלעּפַאר טימ םורַא ךָאנרעד טרָאפ ןוא ,רעלפוס סלַא

 טבעל רע ואוו ,(עּפורט רעד טימ קידנריפנָא ןיילַא לָאמטּפָא) דנַאל

 ,סעיצולָאװער ןוא ןעמָארגָאּפ יד רעביא

 רעד ףיוא ףיוא טערט רע ואוו ,עקירעמַא ןיא ,ק טמוק 1920 ןיא

 ןייז טימ ןעמַאזצ ,רע טכַאמ 1927 ןיא .ךיוא טרילפוס ןוא עניב

 טמוק ,עּפָארײא רעביא עענרוט ַא ,גינעק יטעב ןיטערבוס יד ,יורפ

 טביירש ,רעלפוס רעטייוו זיא רע ואוו ,עקירעמַא ןיא קירוצ רעדיוו

 רַאפ ןוא סעּפורט-ץניװָארּפ רַאפ ןסעיּפ *טריטקַאדער , ,ןסעיּפ רעביא

 ,יורפ ןייז ןופ ןלָארטסַאג יד טימ ןָא טריפ ןוא ,סעּפורט עשיאעּפָארײא

 ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1954 רעבמעווָאנ 17 םעד

 יצ .ש

 {הירכז םעס ,ןַאלּפַאק

 רעקלאבוס ,עלסָארעשּפ ןיא 1885 ןריובעג

 -הרות-דומלת ַא -- רעטָאפ .ןליױּפ ,זיירק

 רעד טימ רעביא ךיז טגָארט רעכלעוו ,דמלמ

 טנרעלעג רָאי 15 זיב ,קלאבוס ןייק עילימַאפ

 -ַאב טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,הבישי ןיא

 .ןעגנולעטשרָאפ-רעבָאהביל ןיא ךיז טקילײיט

 סלַא ןעיצרעד טינ םיא ןָאק רע סָאװ ,טשױטנַא

 וצ קעװַא רעטָאפ רעד םיא טיג ,"שדוק ילכ,

 ,ק .רעסָאלש ַא -- הכאלמילעב ַא ןרעוו

 טפיולטנַא ןוא טעברַא יד דלַאב רעבָא טפרַאוו

 -קַא עשילױּפ עקינייא טימ ךיז טנעקַאב רע ואוו ,קָאטסילַאיב ןייק
 ןוא ,רעטַאעט ןשיליוּפ ןיא רָאטיזיווקער-ףליהעג ַא טרעוו ,ןרָאיט

 ןבילקעגנָא .ןלָאר עניילק ןליּפש וצ ךיוא זייווכעלסיב טרָאד טמוקַאב

 רעשידיי ַא ןרעוו וצ טרָאד ידכ ןָאדנַאל ןייק .ק טרָאפ ,טלעג לסיב ַא

 ענעדישרַאפ רע טוט ,טינ םיא טגנילעג סָאד יוװ ױזַא רעבָא ,רָאיטקַא

 .עקירעמַא ןייק 1903 ןיא ּפָא טרָאפ רע זיב ,דנַאלגנע ןיא תוכאלמ
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 רעצטַאעט ןשידיי

 ןיא ןוא ןעגנולעטשרָאפ-רעבָאהביל ןיא .ק ךיז טקילײטַאב ָאד
 קידנטעברַא ,עּפורט סווָאמַארבַא ןיא ןיירַא רֶע טערט גרובסטיּפ

 רע טייג ךָאנרעד ,רעסָאלש סלַא עיסעּפָארּפ ןייז ייב קיטייצכיילג

 ךיוא טגירק רע ואוו ,עּפורט סנָאסניװעל ןיא טסירָאכ סלַא רעביא |

 ןווָאמַארבַא וצ קירוצ רעדיוו ,ןלָאר ןליּפש וצ טייצ וצ טייצ ןופ

 ןיא ,דנַאלוװילק ןיא ןייטשנערָאב ירעה ייב ליװעדָאוװ ןיא רעטעּפש

 -ווילק ןיא ליבעג סקַאמ ןקידנרילָארטסַאג ןטימ רעטַאעט ןעמיטיגעל

 בקעי -- ישזער ,זוָאר םעס -- .נעמ) קרַאונ ןיא ךָאנרעד ,דנַאל

 ןופ טרעטשעג ,דילגטימ-טינ סלַא ,רעבָא טרעוו רע ואוו ,(קנערפ

 יד רעטנוא םישדח ייווצ רע טליּפש ,עינוי-ןרָאיטקַא רעשידיי רעד

 ןַארעטעװ ןופ עּפורט רעד טימ ןעגנוגנידַאב עשימָאנַאקע עטסרעווש

 -יש ןיא עּפורט סדניירפנעזייוו פיליפ טימ טייצ שצרוק ַא ,קָאבולָאג

 / ףלָאדַא ייב ךָאנרעד ,ןַאמסָארג .ב ,ס ייב ליװעדָאװ ןיא רָאי 4 ,ָאגַאק

 ןָאעל ןוא ץרַאװש סירָאמ ןרעלָארטסַאג יד טימ ךיוא ןוא ,רענטרעג
 | ,קנַאלב

 יד .ק טזָאלרַאפ ,דילגטימ-עינוי סלַא ןעמונעגפיוא קידנרעוו טינ

 ַא ןיא ,ָאגַאקיש ןיא טייצ וצ טייצ ןופ רָאנ קידנטערטפיוא ,עניב

 .סעּפורט עקידנרילָארטסַאג רעדָא עקיטרָא ייב ,לַאפ-טיונ

 .ָאגַאקיש ןיא םינקז בשומ ַא ןיא .ק טגנערברַאפ ןרָאי עטצעל יד

 ,ץַאק .ב ןופ .ע .ש ןוא .ע .ש

 | רעב-בקעיו ַאשַאי ,לַאטנעזָאר

 -ַארקוא ,סעדָא ןיא 1885 ץרעמ 4 ןריובעג

 -רעדעל ַא ןופ רעמיטנגייא -- ןרעטלע .עניא

 -טמירַאב טלעוו רעטעּפש ןופ םיבורק ,קירבַאפ

 -דַא .ּפ בקעי רעליּפשיוש ןשידיי םענערָאװעג

 סלַא .ליכשמ ַא ןדמל ַא -- רעטָאפ .רעל

 -תכל ןעמוקַאב רעדניק 18 ןופ ןוז רעקיצנייא

 ןיא .גנואיצרעד עשידיי גנערטש ַא הליח

 ואוו ,אנסַארק ןייק קעװַא ױֵָאי 8 ןופ רעטלע

 ַא ייב ןגיוצרעד טייצ לקיטש ַא טרעװ רע

 "עגקירוצ .רעניבַאר רענָאיזַאק ַא ,רעטעפ

 טרידוטש ןוא לוש-סקלָאפ עשיסור ַא טקידנעעג ,סעדָא ןיא ןעמוק

 .עיזַאנמיגָארּפ ןסַאלק 2

 ןענַאטשַאב ןענייז סָאװ ,"ןליּפש, ןכַאמ רע טגעלפ דניק סלַא ךָאנ

 -נײרַא ןרַאפ) עקינָאמרַאה ַא ףיוא ןליּפש ןוא סעקלעשזָאק ,ץנעט ןיא |

 םיטש-ןַארּפָאס ענייש ַא קידנציזַאב .(ךעלּפענק ןופ זיירּפ --- גנַאג

 ,סעדָא ןיא טמוק רֶע ןעוו ,ינמוזַאר ןזח םייב ררושמ ַא רע טרעוו

 םיא טרעה ייסבאס רָאטקעריד:רעטַאעט רעשידי רעד ןעוו ןוא

 ָאלָאס ַא ןעגניזטימ ןביולרעד םיא רעטָאפ םייב רע טלעוּפ ,ןעגניז

 ,רעטַאעט ןופ *טּפַאכרַאפ, טרעוו .ר .?שקניּפ עקנינ; סרענײטַאל ןיא

 ,סרעטַאעט עשידיי ןוא עשיסור יד ןיא רעיײגניײרַא רעטּפָא ןַא טרעוו

 .ןסקַאװרעטנוא טעוװ רע ןעוו רָאיטקַא ןַא ןרעוו וצ טסילשַאב ןוא

 ךרוד טרעוו ,ןַאמסקַאו דוד השמ רָאיטקַא ןטימ ךיז רע טנעקַאב ָאד

 .ר) ןליּפש ייז ואוו ,ץענערג עשיכיירטסע יד טריפעגרעבירַא םיא

 ןיא ןָאדנָאל ןייק ייז ןרָאפ ךָאנרעד ,לעּפמיג ייב (ןלָאר-רעדניק ןיא

 יז ןְרָאפ ,םישדח 6 טרָאד ןליּפש ןכָאנ ןוא ,רעטַאעט-*ןָאיליװַאּפ,
 -יּפשיוש ןשידיי רעסעדָא םעד ןָא ןפערט ייז יאוו ,עקירפַא-םורד ןייק !

 לגניי סָאד , סלַא טריסנָאנַא .ר טרעוו טרָאד .ןַאמצַאק בקעי רעל

 עטשרמולכ טימ ןעגנָאהַאב טרעוו רע ."עמיטש רעגעדלָאג רעד טימ

 ןרַאפ; ןעגנוזעג טָאה רע זַא ,ןןבעגעגנָא טרעו סע ןוא ,ןלַאדעמ

 ןשילגנע םעד ןוא ףעזָאי ץנַארפ לשומ ןשיכיירטסע םעד ,רַאצ ןשיסור
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 -לעיצעּפס ןיא טסילָאס סלַא ףיוא טערט רע ןוא ,"שזדרָאשזד גינעק

 | ,ןטנעמסיטרעוויד שעטלעטשעגוצ

  צדעי רעבָא טרעטש ןרוב יד טימ המחלמ ענעכָארבעגסיױא יד

 רֶע סָאװ ,םעד ןופ *ןבעל ַא טכַאמ, .ר ןוא גנומענרעטנוא-רעטַאעט

 ןַאמצַאק רעליּפשיוש רעזָאלסטעברַא רעד עכלעוו ,ןביוש סיוא טכערב

 ןיא זיב תוכאלמ ענעדישרַאפ ךָאנ טוט .ר .ןיירַא קירוצ טלעטש

 ואוו ,עקירעמַא ןייק ןפורעגסױרַא ,ןרעלדַא ךרוד ,רע טרעוו 2

 טָאג, דיל ןיא ָאלָאס ַא ןעגניזוצטימ טייקכעלגעמ יד טגירק רע

 -רעה ענעכַארבעג, עסעיּפ סניביל ןיא "טכערעג זיא טּפשמ ןייז ןוא

 ,ןלָאר-ןדָאזיּפע עניילק ןליּפש ךָאנרעד ןוא "רעצ

 םעד ןבעגרעביא םיא ליוו רעכלעוו ,ןרעלדַא טימ .ר זיא רָאי 9

 ַא טנַאקַאב ןענייז עכָאּפע רענעי ןופ .רָאטקעריד-עניב ןופ טמַא

 ןַא טלָאמַאד ,רבח ןייז ןוא .ר סָאװ ,"הרובג; ןופ ןדָאזיּפע ייר עצנַאג

 רָאדיזיא רעליּפשיױש רעטמירַאב רעד רעטעּפש ןוא "רעגנַאפנָא;

 סרעלדַא ןופ ןדירפוצ טינ רעבָא זיא .ר .ןזיוװַאב ןבָאה ,רעישעק

 ךיא, :עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא רעביא טיג רע יװ ןוא ,תונווכ

 טכַאנייב ןגעלפ ,רעליּפשיוש עסיורג יד רעטעּפש ,םירבח עניימ ןוא

 רעד ףיוא ןגעלפ ןוא רעטַאעט ןיא ןעגנולעטשרָאּפ יד ךָאנ ןביילב

 קידנכַאמכָאנ ,ךעלקנעב עקידייל יד רַאפ ,קינייװנסיוא ,ןליּפש עניב

 רעלטסניק עסיורג יד ןופ ןעגנולעטש יד ןוא סענעצס יד ,קימימ יד

 ַאטרעב ,ןַאמנייפ ,שטיװָאקשָאמ ,קנַאלב ,ָאקסעלוגָאמ ,רעלסעק ,רעלדַא

 .?רעלדַא ַארעס ,שילַאק

 סע יװ) .ר טסילשַאב ,קרָאי-וינ ןיא תילכת ןייק קידנעעז טינ
 ןליּפש ןרָאפ (רעליּפשיוש עגנוי ערעדנַא ךיוא ןָאט טלָאמַאד ןגעלפ !

 ןיא ןעוועג זיא טירטפיוא רעטשרע ןייז ןוא ,ץניװָארּפ רעד ףיוא

 טימ) "חלג רעשידיי רעד, סנידרָאג ןיא ?עשטנערַא; סלַא ָאלַאּפָאב

 ָאטנַארָאט ןייק טרישזַאגנַא .ר טרעוו רָאי ןבלעז ןיא .(דלָאגנהעש אבא

 9 ןופ תוריכש יד רַאפ) ןיוש טליּפש רע אוו ,(ןַאמטיל .א ןופ ד"א)
 ןבלעז םייב ,ןָאזעס ןטייווצ םעד ןוא ,ןלָאר עקיטכיוו (ךָאװ ַא רַאלָאד

 ןיא ,ךָאנרעד .ךָאו ַא רַאלָאז 4 ןופ הפסוה ַא טימ ,רָאטקעריד

 טייהנגעלעג יד קידנבָאה ,(רענָארק סירָאמ -- עיצקעריד) ָאטנָארָאט

 ךיוא ןוא ,קרָאי-וינ ןופ ןרעלָארטסַאג עקיטכיוו עלַא טימ ןליּפש וצ

 ןענָאזעס יירד רעטעּפש ,ץניװָארּפ רעד ףיוא ןָאסירָאמ סירָאמ טימ

 -רילָארטסַאג ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד טיצ רע ואוו ,טיָארטעד ןיא

 ָאגַאקיש ןייק םיא טרידנעמָאקער רעכלעוו ,ץרַאװש סירָאמ ןקיד

 טליּפש רע ואוו ,גרעברעקוצ לשרעה ןוא יעלַאּפ ןרָאטקעריד יד וצ

 וצ טייהנגעלעג יד קידנבָאה ,?רעטַאעט-רייּפמע, ןיא ןענָאזעס 2

 .ר טייג ךָאנרעד .רַאוטרעּפער ריא ןיא רעלדַא ַארעס טימ ןליּפש

 זיא רע ואוו ,ןַאמקילג סַאילע ןופ ד"א רעטַאעט ןקיטרָאד ןיא רעבירַא

 ,רעלסעק דוד טימ ןליּפש וצ טייהנגעלעג ַא טָאה ןוא ,ןענָאזעס 4

 ,ץרַאװש סירָאמ ,ימע-ןב בקעי ,טיורקדליש ףלָאדור ,רעילַאװ ינעשזד

 טימ ןכָאװ 12 --- 1920 ןיא ןוא ,דלָאגנהעש ףעזָאי ,שילַאק ַאטרעב

 ןיא 1921 ןיא ךיוא טליּפש רע ןעמעוו טימ ,ןיקסװעשַאמָאט סירָאב

 ַאטערג טימ טליּפש רע ואוו ,ָאגַאקיש ןיא קירוצ --- 1922 .סיאול .טס

 ,ליבעג סקַאמ ןוא ןײטשדלָאג ינעשזד ,יקסוװעשַאמָאט יסעב ןוא רעיימ

 (שידיי ןיא) ןליּפש וצ לָאמ 2 טייהנגעלעג יד רע טָאה 1922 ןיא

 רעד עכלעוו ,"ןידיי יד, ערעּפָא רעד ןיא *לַאנידרַאק , ןופ לָאר יד

 --- "רזעילא;) ָאגַאקיש ןייק טכַארבעג טָאה ןָאדנָאל ןופ ווָאבוד רעגניז

 ?ַאיקָאדװעי , ,דלָאג ןָאעל --- "דלָאּפָאעל, ,רעקרַאּפ --- ?לחר? ,ווָאבוד

 ,קרָאי-וינ ןייק קירוצ .ר ךיז טרעק 1924 ןיא .(ווָאבוד יורפ ---

 ,(ןירג רַאקסָא --- .נעמ) *רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה , ןיא טרישזַאגנַא טרעוו

 12 ןוא סטרעבליז יד טימ ןָאזעס ןטשרע ןופ לייט ַא טליּפש רע ואוו

 יסול טימ ןענָאזעס ייוצ ערעדנַא יד ןוא ,שילַאק ַאטרעב טימ ןכָאװ
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 ,,,,.,,..י,,,,,,עי עי, ,,י,,י,,,,.,.,.,,ת,תתתתתתתתתתתתתעעעיי

 -ןרָאיטקַא רעשידיי רעד ןיא דילגטימ ַא טרעוו ,ןַאמרעג עשימ ןוא

 ןיא ןירַא טערט רע ואוו ,ַאגַאקיש ןייק קירוצ טרָאפ ןוא עינוי

 עכעלטע ךָאנרעד ,(רַאטס סלַא ןָאקסעלַאכימ טימ) עּפורט סנַאמקילג

 -לָאג לעוימעס ,וועדעבעל טימ (ןָאסלענ ייב ?ליעדנָאל, ןיא) ןענָאזעס

 -- .נעמ ,"קרַאּפ סעלגָאד, ןיא) ןָאסנַאטַאנ סוילושזד ןוא גרובנעד

 ,קרָאי-וינ ןיא קירוצ רעדיוו ןוא ,קינלוקס השנמ טימ (ווָארטסָא

 -ליוו סקַאמ ,ןָאזשיפ עשימ ןרָאטקעריד) *רעטַאעט ןָאסניקּפָאה ,, ןיא

 ,רד טימ ןעגנולעטשרָאפ עטלייצעג ןוא (רעדנעלָאה רָאדיזיא ןוא רענ

 "סקָא רעד ןוא יז ,רע, עסעיּפ רעד ןיא ווָאלוב ףסוי ןוא ווָאטַארַאב

 ,רעלדַא ַארעס טימ ןוא

 ןָאקיּפ ילַאמ טימ ןכָאװ 12 ץניוװָארּפ רעד ףיוא טליּפשעג 1929 ןיא

 "רעטַאעט רעווקס ילניקעמ/, ןיא ךָאנרעד ןוא "לדיימ סוקריצ; ןיא
 .רעטכעש ןָאעל טימ

 סהארג ןאוו קיזייא ןיא ?לודג ןהכ, סלַא טקילײטַאב ךיז 1930 ןיא

 "לפיּפ יהט ןוא סנַאמָאר יד, ןופ גנוריפפיוא סלאגסייוו ריאמ ןוא
 ,?ירָאמרַא יהט , ןיא

 "רעטַאעט טסנוק רעשידיי, ןיא טרישזַאגנַא .ר זיא 1932-33 ןָאזעס

 עשָאי, סרעגניז ןיא ךיז טקילײטַאב רע ואוו ,(ץרַאװש סירָאמ .ריד)

 סגילטייצ ןוא רעגנַאװטכיױפ ןופ ?סויװַאלּפ סופעזָאי , ןיא ,*בלַאק

 ."םימכח רעמעלעכ,

 ןופ רעטלַאװרַאפ רעשידיי רעד ךיוא .ר זיא טייצ עסיוועג ַא

 ןיא "ריעפ דלרָאװ; רעד ןופ *רַאטס, רעד ,סקַאפ ינעב טַאבָארקַא
 ,ץניוװָארּפ ןוא קרָאי-וינ

 .-עמַא ןטמירַאב םוצ רעלדַא רעטול ךרוד טרידנעמָאקער טרעוו .ר
 טרעוו םיא וצ געוו ןפיוא רעבָא ,גרעבמארטס רעסישזער רענַאקיר

 ,רָאי 2 טגיל רע ואוו ,לָאטיּפש ַא ןיא ןעמונעגוצ טרעוו ,קנַארק רע

 טערט ןרעוו-טנוזעג ןכָאנ ןוא ,גנול ַא ףיוא עיצַארעּפָא ןַא ךרוד טייג

 עכעלטע םיא טמענ סָאװ ,"טסניד ןשידנעלרעטָאּפ, ןיא ןײרַא רע

 ,דנַאלסיױא ןייק ןוא ,דנַאל ןרעביא סעיסימ עכעלרעפעג ףיוא רָאי
 .קסנַאמרומ זיב

 ?ָאקימָארג, לָאר יד ןליּפש וצ טרישזַאגנַא .ר טרעװו 1948 ןיא

 טרעוװו ןוא ,"ןרָאב זיא געלפ יע; "?טנעשזדעּפ, סטכעה ןעב ןיא

 בילוצ רעבָא ,ץניװָארּפ רעד רעביא רעמענרעטנוא רעד רעטעּפש
 -עטשרָאפ יד ןרעוו ,"ןוגרא , ןטימ ןטסינויצ יד ןשיווצ ךוסכס םעד
 -רַאפ ןטלמַאזעגנָא ןצנַאג ןייז טרילרַאפ .ר ןוא ,טריטָאקיָאב ןעגנול
 -ער, ןופ לָאר יד ןליּפש ֹוצ טרישזַאגנַא רע טרעוו 1949 ןיא .ןגעמ
 ןיא דוטס דלוש יעט; עסעיּפ סרעדָארב ןיקוויר ןיא *רעטרָאּפ
 -וינ ,רעטַאעט טירטס עטס-44 ןיא (רעלדַא רעטול -- ישזער) "טעב
 גנוריפפיוא רעשילגנע רעד ןיא *רעטָאפ; סלַא ךָאנרעד ןוא ,קרָאי
 ָאגַאקיש ןייק קירוצ ךיז טרעק ,"אטסאקול ַאננַאפ עסעיּפ רעד ןופ
 -נַארַא ,ןרעּפלַאה הניד ןוא ןילָאגרַאמ .א .רד רעטנורעד ,ןגעלָאק ואוו
 ךָאנרעד טרָאפ רע ןוא טנוװָא-דײשּפָא ןסיורג ַא םיא רַאפ ןרישז
 טרָאד זיא ןוא ךיז טצעזַאב רע ואוו ,סעלעשזדנַא סָאל ןייק ּפָא
 -עעמרַא טפיוקרַאפ סָאװ ,ןיזַאגַאמ ןסיורג ַא ןיא רעטלַאוװרַאפ רָאי 1
 זוָאר טימ ,שילגנע ןיא ,ךיז רע טקילײטַאב 1954-55 ןיא ,?סײלּפוס;

 טיירג ןוא ,"ןעמַאמ רעד עלעווירב ַא, עסעיּפ רעד ןיא ,ןײטשרעלַאװ
 .רעטַאעט ןשידיי ןגעוו תונורכז ענייז וצ

 טסיא,, יװ ,ןעמליפ עמוטש ייר ַא ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .ר

 סירָאמ טימ) ?ָאלעטָא; ןוא (ילמעל לרַאק ישזער) "טסעוו זיא
 .ַא .א (ןָאסירָאמ

 .} .ש ןוא .מ

 ,י .נ ,"פ"מ, ,טלעװ:רעטאעט רעשידיא רעד ןופ תושעמ -- רעלדַא סוילוי

 ,1949 רעבמעצעד 18 ,.טּפעס 21 ,טסוגיוא 28 ,ילוי 4
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 ןופ ןָאטיסץקעל

 בייל ,ןָאסידַאק
 (רעטסוש}

 ן1947 .טּפעס 25 .טשעג -- 1881 רַאונַאי 6/ 19 .בעגְו

 1881 (.ס .נ 19) .ס .א רַאונַאי 6 ןריובעג = ? }
 -ןבוטש ַא -- רעטָאפ .עטיל ,ענװָאק ןיא |

 טרָאד ןיוש ןוא ,רדח ןיא טנרעלעג .רעלָאמ

 רַאפ ,ןליּפש-םירוּפ ןוא -הכונח טנדרָאעגנייא
 -לע ןיא .סעקסַאמ יד ןיילַא טלָאמ רע עכלעוו

 ַא יב ןטעברַא ןביוהעגנָא רָאי 12 ןופ רעט

 -רָאפ, ןכַאמ טרָאד טגעלפ ןוא ,רָאטַארָאקעד
 ףיוא טריפ רע עכלעוו ףיוא ?ןעגנולעטש

 16 ןופ רעטלע ןיא ."קירדנעמש, סנדַאפדלָאג

 זיירק ןשיטַאמַארד ַא טימ ןדנוברַאפ ךיז רָאי

 -אמלא ר""ד, ,"אבכוכ רב, ,"תימלוש, ףיוא טריפ רע ןכ?עװ טימ

 ןעמויטסָאק יד ןוא סעיצַארָאקעד יד טלָאמ רע עכלעוו רַאפ ,"אדאס

 רעטעּפש טייג ישזער ןייז רעטנוא *רעבָאהביל; עּפורג עקיזָאדיד

 ןיא ,.ַא .א יקסניּפ ,ןידרָאג ןופ רַאוטרעּפער ןשיטַאמַארד םוצ רעביא

 ,.יקסנימַאק לחר רתסא טסַאג סלַא ךיוא ךיז טקילײטַאב'ס ןכלעוו

 ןופ ןוא ,הביבס רעצנַאג רעד ןיא רעלוּפָאּפ רעייז טרעוו עּפורג יד

 עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי עכעלטע ןסקַאוװעגסױא רעטעּפש ןענייז ריא

 ,רעליּפשיוש

 -סױרַא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,קידנרעוו

 -ָאקינ ײלָאקינ רידנַאמָאק-טּפיױה ןשירַאצ ןכרוד שורג ןטימ טקישעג

 ,ענליוו ןייק עילימַאפ ןייז טימ .ק טפיולטנַא ,ענווָאק ןופ שטיוועייל

 -לעזעג ןשידיי ןקיטרָא טימ ןריסערעטניא ןָא דלַאב ךיז רע טבייה ָאד

 ,"רעבָאהביל-רעטַאעט, טימ טפַאשטנַאקַאב טכוז ,ןבעל ןכעלטפַאש

 ןעדייב ייב ןוא ,(ארזא) קוילרא .א רעריפנָא רעייז טימ ךיז טנעקַאב

 -ַאעט שירעלטסניק שידיי ַא ענליוו ןיא ןפַאש וצ ןַאלּפ ַא טײטשטנַא

 -ָאטַאמַא עטסעב יד ןרעוװו טרירטנעצנָאק ןלָאז סע ןכלעוו ןיא ,רעט

 ןשידיי ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ יו תויה ,ענליוו ןופ ןטפערק עשיר

 ןַאלּפ רעד .רכז ןייק ָאטינ טרָאד טנעמָאמ םענעי ןיא זיא רעטַאעט

 ןליּפש וצ טָאברַאפ םעד תמחמ ןרעוו טריפעגכרוד טינ רעבָא ןָאק

 רעד ואוו ,טָאטש ןיא עגַאל רערעכיזמוא רעד בילוצ ןוא שידיי ףיוא

 םעדכָאנ דלַאב רעבָא .ןרעטנענרעד םייב ןטלַאהעג ךיז טָאה *?טנָארּפ,
 רוּפכ םוי) ענליוו ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה עעמרַא עשירַאצ יד יו
 ןשיוװצ ןענייז ,עעמרַא עשטייד יד טרישרַאמניײרַא טָאה'ס ןוא (5

 רעטסיימרעגריב ןשטייד םעיינ םוצ סעיצַאגעלעד ענעדישרַאפ יד

 שידיי ַא ןענעפע וצ שינביולרעד ַא ןגעוו ארזא ןוא .ק ןעוועג ךיוא
 ,רעטַאעט-טסנוק

 יד ןוא לַאטנעמולב .ַאניקוויר ,תימלע "?רעבָאהביל;א יד טימ

 -ביל, יד ןוא סעראל ןוא רעטלָאװ סעסירעטקַא עשיסור ענעזעוועג
 ןינאט ןוא שובכַאנ ,רואינש (זײרקמַארד רענווָאק ןופ) ?רעבָאה

 רָאיטקַא ןלענָאיסעּפָארּפ םעד רעטעּפש ןוא ,ארזא רענליוו םעד ,.ק

 ןרעטנוא עּפורט יד טלעטשעגפיונוצ טרעוו ,יקסלַאוָאק וחיתתמ

 רעדָא ,"ענליוו ןיא ןטסיטרַא עשיטַאמַארד עשידיי ןופ ןיירַאפ, ןעמָאנ

 םעד :טקעלַאיד ןכעלטייהנייא ןַא ןָא טמענ סָאװ ,"ַאדַאפ  טצריקרַאפ

 ישזער ,רַאוטרעּפער ןגעוו עיצוטיטסנָאק עגנערטש ַא ןוא ,ןשיוװטיל

 ,ןילּפיצסיד ןוא

 : תונורכז ענייז ןיא .ק טביירש עּפורט רעד טָא ןיא לָאר ןייז ןגעוו

 -עלטסניק ןוא רעסישזער סלַא ןרָאװענ ןבילקעגסיוא ןיב ךיא,

 -קַארּפ עשירָאסישזער עקירָאי-ןעצ ןיימ רעסיוא לייוו ,רעטייל רעשיר

 -רַאפ ךָאנ ךיא בָאה ,טפַאשלעזעג רעשיטַאמַארד רענווָאק ןיא קיט

 ַא קידנטעברַא ,רוטלוק-רעטַאעט ןוא שינטנעק-עניב עסיוועגנ טנָאמ
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 רעטַאצט ןשידיי

 ,ןרעטַאעט עשיליוּפ ןוא עשיסור ענעדישרַאפ ןיא טייצ ערעננעל

 .רעלָאמ-טסנוק סלַא ,ןרָאסישזער עטסואווַאב רעטנוא

 -ישזער םעד ןטיירגוצ ןיֹא רָאנ טינ ןענַאטשַאב זיא טעברַא ןיימ

 ךיא .,ןבָארּפ יד טימ ןריפנָא ןוא סענעצסנַאזימ ןטעברַאסיױוא ,ךוב

 ןלָאמ יו ,טעברַא עשינכעט עצנַאג יד ןריפסיוא טפרַאדעג ךיוא בָאה

 -אטוב ,ןטיזיווקער ,לבעמ עקיטיונ יד ןגרָאזַאב ,סעיצַארָאקעד יד

 ,רעגנַאֿפנָא-ןרָאיטקַא יד ןרימירגנ וליפַא ןוא ןעמויטסָאק ,עירָאפ

 ןרָאיטקַא יד ןענרעל ןיא ןענַאטשַאב זיא טעברַא-טּפיוה יד רָאנ

 טָאה טייהרעמ יד ?ייוו ,ךיז ןגעװַאב ןוא ןדייר ,ןייטש ,ןייג : ןליּפש

 ,טסנוק-ליּפשיוש ןופ ןעלגער עטסרַאטנעמעלע יד ןופ טסואווענ טינ

 .ןרָאטַאמַא סלֵא טליּפשעג טייצ ערעננעל ַא ןיוש ןבָאה ייז שטָאכ

 -רַאפ עסיורג יד טליפעג ךיא בָאה ,ישזער יד קידנעמענרעביא

 ךיז ןענָאק וצ ידכ ןוא ,ךיז ףיוא םענ ךיא סָאװ ,טײקכעלטרַאװטנַא

 ךיז רַאפ ןעמענ ךיא געלפ ,טעברַא-ישזער יד ןבעגרעביא ןצנַאגניא

 ןיא ןבָאה רָאנ ,ןיילַא ןליּפש טינ ןצנַאגניא רעדָא ,ןלָאר ערענעלק יד

 רעד ףיוא ןייטש לָאז ?יּפשנעמַאזוצ רעניימעגלַא רעד זַא ,ןעניז

 רעטעּפש רעטַאעט רעזדנוא זיא רעבירעד ןוא ,ךיוה רעשירעלטפניק

 רעטסעב רעד סלא טלעו רעצנאנג רעד ןיא ןרָאוװעג טסואווַאב

 ,"רעטַאעט-לבמַאסנַא

 רָאטקעריד-ןרע סלַא ןרָאװעג ןגיוצעגוצ ךיוא זיא עּפורט רעד וצ

 .טעטימָאק-ספליה ןופ רָאטַאזינַאגרָא-טּפױה רעקיטלָאמַאד ,האזמ .מ

 ןבעגעג זיא גנולעטשרָאפ עטשרע יד ןוא ,ענעטילעג-המחלמ רַאפ
 -פיוא ס'.ק טימ 1916 רַאורבעפ 18 םעד רעטַאעט-קריצ ןיא ןרָאװעג
 19 םעד ןוא ,"ןַאמסדנַאל רעד, עידעמָאק סשַא םולש ןופ גנוריפ
 ,"לקגיוו רענעפרָאװרַאפ ַא, עסעיּפ סנייבשריה ץרּפ טימ רַאורבעפ

 םולש ,"החּפשמ , סגרעבמָאנ .ד .ה :ןעגנוריפפיוא עקידרעטייוו יד |
 קרַאמ ,"דימש רעד לקנַאי, סיקסניּפ דוד ,"המקנ ןופ טָאג, סשַא
 דוד ,"סוחי, סשַא םולש ,"לתיבה:לעב רענליוו סָאד , סנייטשנרא
 .סשַא םולש ,"ןקילג יד, עידעמָאק סנַאמסעוויר ,"רעטומ יד , סיקסניּפ
 רעד, סאברימ ,"ענעסעגרַאפ-סקילג יד, סיקסניּפ ,"םָארטש ןטימ;
 -יזומ סעשטיוועשונאמ ,"דיל עקיבייא סָאד, סנייטשנרא קרַאמ ,"בנג
 םולש ןופ עיצַאזיטַאמַארד ַא ,"השורי עכייר יד, קיטש עשילַאק
 הרות ןיד ַא; סצרּפ .ל .י ןופ עיצַאזיטַאמַארד ַא ,*עיזַאנמיג; סמכילע
 -מוא רעד, ,"לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג , סנידרָאג בקעי ,"דניוו ןטימ
 סרעטקַאנײא יד ,"ָאטַאנָאס רעציירק, ,"העובש יד, ,*רעטנַאקַאב
 ,("תועט רעד, נ"א גנוטעברַאַאב ס'.ק ןיא) לעב ןופ "סעלוקרעה;
 ,,ב .ג ןופ *רעדיײנשנעמַאד רעד , ,רַאצייװש .מ .ב ןופ *עדנילאדאעט;
 סווָאמיד ,"ןכוסמ הלוח רעד, סּפָארדנעװ .ז ןופ עיצַאזיטַאמַארד ַא
 סָאדלופ קיוודול ,"לארשי עמש; ןוא "רערעדנַאו רעקיבייא רעד;
 ,,ק ןופ טצעזרעביא) "םירבח-לוש" נ"א "עדניורפ טנגוי, עידעמָאק
 רעד, עסעיּפ עכיירגלַאפרעד יד ןוא ,(ארזא ןוא האזמ טימ ןעמַאזוצ
 ןשטייד ןייא ןופ טָאברַאפ ַא בילוצ) ןירבָאק ןָאעל ןופ ?גנויספרָאד
 רעד ןופ ןעמָאנ םעד רָאזנעצ ןטייוצ ַא רַאפ .ק טרעדנע ,רָאזנעצ
 ןכלעוו ייב ןעמָאנ ַא ,"גנויספרָאד , ףיוא ?עליוב לקנַאיא עסעיּפ
 ,(ןבילברַאפ ןיוש זיא עסעיּפ יד

 טריפ ,רעטַאעט-טָאטש ןיא ןָאזעס ןטייוצ םעד קידנעײגרעבירַא
 ץרּפ ןופ "עמשטערק עטסוּפ יד, ישזער ןייז רעטנוא .ק ףיוא ָאד
 -סירק ןופ עידעמָאק *ילאד, ,ווָאקירישט ןֹופ *ןדיי יד, ,ןייבשריה
 ירנעה ןופ "ןרעיומ רעטניה, ןוא (גנוצעזרעביא ןייז ןיא) ןעסנעיט
 עסעיּפ סעשטיוועקשוי ןוא סרעטקַאנײא עקינייא ךיוא יװ ,ןעסנַאטַאנ
 -וּפָאּפ רעייז טרעוו עּפורט יד .(ארזא ןוא .ק --- ישזער) "ערערעזימ;
 ןכָאנ טרָאפ יז ואוו ,ץניוװָארּפ רעד רעביא ןטעברַאפ טרעוו ןוא רעל
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 ןופ געלשעג ַא; ןוא ,שַא םולש ןופ *םישרוי יד, .ַא .צ ןריפפיוא

 ,(.ק -- ישזער) ןַאמרעדוז ןַאמרעה ןופ *ןעגנילרעטעמש

 ןעמוקַאב לייוורעד ןיוש טָאה עכלעוו ,עּפורט יד טמוק 1917 תוכוס

 עסערּפ ןוא טפַאשרעכוזַאב רעשטייד רעד ןופ עמַאלקער ךס ַא רָאג

 ,עשרַאװ ןייק ,אפוג דנַאלשטייד ןיא ןוא ןטיבעג עטצעזַאב יד רעביא

 ג"א טרילבַאטע ,גרעבמָאנ .ד .ה ןופ גַאלשרָאפ ןפיוא ,טרעוו יז ואוו

 לעטשנעמַאזוצ רעד רדסכ ןיוש ךיז טרעדנע ָאד .?עּפורט רענליוו

 רדסכ רעטייוו רעבָא טביילב .ק .ןרעסישזער יד ןוא עּפורט רעד ןופ

 -ישזער ןוא תוחכ עטסקיטכיו עריא ןופ רענייא יו עּפורט רעד ןיא

 ,ןסעיּפ ייר עצנַאג ַא ,טעטש ענעדישרַאפ ןיא ,ףיוא טריפ ןוא ןרעס

 געט יד, ,יָאטסלָאט .ל ףַארג ןופ "שינרעטסניפ ןופ טכַאמ יד, יוװ

 טימ ןעמַאװצ ישזער) ועערדנַא דינָאעל ןופ "ןבעל רעזדנוא ןופ

 רענליוו, רעד ןיא ווָאגעינס דינָאעל ןופ ןליּפשטסַאג יד תעב .(ארזא

 .טסברעה , סווָאשטוגרוס ףיוא רעלָארטסַאג רעד טריפ ,?עּפורט

 "טנורגּפָא ןפיוא , סיקרָאג ןוא (גנוצעזרעביא ס'.ק ןיא) ?ןעלדיפ

 רעביא טייג עּפורט יד ןעוו ,רעטעּפש .(האזמ ןוא .ק ןופ טצעזרעביא)

 ,"רעטַאעט םואעזילע, רעװעשרַאװ ןיא תודוסי עוויטַארעּפַאָאק ףיוא

 "רעמוטש רעד, סרעטייו .ק ןֹופ ר"א טריפעגפיוא טרָאד ןרעוו

 -שוי ןָאימעס ןופ ןעגנוצעזרעביא ס'.ק ןוא "םיבנג, סָאקמיב לשיפ

 ,"ףָאלש רעטניוו, סרעיירד סקַאמ ןוא ?טָאטש ןיא , סעשטיוועק

 ןרָאװעג טריפעגפיוא .ק ןופ ר"א זיא 1921 רעבמעווָאנ 29 םעד

 ןיא ,"טכַאנ ןוא גָאט, סענזיצאק-יקסנַא *עּפורט רענליוו, רעד ןיא

 -רעייה .ה ןופ ?גנונפָאה ענעגנַאגעגרעטנוא יד, -- 1922 רַאונַאי

 ַא ןייז וצ רעווש, סמכילע םולש -- 1922 רַאורבעפ 3 םעד .,סנַאמ

 ,קיווייל ,ה ןופ ?סעטַאמש , ךָאנרעד ,"דיי

 -עגּפָא *עּפורט רענליוו, רעד ןופ לייט ַא טימ .ק זיא 1923 רעמוז

 טריפעגפיוא 1924 רַאורבעפ ןיא טָאה ,ק ואוו ,עינעמור ןייק ןרָאפ

 "לובמ רעד , עידעמָאק סרעגרעב .ה (גרעבמאס .א טימ ןעמַאזוצ)

 רעד ןופ לייט ַא זיא רעטעּפש ,(גנוצעזרעביא סגייווצרעבליז .ז ןיא)

 לקיטש ַא טליּפשעג ןבָאה ייז ואוו ,עקירעמַא ןייק ןרָאפעגקעװַא עּפורט

 -ַארּפ רעד רעביא ןליּפש .ק ןעמוקעגוצ ייז וצ זיא ךָאנרעד ןוא טייצ

 ןייז ןיא ףיוא .ק טריפ ָאגַאקיש ןיא ןוא ,קרָאי-וינ ןיא ןוא ץניוו

 ןָאעל ,שטיוועקשוי ןָאימעס ןופ "שטנעמ-טפול רעד, גנוצעזרעביא

 עדייב ,, סנדַאפדלָאג םהרבא ןוא "ןּפָארט רערעטיב רעד, ספָאקטָאלָאז

 ןיא עּפורט רעד ןיא .ק טליּפש 1926727 ןָאזעס ןיא ."?מעל ינוק

 ,ףיוא טריפ .ק ואוו ,ארזא ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא קרָאידוינ

 רעצרַאװש רעד , עידעמָאק סגרובלעדאק ,ןירָאגיש .י טימ ןעמַאזוצ

 ,רבחמ ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ,ןוא (.ק ןופ טצעזרעביא) "קעלפ

 ןעוועג .ק זיא 1927 ןיא ."ץרַאה ַא ןָא; סרעלימ יאול ףיוא .ק טריפ

 טימ טָאה ןוא *עניבסקלָאפ, ױעקרָאי-וינ רעד ןופ רעסישזער רעד

 שטרינעצס יד ,םכילע םולש ןופ "אבה םלוע, טריפעגפיוא ריא

 סרעגרעב .ה ןוא *עמָאי ,עמָאי, ןוא *ןזייא ןוא רעש, רעדיל-סקלָאפ

 ,"?ובמ;

 ןיא ,"עּפורט רענליוו, רעד ןיא .ק טליּפש 1928729 ןָאזעס ןיא

 -סעטָאג אנח 1928 רעבמעצעד 12 םעד ףיוא טריפ רע ואוו ,סקנָארב

 רעד טימ .ק טליּפש 19297-20 ןָאזעס ."הסנרּפ; עידעמָאק סדלעפ

 ."רעטַאעט ןעקירעמַא, רעסקנַָארב ןיא עּפורט

 -פיוא זיא רע ואוו ,עינעמור ןייק ןרָאפעגּפָא .ק זיא 1921 ןיא

 ןיא .ַא .א לעגאמ ַאננַא ,ןָאסידַאק ַאבול ,ווָאלוב ףסוי טימ ןטָארטעג

 רעד, יווער ןשיטסירָאלקלָאפ םעד ןיא ןוא ןסעיּפ יײר עצנַאג ַא

 | ."ןגיובנגער
 סלַא ןרָאװעג טרישזַאגנַא רעדיו .ק זיא 1932 זיב 1921 ןופ

 עטריפעגכרוד-טלָאמַאד יד רַאפ "עניבסקלָאפ , רעד ןופ רעסישזער
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 :טריפעגפיוא ייז טימ טָאה רע עכלעוו ףיוא ,?ןטנוװָא-רעביירש;

 -גוש, ,שטיװָאלַאגעס ,ז ןופ "טנַאװ יד, ,רעטייוו ,א ןופ ?גָאטרַאפ ,

 רעטניה, ,יקסנַא .ש ןופ *ןוז ןוא רעטָאפ , ,ןירבָאק ןָאעל ןופ "םיא

 ,ןיועל .ז ןופ *רעטכָאט סנעטַאט םעד; ,זוָאר ןישזד ןופ ?ןסילוק

 ץרּפ ןופ "איבנה והילא; ,רעלקניס ןאטּפא ןופ *רעכערברַאפ רעד,

 ליּפש ַא , ,יקרָאג םיסקַאמ ןופ *טנורגּפָא ןיא , ןֹופ טקַא ןַא ,ןייבשריה

 "ךייס טסיא רעד ןופ רעטעטלָאװ, ,רעלצינש רוטרַא ןופ *עביל ןיא

 ןנע, ,לעינ'ַא ןישודוי ןופ *עּפלַאמ עקירָאה יד, ,ןידרָאג בקעי ןופ

 ,ש ןופ ?ןטלַאטשעג רעקוועניומש, ,סיאול רעלקניס ןופ ?סרעקיוו

 "ןיוה-ייט ַא ןיא, ןוא ,קילַאיב .נ .ח ןופ *ןרָאצ ןוא רעצ ןופ,, ,גורפ

 ןיא ןבעגעגנָא טרעוו -- טייצ רעבלעז רעד ןיא , .ושָאטַאּפָא .י ןופ

 -רַאפ טקנוּפ; ףיוא ןָאסידַאק טריפ --- עניבסקלָאפ רעד ןופ ךובלמַאז

 םולש ןופ "דיי ַא ןייז וצ רעווש, ןוא דלעפסעטָאג .ח ןופ *טרעק

 ןוא םלוע םייב ןעמונעגסיוא קרַאטש ןבָאה ןסעיּפ עדייב ,םכילע

 רעד ףיוא ןוא קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג טליּפשעג לָאמ עכעלטע ןענייז

 ,"טביולעג קרַאטש ןעגנולעטשרָאפ יד טָאה עסערּפ יד .ץניוװָארּפ

 -רעדניק יד ןופ רעסישזער רעד ןעוועג .ק זיא סרעמוז יד ןיא

 עצנַאג ןייז ןָאטעגנײרַא רע טָאה ָאד .גניר-רעטעברַא םייב סּפמעק

 -עטשרָאפ עכעלרעדנואוו ןבעג רעדניק יד טימ טגעלפ ןוא המשנ

 -גיא ןטסערג םעד קידנפורסורַא ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןעגנול

 ,אפוג רעדניק יד ייב לכ םדוק סערעט

 ,ָאטנָארָאט ןיא *רעטַאעט דנערטס, ןיא זיא 1941 לירּפַא 12 םעד

 -עברַא רעד ןופ םידימלת יד ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא ,עדַאנַאק

 -ניק ַא ,"רעגנירּפש רעד ןוא סעקשַארומ יד, לוש-ץרּפ גניר-רעט

 ,ןָאסידַאק .ל ןופ טלעטשעגפיונוצ ,רעדליב יירד ןיא עיזַאטנַאפ-רעד

 ,קאלינאד .י ןופ טריסישזער ןוא טעברַאַאב ,טרַאבלעג .ל ןופ קיזומ

 ,ָאטנָארָאט ןיא *רעטַאעט ירָאטקיװ, ןיא זיא 1942 לירּפַא 5 םעד

 -רעטעברַא רעד ןופ םידימלת יד ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא ,עדַאנַאק

 עלהשעמ רעמלעכ ַא ,"זיימ יד ןוא רעדמערפ רעד, לוש-ץרּפ גניר

 -ידַאק בייל ןוא לַאגיס לרעב ןופ טלעטשעגפיונוצ ,רעדליב ייווצ ןיא
 ,קאלינאד .י ןופ טריסישזער .,ןָאס

 -ָארּפ טימ עקירעמַא ןיא ןדנוברַאפ גנַאל-ןרָאי ןבילבעג זיא .ק

 לָאמליײט ,רָאטקעריד-עניב ַא יװ רעמ רעטַאעט ןשידיי ןלענָאיסעפ

 רָאי עקינייא ןעוועג רע זיא ױזַא .רעליּפשיוש סלַא יװ ,רעסישזער

 רעטעּפש ,קינלוקס השנמ טימ *רעטַאעט וינעווע דנָאקעס, ןיא
 ,*רעטַאעט-טסנוק ןשידיי, ןיא ץרַאװש סירָאמ טימ

 ןוא ןקורדנײא-רעטַאעט עכעלטע טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה .ק
 ,45 ,43 ,42 ,40 ,28 ,26 ,22 'נ ,"רעטעלב עשירַארעטיל) תונורכז

 ןוא ףניפ , ךובלמַאז ןיא) "ןלַאנָאיסעּפָארּפ ןוא ןרָאטַאמַא; ןוא (1

 ,(1940 ,.י .נ ,"עניב-סקלָאפ רָאי גיצנַאוצ

 ,וָאלוב ףסוי םעדייא ןוא ַאבויל רעטכָאט רעייז ,הנח ,יורפ ס'.ק
 עקטסינַאיּפ ַא זיא ,ַאלָאּפ ,רעטכָאט ןייז .רעליּפשיױש עשידיי ןענייז
 ןייז ,ןטרעצנָאק ןוא ןעגנולעטשרָאפ עשידיי ןופ עקטסינַאּפמָאקַא ןוא
 רענליוו; רעד ןיא טליּפשעג טייצ עצרוק ַא טָאה (רענווָאק) אבא ןוז
 -טעיוװַאס ןייק קעװַא ךָאנרעד זיא ,ןביירש ןביוהעגנָא טָאה ,*עּפורט
 .ןרוּפש ןָא ןדנואוושרַאפ זיא רע ואוו ,דנַאלסור

 ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1947 רעבמעטּפעס 25 םעד

 ;טייצ-חסּפ םייה ןוא טייקיטעט ס'.ק ױזַא טרעדליש טרעכייוו .מ .רד

 טינ ןעמ טָאה הדנה ןייק .ןעוועג סָאד זיא רדס רענדָאמ ַא,

 ,תומחלמ ןנעוו ?ידבהל ןוא ,טגערפעג טינ תוישק ריפ ןייק ,טנָאזעג

 ,עסערּפ ,רעטַאעט .טדערעג טינ ךיוא ןעמ טָאה קיטילָאּפ ,ןעײטרַאּפ

 ןיא ןיב טנווֶא ןצנַאג םעד .טנָאמרעד טינ ןעמ טָאה ןטנעזנעצער

 זיולב סָאר ןוא ,ןעננוזעג קר ןעמ טָאה ןיירַא טכַאנ רעטעּפש רעד
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 ןופ ןָאקיסקעל

 עכעלמיטסקלָאפ ןופ לַאװק רעכעלּפעשסיואמוא ןַא .רעדילסקלָאפ

 ןכָאנ .לָאמ ןטשרע םוצ טרעהענ ךיא בָאה ייז ןופ ךס ַא .םינונינ

 יד ןופ ןייש רעד ייב ןוא עירטקעלע יד טיירדעגסיוא ןעמ טָאה ןסע

 -מורַא ןצנַאנניא טָאה ךימ .ןעגנוזעג ןוא ןעגנוזעג טכיל-בוט-םוי

 ,טביולגנעג טינ לָאמנייק טלָאוװ ךיא .טנווַא ןופ גנומיטש יד טּפַאכענ

 .גנַאזעג ןיא ץרַאה ליפוזַא ןניײלניײרַא ןלָאז !סעקַאוװטיל ענעקורט, זַא

 רעשידיי רעד ןופ רעסישזער ַא ןעוועג רעירפ זיא ןָאסידַאק

 ךיז רע טָאה טרָאד ןוא ,ענווָאק ןיא 'טפַאשלעזעג רעשיטַאמַארד;

 ןופ .ןרָאטַאמַא טימ ןעננולעטשרָאפ ןריזינַאנרָא וצ טנרעלעגסיוא

 תועידי ענייז .סענָאקיא ןופ רעלָאס ַא ןעוועג רע זיא עיסעפָארּפ

 -ָאקעד יד ייב 'עּפורט רענליוו; רעד ןיא ןעמוקעגנצונוצ םיא ןענייז

 ןיא ,שיּפיטַארעטס ןוא ןדײשַאב רעייז ןעוועג ןענייז סָאװ ,סעיצַאר

 -עצסניא רעקיצנייא רעד ןעוועג ןָאסידַאק זיא רָאי ייווצ עטשרע יד

 רָאטַאינַאנרָא רעשינכעט ןוא רָאטַארָאקעד ,רעסישזער ,רָאטַאזינ

 ."ןעננולעטשרָאפ יד ןופ

 "לשנעה ןַאמרופ, ןופ גנוריפפיוא רעד ןיא ליײטנָא ס'.ק עגונב

 -ידַאק טָאה ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד ,, :טרעכייוו .רד טקרעמַאב

 רעדָא רעטַאעט ןיא ןעוועג זיא סָאװ םעד ןופ טלעטשעגפיונוצ ןָאס

 ,*עּפורט רעד ייב

 ןיא טביירש לטסעמיזַאמדניק הרש ןירעטכיד-ןירעליּפשיוש יד

 ; גָאלָארקענ ריא

 רעד ןיא רעסישזעד א ךָאנ ףיוא ןזייוווצנא רעווש זיא'ס . .. ,

 טייצ רעצרוק ַאזַא ןיא ןבָאה לָאז רעכלעוו ,עיסעפָארּפ-רעטַאעט

 -לעזעג ןוא עלענָאיסעּפָארּפ בילוצ ... .ןסעיּפ ליפיוזַא טריפישזער

 ויטקעלַאק ןיא םיכוסכס בילוצ ךיוא רעבָא) תוביס עכעלטּפַאש

 ןָאסידַאק .עקירעמַא ןיא 'עּפורט .רענליוו, יד ךיז טלַאפעצ (אפוג

 דניק סָאד ןעוועג עּפורט יד ךָאד זיא --- םירוסי ךס ַא ןופרעד טָאה

 רעדיוו ךיז ןעגנוגנערטשנָא רע טכַאמ טסיזמוא .ןעמיורט ענייז ןופ

 ,רעלָאמ ַא יוװ ןביוהעגנָא טָאה ןָאסידַאק .ל.. . . ,ןריזינַאגרָאער וצ

 ןָאפ ןפיוא ןרָאװעג טליּפשעג זיא גנולעטשרָאפ עשידיי ןייא טינ ןוא

 רעליואוו ַא ןעוועג ךיוא זיא ןָאסידַאק .סעיצַארָאקעד ענייז ןופ
 ךס ַא םיא טָאה ךַארּפשסיוא עשיווטיל-טכע ןייז רעבָא ,רָאיטקַא

 רענליוו רעד ץוחמ ערעירַאק-רעליּפשיוש ַא ןכַאס וצ טרעטשעג
 | "."עּפורט

 :זַא םיא טריזירעטקַארַאכ ךיירנערהע םייחו

 ,רעטַאעט ןשידיי םייב טסילַאעדיא ןַא ןעוועג ןעוו זיא'ס ביוא;

 -- ןצנַאגניא טָאה רע ,ןָאסידַאק בייל ןעוועג ,אמזונ ןָא ,סע זיא

 ןוא ,רעטַאעט םעד טעמדיוועג ,סטונ ןוא בָאה ןייז ,עילימַאֿפ יד ,ךיז

 ןוא עניב יד טַאהעג ביל ךעלטּפַאשנדייל טָאה רע לייוו ,המשל ץלַא

 .טרָאװ ןשידיי םעד ןיא טביולגעג ןוא טבילעג ױזַא טָאה רע לייוו

 טפָאהעג טָאה רע ?ייוו טינ רעטַאעט םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע ..,

 ?כב ןרעוו טסואווַאב טלָאװעג טָאה רע לייוו טינ ,ךייר ןרעוו וצ
 טָאה רע ?ייוו ,רעטַאעט םוצ ןעמונעג ךיז טָאה רע .םלועה תוצופת
 רע טָאה ,טליפעג רע טָאה ,רעטַאעט םייב .טנָאקעג טינ שרעדנַא

 רע טָאה רעטַאעט םייב ןוא ,שירעלטסניק ןבעלסיוא ךיז טנָאקעג

 ,רצוא-רוטלוק ןשידיי םוצ קלח ןייז ןנָארטוצ טנָאקעג

 טָאה רע .טָאהעג רעטַאעט םייב רע טָאה ןבעל ןעגנירג ןייק טינ

 טפָארטשעג ןעוועג זיא רע .טעברַאעג שממ לעוּפב ,טעברַאעג רעווש

 ,םיטש ןייז ןביוהפיוא טנָאקעג טינ .טייקלדייא רעשיטַאבעלַאב טימ

 .טייקשירעגנוי-ליואוו ןוא קיטסַאבמָאב לקערב ןייק טגָאמרַאפ טינ

 ,רעווש זיא ייז ןָא סָאװ ,סעיצַאקיפילַאװק ץְלַא ןענייז סָאד ןוא
 -יֹוש ןבָאה ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט םייב ןעמוקוצסיוא רעווש רעייז

 ןָאסידַאק יו טנַאלַאט רעקינייוו ךס ַא טימ ןרָאסישזער ןוא רעליּפש
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 רעטַאעט ןשידיי

 יואר זיא רע סָאװ ,סעיציזָאּפ ןעמונרַאפ רעטַאעט םוצ עביל ןָא ןוא

 טייהנבעגרעביא ןייז טימ ,טנַאלַאט ןייז טימ --- ןעמענראפ וצ ןעוועג

 יד טגָאמרַאפ טינ טָאה ןוא -- םזילַאעדיא ןסיורג ןייז טימ ןוא

 -וצנייא ךיז ןעוועגנ טכייל טינ זיא םיא .ןעמוקוצוצ ייז וצ סנניובנלע

 ןופ ןעוועג טינ זיא רע .סולפנייא -- טניימ סָאד ןוא ,טניירפ ןפַאש

 ןרעוו ןוא עציילּפ ןיא ןּפַאלק ןעמענ ךיילג ןענָאק סָאװ ,ןשטנעמ יד

 ַא ןגָארטעג רע טָאה ,רעשיטסיכיזניא ןַא ,רעליטש ַא .'וד רעפ
 רעקידנסיורד רעד טימ ךיז ןלייט טנָאקענ טינ ןוא ךיז ןיא טלעוו

 ייז ןעיירש ערעדנַא סָאװ ,ןטקעיארּפ יד ןוא ןעקנַאדעג יד טלעוו

 ,סיורַא

 ןעוועג זיא רע ,רעלטסניק רעטכע ןַא ןעוועג זיא ןָאסידַאק בייל
 ןוא ןעיירעלַָאמ ענייז ,רָאטּפלוקס רעטונג ַא ןוא רעלָאמ רעטונ ַא

 רעקיטש ןופ וליפַא ןטָאנקעגסיױוא -- ןטעברַא עשירָאטּפלוקק ענייז

 ןבָאה עכלעוו עקינעי יד סונעג ךס ַא טציא ןפַאשרַאפ -- טיורב
 זיירק ןגנע םעד ןיא .םיא ןופ ןעמוקַאב וצ ייז טַאהעג היכז יד

 ךיז רע טָאה טניירפ עטסטנעָאנ ענייז ןופ ןוא עילימַאפ ןייז ןופ

 ראג ןופ רעלטסניק ַא םיא ןיא טליפעג טָאה'מ ןוא !טנפעעגפיוא;

 טסואוועג רָאנ טלָאוװ ןָאסידַאק בייל ןעוו ... .םענרַאפ ןשביה ַא

 רע טלָאוװ ,םייה ןייז ןופ ןסיורד ךיז 'ןעלּפענקוצרעדנַאנופ, יױזַא יו

 .ןעוועג רעקידלזומ ךס א ,ךס ַא ?עירעטַאמ ןוא ןטילעג רעקינייוו

 טליפרעד ,קיטעמוא טרעוו ,ןבעל סנָאסידַאק בייל ןופ ןעמ טכַארט

 -טנַאלַאט רעד ,רע .טַאהעג ןבעל ןרעווש ַא טָאה רע .רעווש ךיז ןעמ

 עשירעלטסניק עסיורג ?יפיוזַא טימ זיא רעכלעוו ,שטנעמ רעלופ

 ןופ טייז רעד ןיא ןייטש טזומענ טָאה ,ןרָאװעג טשטנעבעג תולעמ

 טינ ןוא ,ןעוועג קיטעט רע זיא ןסילוק יד רעטניה .עניב רעזדנוא

 .ןבעג טנָאקעג ?יפיוזַא טָאה רעכלעוו ,רע -- עניב רעד ףיוא

 טָאה רע ,ןרעזדנוא רעטַאעט םוצ עביל טימ ןעוועג רע זיא ךייר

 ,עביל ןייז ןוא ,ןלַאפנייא ענייש ןוא ןטקעיִארּפ טימ טלדורּפשעג

 רעזדנוא ,ץעווינ ןיא קעוװַא עֶלַא ןענייז ,ענייז תואצמה ןוא רענעלּפ יד

 -ביל ןיא ןוא ץנענילעטניא ןיא ךיז טקיטיונ עכלעוו ,עניב עמערָא

 -ידַאק טָאה -- טייהנבעגרעביא ןוא טּפַאשביל עטושּפ --- טּפַאש

 תולעמ עסיורג ענייז עֶלַא טימ ןָאסידַאק ןוא .טצונעגסיוא טינ ןענָאס
 ,טבעלעגנסיוא טינ ךיז רעטַאעט רעזדנוא ייב טָאה ,ןטייקיאעפ ןוא

 "עג טָאה סָאװ ,רע ;זדנוא ןופ קעװַא רע זיא רעטבעלרעדיטינ ַא

 רעד ןיא ןעלטיּפַאק עטסנעש יד ןֹופ םענייא ןביײרשניירַא ןפלָאה

 ."עּפורט רענליוו ?טיּפַאק םעד ,רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג

 ; סיוא ךיז טקירד גייווצרעבליז ןמלז ןוא |

 עּפָארייא ןיא ןענָאסידַאק ןשיווצ קחרמ רעסיורג ַא ןעוועג זיא סע,
 ןיא דלאב טנעקַאב םיא בָאה ךיא .עקירעמַא ןיא ןענָאסידַאק ןוא

 זיא יז ןעוו ,'עּפורט רענליוו,; רעד ןופ דָאירעּפ-ילב םעד ןופ בייהנָא

 ןוא ביול ןופ םי א ןיא ןעמואוושענ רעדילגטימס עריא עֶלַא טימ

 רעד ןופ לייט ַא ךיוא ןוא טלעוו עשידיי עצנַאג יד ןעוו ,תולעּפתה

 -סייגַאב ןופ ןעננַאנענסיױוא זיא טלעוו רעשירעלטסניק רעשידיי-טינ

 רענליוו רעד ןופ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,ץלַא רַאפ גנורעט

 וצ ךיז טכער א טָאהענ טָאה ןָאסידַאק יו תויה ןוא ,'עּפורט

 ,'עּפורט רענליוו; רעד ןופ רעיוב-טּפיוה ןוא רעטָאפ ןרַאפ ןטכַארטַאב

 עלַא יד ןופ ןיורק לייט ןטסערנ םעד טנעמעג ,ךעלריטַאנ ,רע טָאה

 ןָאסידַאק זיא טלָאמַאד .ּפָאק ןייז ףיוא ךיז ןָאטנָא ןעגנַאזעג-ביול

 ייס ןקוק טנעלפ ןוא קידהואג ?סיב ַא ייס ,דעכעלקילג ַא ייס ןעוועג

 ,ןלַארטַאעט יד ףיוא ייס ,ןרָאיטקַא עשידיי עלענַאיסעּפָארּפ יד ףיוא

 .ּפָארַא ןביוא ןופ ,'רענליוו; עטקעריד ןייק ןעוועג טינ ןענייז סָאװ

 ואוו ,עקירעמַא ןיא ןעוועג רעבָא זיא ןָאסידַאק רערעדנַא ץנַאג ַא
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 -ָאמרַאה טינ טולָאסבַא טָאה רעטַאעט עשידיי עלענָאיסעּפָארּפ סָאד

 ואוו ןוא ,ןעעדיא ענייז טימ ןוא גנַאנןקנַאדעג ןייז טימ טרינ

 ןיא טיובעג ןעוועג טינ ךיוא זיא !רעטַאעט ערעסעב, סָאד וליפַא

 רענליוו, רעטמולחעגסיוא ןוא רעטכַאדעגסיוא ס'.ק יוװ ןעמרָאפ יד

 טָאה יז יו םעדכָאנ קעװַא שיטקַאפ זיא רע רעכלעוו ןופ) 'עּפורט

 .(ריא ןיא ןעז טלָאװעג טָאה רע סָאו סָאד טקידירפַאב טינ רעמ

 -רַאפ ךיז-ןיא ,רעטערומכרַאפ ַא ןעוועג רע זיא ,עקירעמַא ןיא ,ָאד

 -מוא ,סורדרַאפ ,סעכ ךיז ןיא טקיטשעג טָאה סָאװ ,ןַאמ רעטרעטיב

 .אהינ ןעוועג טינ םיא זיא 'טנייה, רעד ואוו ןוא ,טייהנדירפוצ

 זַא ,ןייטשרַאפ וצ טינ רעטכינ-שיווטיל וצ ,גולק וצ ןעוועג זיא רע

 -נייא לעמרָאפ רע זיא רעבירעד ןוא ,ןרעדנע טינ ןכַאז יד ןָאק רע

 רעד ןיא ןפלעה ,ןלָאר עניילק --- ןלָאר עניילק ; ץלַא ףיוא ןעגנַאגעג

 -נייא רעדָא ןסעיּפ ןריפפיוא ,טונ ךיוא -- טייז רעויטַארָאקע'ד
 ךעלעקנעצס ןרידוטשנייא ,טונ יאדוא --- רעבָאהביל טימ רעטקַא
 ןייז ,טינרָאג יו רעסעב --- שידיי 'רענַאקירעמַא, ןטימ רעדניק טימ

 -וצ ,עניב רעד ףיוא ןרָאיטקַא ןקישסיורַא ,רעטלַאוװראפ-עניב רעד

 ןעמוק סָאװ ןרָאיטקַא ןליּפש ןלָאז סע רעכלעוו ףיוא עניב יד ןטיירג

 טגעלפ .טבער ךיוא --- ךעלכענק ענייז וצ רוטלוק-דעטַאעט ןיא טינ

 ןטענק ןוא עבָארעדרַאג ןייז ןיא רעדָא ןסילוק יד רעטניה ןציז רע

 רעד יו ןליפרעד טרָאד ךיז ןוא ןרוטּפלוקס יד ,םייל ןופ ,גייט ןופ

 רעטַאעט עשידיי סָאד טמרָאפעג טָאה רע ןעוו ,ןָאסידַאק רעקילָאמַא
 ,פיפעג ןיא טאהעג רע טָאה האנה ןֹוא טסיירט ?סיב ַא ,ןלױּפ ןיא
 ןטנַאלַאט ייוצ עכלעזַא עניב רעשידיי רעד ןבעגנעג טָאה רע זַא
 ,וָאלוב ףסוי םעדייא ןייז ןוא ןָאסידַאק ַאבויל רעטכָאט ןייז יוז
 .ןרָאװעג ןגיוצעגפיוא שילַארטַאעט םיא ךרוד שיטקַאפ ןענייז עכלעוו
 טפירטעגניירַא ןעווענ ךיוא זיא גינָאה ןופ רעכעב םעד ןיא רעבָא
 אבא ןוז ןקיצנייא ןייז ןנעוו רעצ ןופ ןּפָארט רעקרַאטש נונעג ַא

 ןקיאעפ רָאנ א ףיוא ןטינשעג ךיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,רענווָאק
 ןטינשרַאפ לַאטורב ױזַא טנגוי רעדנעילב ןייז ןיא זיא ןוא ,טנַאלַאט
 זיא ןייבעג ןייז ואוו ןסיוו וצ שטָאכ ןעגנואימַאב עלַא ןוא ,ןרָאװעג
 טרעבנעעג םיא סָאד טָאה ,ןבענעגנייא טינ ךיז ןבָאה ,ןעמוקעגניהַא

 ןשידיי ןופ ענַאל רעקירעיורט רעד טימ ןעמַאזוצ ןוא טרעבגעעג ןוא

 ווא ןעוועג םיא ןענייז סָאװ ,?לכב טרָאוו ןשידיי ןטימ ,רעטַאעט

 ."זדנוא ןופ ןסירעגסױרַא םיא סָאד טָאה ,ןצרַאה םוצ טנָאנ

 .) .מ

 ,8"5 .זז ,1926 ,ענליוװ ,דנַאב רעטײװצ ,"עשמארד ןוא רעטאעט,, -- טרעכייוו ,מ

7 3, 

 ,33 ,עשראו ,"רעטעלב עשירארעטיל, ,סורג רעכעליירפ ַא --- ןָאסידַאק בייל
1, 

 ,1931 ;45 ,43 ,42 ,40 ,38 ,36 ,טרָאד ,תונורכז לסיב א -- ןַאסידאק בייל

 רָאי גיצנאוצ ןוא ףניפ , ,ןלאנָאיסעּפָארּפ ןוא ןרָאטַאמא -- ןָאסידַאק בייל

 ,47-48 .זז ,1940 ,קרָאיוינ ,"עניב-סקלָאפ

 -סקלָאפ רָאי קיצרעפ,,) עניבסקלָאפ רעד ןופ ןרָאיבײהנָא יד --- ןאמשיפ בקעי

 ,(477-48 .זו ,קרָאי-וינ ,"עניב

 יד ,גָאטײב 3 ,טניה ;ןעברָאטשעג ,רעליּפשיוש רעטמירַאב ,ןָאסידַאק .ל

 ,1947 .טּפעס 26 ,י .נ ,"שזיָאמ , ,היול

 אשימ ןוא ןָאסידַאק בייל ,רעלטסניק ענעברָאטשרַאפ יד --- ךיירנערהע םייח
 ,1947 .בָאטקָא 3 ,.י .נ ,"סטרעוװרָאפ , ,ןַאמרעג

 ,.י .ב ,"רוטלוק עשידיי, ,ןַאמרעג אשימ ןוא ןָאסידַאק בייל --- ןאמדניק הרש
0 1947. | | 

 ,25:33 .וז ,1961 ,ביבא-לת ,דנַאב רעטייװצ ,"תונורכז, -- טרעכייוו לאכימ

3, 67, 172, 177. 
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 "טפיהרעפ}
 ןרעטאעט סקלָאפ ןייבשריה ץרּפְו

 טייצ ןופ ןגעלפ ,יקָאװלימ ןיא ךיוא ױזַא ,טעטש ערעדנַא ןיא יוװ

 סרעטקַאנייא ןריפוצפיוא ןבורּפ עשידַארָאּפס ןרעוו טכַאמעג טייצ וצ

 ןענייז ןעגנולעטשרָאפ יד טָא ןגעוו סעטַאד עיונעג ןייק .שידיי ןיא

 -שגנייא ןבָאה סָאװ ,ןּפורג יד ןופ ןעמענ יד ןגעוו טינ ךיוא ױזַא ,ָאטינ

 -מעצעד 16 םעד זַא ,טנַאקַאב רעבָא זיא'ס .ןעגנולעטשרָאפ יד טנדרָא

 -נעגרָאמ .ה ןופ ר"א ,לָאה סַאזייו ןיא ןענייז 1921 רעדָא 1920 רעב

 -ַארד שירַארעטיל עגנוי; רעד ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא ,ןרעטש

 זיא, סרעטקַאנייא ייווצ יד *יקָאװלימ ןיא טפַאשלעזעג עשיטַאמ

 ,םכילע םולש ןופ *אבה םלוע;, ןוא ןידרָאג בקעי ןופ *? קידלוש רע

 עשידיי יד ןופ ץיּפש רעד ןיא טייטש רעכלעוו ,רעּפעט קחצי

 -װַאטסער וצ ןזיװַאב טָאה ,ןרָאי טניז יקָאװלימ ןיא ןעגנולעטשרָאפ

 עשיטַאמַארד עשידיי יד ןופ טעברַא רעד ןגעוי דליב סקידנגלָאפ ןריר

 :יקָאװלימ ןיא ןטפַאשלעזעג

 ךיז ןבָאה ,1920 ןיא טנווָא-רעבמעװַאנ ןקיטסָארפ טלַאק ַא ןיא,

 עֶלַא) 18 ןוא 14 ןרָאי יד ןשיוװצ ךעלדיימ ןוא ךעלגניי עּפורג ַא

 (המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ עּפָאריײא ןופ ענעמוקעג סָאװ רָאנ

 וינעווע לארטנעס ףיוא הרות דומלת רעד ןופ זיוה ןיא טלמַאזרַאפ

 עּפורג יד .רערעל יד ןעוועג ןענייז ץפח הכלמ ןוא ןַאמזוט המלש ואוו

 ךַארּפש רענַאקירעמַא יד ןעמעוו ןוא ,ןסיוו ךָאנ קירעגנוה קידנעייז

 -ַאב טנווֶא םעד ןבָאה ,ןעווענ דמערפ ןצנַאג ןיא זיא רוטלוק ןוא

 ןוא עשידיי יד ןענעייל ,שידיי ןיא טעברַא רעייז ןריּפוצנָא ןסָאלש

 -טּפיוה רעד ןוא .קרעוו ערעייז ןריסוקסיד ,רעקיסאלק עכעלטלעוו

 סָאװ ,ןטעטיוװיטקַא עֶלַא זַא ,ןעוועג זיא סולשַאב רעייז ןופ טקנוּפ

 .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןייז ןלָאז ,ןעמענרעטנוא טעװ עּפורג יד

 -וצנַא גנוטלַאװרַאפ א ןרָאװעג טלייוורעד טנוװָא ןבלעז םעד זיא סע

 :ןעמַאנ ַא ןבעגענ עּפורג רעד ךיוא ןוא ,טעברַא רעד טימ ןריפ

 ןגעלפ רימ ."יקָאוװלימ ןופ טפַאשלעזעגנ עשירַארעטיל עשידיי יד;

 ,רעטנעצ קרַאּפ םעהּפעל ןיא ךָאוו ַא לָאמ ןייא ןעמוקנעמַאזוצ ךיז

 .וװ .ַא ,א ,ןריטוקסיד ןוא ןענעייל

 -ענ טרעדָאפענפיוא ןיא טּפַאשלעזעג רעד ןופ גנוטלַאוװרַאפ יד

 םעהּפעל ןופ רָאטקעריד רעקיטלָאמעד רעד ,טיוו רעטסימ ןופ ןרָאװ

 ןענַאטשַאב זיא טפַאשלעזעג יד סָאװ םעד בילוצ זַא ,רעטנעצ קרַאּפ

 רעכלעוו ,ןשטנעמ ַא ןעיצוצ רימ ןזומ ,עקירעירעדנימ זיולב ןופ

 רעד ןופ ןטעטיױיטקַא יד זַא ,ןעז ךיוא ןוא ,ןפלעה זדנוא לָאז

 ןיא סָאד .ןרעוו טריפענכרוד שיטַאמעטסיס ||}|לָאז טפַאשלעעג

 ןעיצוצ ןעגנולעג ןיא סע ,סיוארָאפ סיוטש רעטשרע רעד ןעוועג

 עסיורג א טַאהעג טָאה רעכלעוו ,קישזָאנ .י טפַאשלעזעג רעד וצ

 רעטנוא .רעטַאעט שידיי ןוא שידיי רַאפ ץרא ךרד ןוא טפַאשביל

 -וטש וצ שיטַאמעטסיס רעבירַא רימ ןענייז החנשה סקישזַאנ רבח

 ,עלעדנעמ ,שַא םולש ,ץרּפ ,םכילע םולש : רעקיסַאלק עשידיי יד ןריד

 יד ךיוא טָאה ,עיצַאזינַאגרָא עדעי יוװ טקנוּפ .ערעדנַא ןוא ,יקסניּפ

 .טעברַא רעד טימ ןריפוצנָא ,ןדנָאפ ןיא טקיטיונעג ךיז טפַאשלעזעג

 .טנווָא-טסנוק-ןיילק ַא ןרָאװעג טריפענכרוד קעווצ םעד רַאפ זיא סע

 :סרעטקַאנייא ייווצ טריפענכרוד זדנוא טימ טָאה קישזָאנ .י רבח

 ןופ !אבה םלוע, ןוא ,ןייטשנערא קרַאמ ןופ 'דיל עקיבייא סָאד,

 ןעועג ןיא ,טַאנלַאװ ןוא עטס ,לָאה-סאזייו רעד ,םכילע םולש

 -רַא רעזדנוא ןעזענ טָאה סָאוו ,םלוע רעסיורג רעד .טלופרעביא

 ,טירט עטשרע יד ןעוועג ןענייז סָאד .טרעטסיײגַאב סיורַא זיא ,טעב

 .עיצאזינַאגרָא רעקיטציא רעזדנוא ןופ ליּפש-רעטַאעט

 -טנגוי ַא ןרָאװעג טריזינַאנרָא יקָאוװלימ ןיא ןיא 1922 רָאי ןיא

 -כרוד ןבָאה ייז ,'יבכמ, ןעמָאנ םעד רעטנוא ,עיצַאזינַאנרַא עכעל
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 ןופ ןָאטיססעל

 טפַאשרעריפ רעד רעטנוא ,ןעגנוטסעמרַאפ עשיטעלטַא ייר ַא טריפעג

 -ובכמ יד טָאה .גרעבדלָאנ ןָאיל ,ןַאמריינש סקעלַא םירבח יד ןופ

 ןבעל םעד טעמדיוועג טנווָא ןַא ןריפוצכרוד ןסָאלשַאב עיצַאזינַאגרָא

 ,לצרעה רָאדָאעט .רד ןופ ןפַאש ןוא

 ,טפַאשלעזעג רעד ןופ טפַאשרעדילנטימ יד ןרעסערגרַאפ םעד טימ

 ןיא ןטנוװָא-טסנוק-ןיילק ייר ַא ןריפוצכרוד חכב ןעוועג רימ ןענייז

 ןטָארטעגפיױא ןענייז טפַאשלעזעגנ רעד ןופ עליפ .,יקָאוװלימ םורַא ןוא

 יד .יקָאװלימ רעסיוא ןוא ןיא סעיצַאזינַאנרָא ענעדישרַאפ ייב
 .ןיסנַאקסיװ ןיא חכ-רוטלוק ַא ןרָאװעג זיא טפַאשלעזעג

 -הסדה רעד ןופ ןדַאלעגנייא טפַאשלעזעג יד טרעוו 1922 רָאי ןיא

 -נַאג ַא ןיא ןטערטוצפיוא ,ןיסנָאקסיוװ ,ןָאסידעמ ןופ עיצַאזינַאגרָא

 -לעזעג רעד וצ טרעוו קעווצ םעד רַאפ .גנולעטשרָאפ-רעטַאעט רעצ

 -שריה ץרּפ טריסישזער טָאה רעכלעוו ,רעגרעב .,? ןניוצעגוצ טפַאש

 ",רעטכעט סדימש םעד, עידעמָאק-סקלָאפ סנייב

 ןיא| טביירש ,רעדילגטימ עטשרע יד ןופ רענייא ,לשנייוו םייח

 :{גנוצעזרעביא רעזדנוא

 ַא טָאה -- 1920-21 -- דָאירעּפ ןטרעטסײגַאב םענעי ןיא,

 שירַארעטיל גנוי, יד טעדנירגעג עכעלטנגוי ענעבענענרעביא עּפורג

 ..טפַאשלעזענ עשיטַאמַארד

 עשיטַאמַארד ַא טריטסיזקע ןיוש ךעלטננייא טָאה טייצ רענעי וצ

 ןבָאה עכעלטננוי עקיזָאדיד רעכלעוו ןיא ,ענעסקַאװרעד ןופ עפורג

 ןוא רענעמ עגנוי עשיטסילַאעדיא עקיזָאדיד רעבָא ,טקילײטַאב ךיז

 ףיוא ןטערטפיוא ןיא רָאנ טריסערעטניא ןעוועג טינ ןענייז ןעיורפ

 -סילַאעד ַא ףיוא ןעגנערבוצסיורַא ןעוועג זיא ליצ רעייז .עניב רעד

 הליחתכל .ןסעיּפ עשירַארעטיל עשידיי ענרעדָאמ יד ןפוא ןשיט

 ,ץרּפ ןֹופ סעיצַאטיצער ןוא סרעטקַאנייא טריפענפיוא ייז ןבָאה

 .ערעדנַא ןוא ןעזייר ,ןייבשריה ,שַא םולש ,יקסניּפ דוד ,םכילע םולש

 םעד, ןעוועג זיא ,טליּפשעג ןבָאה ייז סָאװ ,עסעיּפ עצנַאנ עטשרע יד

 טליּפשעג טינ ןיא יז זַא ,גונעג עװוַאקישט ןוא ,'רעטכעט סדימש

 ןיא 'הסדה; רעד רַאפ ,1923 ןיא רָאנ ,יקָאװלימ ןיא ןרָאװעג

 ."ןיסנָאקסיװ ,ןָאסידעמ

 םוש ןָא ןענייז סע עכלעוו ןיא ןרָאי לָאצ ַא קעװַא ןעייג רעדיוו

 ,יקָאװלימ ןיא ןעגנולעטשרָאפ עשידיי ענלצנייא ןעמוקעגרָאפ קפס

 ,סעטַאד םוש ןייק ָאטינ ןענייז סע עכלעוו ןגעוו רעבָא

 טריפעגפיוא ,ןידרָאג ןויצ-ןב ןופ ר"א ,זיא 1927 רַאונַאי 23 םעד

 ."ןתח רענעגנודעג רעד , סווָאמיד ּפיסָא ןרָאװעג

 ;לשנייוו םייח טביירש םעד גןעוו

 טירש ןסיורנ ַא ןעגנַאנעג עּפורג יד זיא 1926 טסברַאה ןיא,

 ןויצ ןב םענעברָאטשרַאפ-טציא םעד ןגניואווַאב טָאה יז .סיוארָאפ

 'טפַאשלעזעג רעשיטאמַארד רענַאקיש, רעד ןופ רָאטקעריד ,ןידרָאנ

 רעשיטַאמַארד שירַארעטיל גנוי, רעד רַאפ עסעיּפ ַא ןריסישזער וצ

 ןוא שזיטסערּפ םעד ןפלָאהעג קרַאטש טָאה סָאד .!טפַאשלעזעג

 ",ג .ד .ל .י, רעד ןופ גָאטרָאי ןטסקעז םוצ זיא ױזַא ןוא ,ננונעקרענא

 ךיירנלָאפרעד זיא סָאװ ,'ןתח רענעגנודעג רעד, ןרָאװעג ןבעגעג

 לָאה ןָאטניקנעלּפ ןיא רעכוזאב 1000 רעביא רַאפ ןרָאװעג טליּפשעג

 ."עירָאטידיוא רעקַָאוװלימ ןופ

 טקילײטַאב עּפורג רעד ןופ רעדילגטימ יד ךיז ןבָאה 1929 ןיא

 -ַארד רעגַאקיש יד סָאװ ,"רצוא,, סיקסניּפ ןופ סענעצסדןסַאמ יד ןיא

 | .יקָאװלימ ןיא טריפעגפיוא טָאה טפַאשלעזעג עשיטַאמ

 רעטנעצ ןשידיי ןופ לַאז:רעטַאעט ןיא זיא 1922 רַאונַאי 20 םעד

 ןשידיי רעקָאװלימ, ןופ ןרָאװעג טריפעגפיוא רעּפעט קחצי ןופ ר"א

 ."רעדלעפ ענירג, עידעמָאק סנייבשריה ץֵרּפ "זיירק ןשיטַאמַארד

 -עג טריפעגפיוא רעּפעט רָאדיזיא ןופ ר"א זיא 1922 ץרעמ 22 םעד
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןוא יקסניּפ דוד ןופ טקַא 1 ןיא עידעגַארס ַא ,*טגָאזעגּפָאק ןרָאװ

 .יזָאּפ .א ןופ טקַא 1 ןיא עידעמָאק ,*עיצקַאדער ןיא;

 רעד ןופ גנוניישרעד רעד דובכל ,זיא 1923 רַאורבעּפ 6 םעד

 -עגפיוא ,רעּפעט קחצי ןופ ר"א ,"ברעמ ןוא טסעווטימ ,, עיגָאלָאטנַא
 . רוטַאינימ עשיטַאמַארד ,"הלכ ןייז טעז רעעז רעד, ןרָאװעג טריפ

 ,רעלקעס .ה ןופ רעדליב יירד ןיא

 ,עירָאטידיא-רעטנעצ ןשידיי ןיא זיא 1923 רעבמעווָאנ 29 םעד

 ,רעגיז רעד, ןרָאװעג טריפעגפיוא ,ןילָאגַאלג ,ס סירָאב ןופ ר"א

 ,"יקסניּפ דוד ןופ ןענעצס 8 ןוא ןטקַא 3 ןיא עמַארד

 א : 8

 ,ןילָאגַאלג .ס סירָאב ןופ טריפעגפיוא ,יקסניּפ דוד ןופ "רעגיז רעד.

 ר"א ,עירָאטידיוא-רעטנעצ ןשידיי ןיא זיא 1925 לירּפַא 28 םעד

 ,"לקניוו רענעפרָאװרַאפ ַא; ןרָאװעג טריפעגפיוא ,רעּפעט קחצי ןופ

 .ןייבשריה ץרּפ ןופ ןטקַא 4 ןיא עידעמָאק

 יד ןופ סעטַאד ןלעפ סע עכלעוו ןופ ןרָאי קעװַא ןעייג רעדיוו

 ; ,ןטעטױוװיטקַא

 ןופ דילגטימ ןוויטקַא ןטימ עּפורט יד ךיז טדניברַאפ 1946 ןיא

 ןָאסײמ סירָאמ טפַאשלעזעג רעשיטַאמַארד רעשידיי רעגַאקיש רעד

 ןשידיי ןופ עירָאטידיױא רעד ןיא ףיוא טריפ רע ןוא ,רעסישזער סלַא

 ,םכילע םולש ןופ "דיי ַא ןייז וצ רעווש, רעטנעצ

 :ןַאמלעביז .ס טביירש גנוריפפיוא רעד ןגעוו |

 רעייז ,רעליּפשיוש ןדעי ןופ גנוטלַאה יד ,גנולעטשראפ עצנַאנ יד ,

 טָאה ,עלָאר רעד ןופ גנושטייטסיוא ןוא טנעמַארעּפמעט ,ןליּפש

 ,טשינ ייז ןעק'מ ןעוו זַא ,רעיושוצ ןפיוא קורדנייא ַאזַא טכַאמעג

 טרימַאלקער ןוא טָאטש רעדמערפ ַא ןופ ןעמוקעג ןטלָאװ ייז רָאנ

 -נַא טשינ םענייק ייז ןטלָאװ ,רעלטסניק עטמירַאב סלַא ןרָאװעג

 םעד ... .שירעלטסניק ןעוועג ןיא גנוריפפיוא יד לייוו ,טשיוט
 רָאטקעריד םעד טמוק גנוריפפיוא רענייש רעד רַאפ טידערק ןטסערג

 יד רַאפ ןיא רע .טסיטרַא רעגַאקיש רעטנַאקַאב ,ןָאסיימ סירָאמ

 יקָאװלימ ןייק ךָאוו ַא לָאמ רֶאּפ ַא ןעמוקעג םישדח עכעלטע עטצעל

 ןייז רעדנוזַאב ןדעי טימ קידנרידוטשנייא ,טעברַאעג רעווש ןוא

 סע . .. לבמַאסנַא ןצנַאנ ןטימ ןבָארּפ ליפ קידנריפכרוד ןוא עלָאר

 טינ ןלָאז רעליּפשיוש יד ןעוו זַא ,ךעלדנעטשרַאפ ץנַאג רעבָא זיא

 -קעריד םעד ןפלָאהעג טינ טלָאוװ ,טנַאלַאט ןקיטיונ םעד ןציזַאב

 רענייא רעדעי . . . רעבָא . . . .םזילַאעדיא ןוא טעברַא ערעווש סרָאט

 ."טייקטסנרע ןוא טנַאלַאט טימ ןלָאר ערעייז טריפעגכרוד טָאה יז ןופ

 רעטַאעט-טסבַאּפ ןיא ןָאסיימ סירָאמ ףיוא טריפ 1947 ץרעמ 9 םעד

 .ןירבָאק ןָאעל ןופ "וויירד דייסרעוויר,

 -יטינוימָאק ןשידיי ןיא טרעייפעג טרעוו 1947 רעבָאטקָא 26 םעד

 ןטימ ,יקסניּפ דוד רעקיטַאמַארד ןופ לבוי רעקירָאי-75 רעד רעטנעצ

 טריפעגפיוא טרעוו ןָאסיימ סירָאמ ןופ ר"א ןוא ,רענדער סלַא טסַאג

 ."רצוא; סיקסניּפ ןופ טקַא רעטשרע רעד
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 קנעדנָא סלַא ,"זיירק רעשיטַאמַארד שידיי; רעד טָאה 1248 ןיא

 ןוא רעלעטשטפירש ןשידיי םענעברָאטשרַאפ ןכָאנ גנורערַאפ ןוא

 ןעמָאנ םעד ןעמענוצנָא ןסָאלשַאב ,ןייבשריה ץרּפ רעקיטַאמַארד

 "ןמּפיהרעּפ,

 (ןופ רוציק ַא)

 רעטַאעטיסקלַאפ ןייבשריח ץ'רּפ

27 
ֹ 

 ןבעגעג ,ןָאסיימ סירָאמ ןופ ר"א ,זיא 1948 רַאורבעּפ 28 םעד ןוא

 ליּפש שירָאגעלַא ,*דלָאג, ןופ ערעימערּפ יד ,רעטנעצ ןיא ןרָאװעג

 רעכלעוו ,רבחמ ןופ טייהנזעוונָא רעד ןיא ,ןַאקלַא .י ןופ רעדליב 4 ןיא

 .סעלעשזדנַא סָאל ןופ ןרָאװעג ןפורעגסױרַא זיא

 -ָאמ ןופ ר"א ,עירָאטידיױא-רעטנעצ ןיא זיא 1949 רַאונַאי 15 םעד

 עידעמָאק ,"רעטכעט סדימש םעד, ןרָאװעג טריפעגפיוא ,ןָאסיימ סיר

 ,ןייבשריה ץרּפ ןופ

 (ןָאסײמ סירָאמ : ישזער) ןייבשריה ץרּפ ןופ "רעטכעט סדימש םעד,

 : טביירש יקסווָאדוש .מ רָאסעכָארּפ

 -יקסוװַאלסינַאטס רעד ןיא טקריוועג ןבָאה רעליּפש יד . .. ,

 ןפיוא זיא טנעצקַא רעד .סרַָאטס ןייק ייז ייב ָאטינ : עיצידַארט

 ןענָאק עכלעוו יד רַאפ גנושירפרעד ַא זיא סָאד סָאװ ,?במַאסנַא
 .עניב עלעיצרעמָאק עטשרעהַאב-רַאטפ יד ןגָארטרעבירַא טינ ןיוש

 טרעוו זיא ,עסעיּפ יד טריסישזער טָאה רעכלעוו ,ןָאסיימ סירָאמ . . ,

 ."ענעצס רעדעי רַאפ גנונעקרענָא

 ןייז וצ ,רבחמ ןופ טייהנזעוונָא רעד ןיא זיא 1949 ינוי 11 םעד

 רעטנעצ ןשידיי ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ,גָאטנריױבעג ןקירָאי0ֿ

 ."טָארקנַאב, ןטקַא 4 ןיא עמַארד סקיווייל .ה ,ןָאסיימ סירָאמ ןופ ר"א
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 רעטשרע רעד וצ ,רעטַאעט-טסבַאּפ ןיא זיא 1950 רַאונַאי 29 םעד

 סירָאמ ןופ ר"א ןרָאװעג טריפעגפיוא ,ןייבשריה ץרּפ ןופ טײצרָאי

 ,ןייבשריה ץרּפ ןופ *עמשטערק עטסוּפ יד , ןָאסיימ

 : ןליּפש סָאד ןוא גנוריפפיוא רעד ןגעוו טביירש ןַאמלעביז .ס

 -רַאפ גנוריפכרוד |ר}עכיירגלַאפרע | רעד} יד ןופ לייט ןסיורג ַא,

 ױזַא זיא סָאד .ָאנַאקיש ןופ ןָאסיימ סירָאמ רעסישזער רעד טניד

 ךָאנ סע זיא רעקיטציא ןרעדו יד ןיא רעבָא .גנוריפפיוא ןרןעדעי ןיא

 זיא סָאװ ,זיא עסעיּפ רעד ןופ לייט רעסיורג ַא לייוו רַאפרעד ,רעמ

 םניא טעברַא ערעווש טרעדָאפ סָאד ... ,ליּפשנסַאפ , סלַא טנַאקַאב

 ךיז ןלָאז ייז ןופ רָאּפ ַא רעדָא רענייא ביוא ?ייוו ,ייז טימ ןרידוטש

 עצנַאנ סָאד טרעוו ,ץַאלּפ ןקיטכיר םעד ןעמענרַאפ טינ ןוא ןרילרַאפ

 סעב ןופ טליּפשעג טרעוו עטיימ .... .טריפענרעביא דליב-ןסַאמ

 ַאזַא טַאהעגנ ןטלעז טָאה יז .עטסעב ריא זיא עלָאר יד . . . רענרעל

 .עלָאר רעד ןיא יוװ לופטנעמַארעּפמעט ױזַא ןליּפש וצ טייהנגעלעג

 ןקיטיונ ןטימ טליּפשעג טָאה קיציא סלַא . . . ןייטשלרעּפ ירעה . .,

 ענייז ננוגעווַאב עדעי ןוא ,טרעדָאפ עלָאר יד סָאװ טנעמַארעּפמעט

 שטָאכ ,רוחב רעשיפרָאד ַא ןעוועג עקַאט טלָאװ רע יוװ ןעוועג זיא

 ךיוא טָאה ...טנַאיוװעל קעשזד .,ןַאמרעגנוי רענַאקירעמַא ןַא זיא רע

 טָאה . ... רעּפעט קחצי ... .עלָאר ןייז טייטשרַאפ רע זַא ,ןזיווַאב

 טָאה רע סָאװ סָאד רעבָא ,לָאר עפיורג קירביא ןייק טַאהעג טינ

 -נייא ןַא טזָאלעגרעביא ןוא טנַאלַאט טימ ןעוועג זיא ,טריפעגנכרוד

 א ןעװעג זיא ... עינעה סלַא ... ןעטסרוב ַאדייא . .. .קֹורד

 -רעבא עלַא טימ יורפ עשידיי עשיפרָאד עשיאעּפָארייא ענשטיּפיט

 סלַא עילָאר ןייז טָאה . . . ?שנייוו ןםייח} דרַאוַאה . . . .סנביולג

 ,שיטסילַאער רעייז טריפעגכרוד ,שובייל ןופ רעטָאפ רעד ,קיזייא

 ."דיי-ספרָאד רעשידיסח ,רעמורפ רעקילָאמַא רעתמא ןַא

 ,ןרָאװעג טריפעגפיוא רעטנעצ ןשידיי ןיא זיא 1950 יַאמ 24 םעד

 2 ןיא עידעמָאק ,"טעװעטַאר ,רעטקָאד, ,ןָאסיײמ סירָאמ ןופ ר"א

 .ןַאקלַא .י ןופ סענעצס 6 ,ןטקַא

 ןופ ןָאקיסקעל

 טסעשז ןטסדנימ םעד ייב טנָאקענ ןבָאה ןטייקיטיידייווצ ענעדיש

 -רַאפ לָאז עידעמָאק יד זַא ,וצרעד ןעננערב ,קנואוז ַא זיולב רעדָא

 רעכעלנייועג א ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ ןוא טייקנייר ריא ןריל

 ."עסעיּפ-דנוש

 -שריה ץרּפ ךָאנ טנוװָא-קנעדנָא ןַא וצ ,זיא 1951 רַאורבעפ 17 םעד

 סנייבשריה ןרָאװעג טריפעגפיוא ןָאסיימ סירָאמ ןופ ר"א ,ןייב

 סדימש, ןופ טקַא רעטייוצ רעד ןוא *ןעלדנַאמ ןוא סעקנישזָאר,

 ,"רעטכעט

 רעד רעטנוא ,רעטַאעט-טסבַאּפ ןיא טרעוו 1952 רַאורבעפ 24 םעד

 טריפעגפיוא ,ןַאמרעב יכַאר רעסישזער ןטרישזַאגנַא-יינ ןופ ישזער

 ,ןידרָאג בקעי ןופ ?ָאטַאנָאס רעציירק יד;

 טכירַאב ַא ןיא טגָאזעג טרעוו ןליּפש ןוא גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 + :"סטרעוװרָאפ ,, ןיא

 ,ןרָאטַאמַא ןליּפש סָאד זַא ,ןענעקרעד טנָאקעג טינ טָאה'מ ... ,

 סע .... .רָאטקעריד םעד סיוועג טמוק רַאפרעד טסנידדַאפ ןסיורג ַא

 ךיז טָאה רענרעל סעב זַא ,ןנָאז וצ טינ טכערענמוא ןעוועג טלָאװ

 ךיוא .יטע סלַא עלָאר ריא ןיא ןפָארטרעביא ןיילַא טושּפ לָאמ םעד

 ןייז טימ טָאה רַאוגערנ סלַא עלָאר רעד ןיא ןייטשלרעּפ ןל|ןשרעה

 סלַא רעּפעט קחצי .טנכייצעגסיוא קרַאטש רךיז ןליּפש ןלופטנַאלַאט

 -ַאער תמא עלָאר ןייז טליּפשענ טָאה ,רמז-ילכ ַא ,רעלדיפ םירפא

 רעייז ךיוא טָאה טסניד עשיסור יד סלַא ןיטסרוב אדייא ,שיטסיל

 ןנָאז ךיוא ןעמ ןָאק עבלעזסָאד .לָאר ריא טריפענכרוד שיטסילַאער

 לָאר ןייז ןיא טנַאיעל בקעי ... ן'עלייב,| רעבראפ זוָאר ןנעוו

 רעד ףיוא גנוטלַאה עכעלריטַאנ ןייז ,רעדנעלדירפ ?יאַאפַאר ןופ

 .טנכייצעגסיוא ןעוועג ןענייז ,ןעננוגעװַאב עלַא ענייז ,עניב

 ןקירדוצסיוא טדַאשעג טינ רעכיז טלָאװ םיחבש עֶלַא יד ךָאנ

 ןביילג רימ .ןסעיּפ יד ןופ לַאװסיוא םעד ןנעוו קיטירק ?סיב ַא

 -וצפיוא 'טפיהרעּפ, םעד ןופ עבאנפיוא יד ןייז ףרַאד סע זַא ,טשינ

 טריפענפיוא ןפרַאד'ס רָאנ ,'ָאטַאנָאס רעציירק, יו ןסעיּפ ןריפ

 "טָארקנַאב, עסעיּפ ןייז ןופ גנוריפפיוא רעד תעב "טפיהרעּפ, רעד טימ טסַאג סלא קיװײל .ה

 :גנוריפפיוא רעד ןגעוו טביירש דלעפנעזָאר .א

 ןשינַאקירעמַא-שידיי ןופ עידעמָאק ַא זיא !טעוװעטַאר רָאטקָאד, ,

 ןפַאש וצ ןעגנולעג זיא רָאטיוא םעד זַא ,ןבעגוצ זומ ךיא ןוא ,ןבעל

 טייקרעטייה א סױרַא ןפור עכלעוו ,סעיצַאוטיס עשימָאק ייר ַא
 .םוקילבוּפ םייב רעטכעלעג ןקיצרַאה ַא ןוא

 םייב רָאסישזער רעד טאהעג טָאה עבַאנפיוא עטכייל ןייק טשינ

 -קַארַאכ ןשידיי ַא ריא ןבעג וצ ,סנטשרע : עסעיּפ יד ןרידוטשנייא

 -רַאפ יד ,דנוש ןלַאנַאב ןיא ןלַאפוצניײרַא טשינ ,סנטייווצ ,ןוא ,רעט
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 -סקלָאפ רעשידיי ןוא טלאהניא ןשידיי רעמ ַא ןופ ןסעיּפ ןרעוו

 | ."טייקכעלמיט

 יכַאר ןופ ר"א טרעוװ ,גנורעייפ-ץרּפ ַא וצ ,1952 לירּפַא 20 םעד
 ."טנערב'ס, סצרּפ טריפעגפיוא ,ןַאמרעב

 טריפעגפיוא רעדיוו ןַאמרעב יכַאר ןופ ר"א טרעוו 1952 ינוי ןיא

 ."רעדלעפ ענירג , סנייבשריה ץרּפ

 יולה לא תיב לּפמעט ןופ לַאז ןיא טרעוו 1952 רעבמעצעד 25 םעד

 ,רעלָאּפָארטסָא עלעשרעה, ,ןַאמרעב יכַאר ןופ ר"א ,טריפעגפיוא
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 רעטַאעט ןשירדיי

 (ןאמרעב יכַאר ישזער) ןייבשריה ץרּפ ןופ "רעדלעפ ענירג,

 םייח ןופ קיזומ ,ןָאזנעשרעג טיול ,ןטקַא 23 ןיא עידעמָאק עשילַאקיזומ

 ,"רעזיילג .י ןוא לשנייוו

 :ןליּפש סָאד ןוא גנוריפפיוא רעד ןגעוו טביירש ןַאמלעביז

 ןופ ןצנַאגניא טינ טייטשאב גנוריפפיוא רעד ןופ טייקסיורג יד,

 םנופ ןליּפש עשירעלטסניק סָאד רָאנ ,עסעיּפ רעד ןופ טלַאהניא םעד

 עטנַאקַאב זַא ,ןלעטשרָאפ טינ ךיז ןָאק'מ ,לבמַאסנַא 'טפיהרעּפ,

 "םניוועג עסיורג סָאד,
 -  ןופ - |
 םכילע םולש

 (טעמול ךורב --- ישזער)

 רעסעב ןלָאר ערעייז ןריפכרוד ןלָאז רעליּפשיוש עלענָאיסעפָארּפ

 עלעשרעה, ןיא ןָאטעג סע ןבָאה עּפורג רעד ןופ עטפרעמ יד יוװ
 ","רעלָאּפָארטסָא

 ,ָאגַאקיש ןיא ןבעגעג 3 לירּפַא 1 10 םעד ךיוא טרעוו עסעיּפ יד

 ,לָאמ יירד "טפיהרעּפ, ךרוד טליּפשעג טרעוװ יז ואוו

 רנ לא תיב לּפמעט ןופ לָאז ןיא זיא 1952 רעבמעצעד 26 םעד

 רעד ןַאמ ןיימ , ןרָאװעג טריפעגפיוא ,ןַאמרעב יכַאר ןופ ר"א ,דימת

 השמ ןופ שידיי ןיא טצעזרעביא ,ףסוי רב עשוהי ןופ "רעטסינימ

 ,דוד ןב

 ;טגָאזעג טרעוו "סטרעוורָאפ, ןיא טכירַאב ַא ןיא

 ןוא גנונַאּפש ,טלַאהניא ןטנַאסערעטניא ןַא טָאה עסעיּפ יד,

 זיא ןַאמרעב יכַאר רָאטקעריד-טפיהרעּפ םנופ ישזער יד .רָאמוה

 טרעוו סָאד סָאװ קידנקוק טינ ןוא ,ענעגנולעג ַא רעייז ןעוועגנ ךיוא
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 ענעמונרַאפ ןופ רָאנ ,רעליּפשיוש עלַאנַאיסעפָארּפ-טינ ןופ טליּפשעג

 -רעביא ,ייז ןופ רענייא רעדעי טעמכ טָאה ןגעווטסעדנופ . . . ,שטנעמ

 טריפעגכרוד סָאד ,ןלָארטּפױוה יד טליּפשעג ןבָאה סָאוו יד טּפיױה
 ,ןעוועג זיא ןופרעד טַאטלוזער רעד .שיטסילַאער ןוא ךעלריטַאנ
 -רעטייוו יד ןיא טריסערעטניארַאפ קרַאטש ןסעזעג זיא םלוע רעד זַא

 עשיטסירָאמוח יד ןופ טלייוורַאפ טוג ךיז ןוא ןעגנולקיװטנַא עקיד
 ."ןעגנוריסַאּפ

 ןופ עירָאטידיױא רעגרַאק סקַאמ ןיא זיא 1953 רַאורבעפ 26 םעד

 -יר.,ןָאסיימ סירָאמ ןופ ר"א ,ןרָאװעג טריפעגפיוא רעטנעצ ןשידיי

 .ןירבָאק ןָאעל ןופ "וויירד דייסרעוו

 -עגפיוא עירָאטידיױא-רעגרַאק ןיא טרעוו 1956 רַאונַאי 14 םעד

 םולש ןופ "סניוועג עסיורג סָאד, ,טעמול ךורב ןופ ר"א ,טריפ
 ,םכילע

 ,טריפעגפיוא עירָאטידיױא:רעגרַאק ןיא טרעוװ 1956 יַאמ 19 םעד

 ןיא עידעמָאק ,"ביבא לת ןיא לדנעמ םחנמ, ,טעמול ךורב ןופ ר"א
 ,עלס קחצי ןופ ןטקַא 2

 רעליּפשיוש רעד טרישזַאגנַא רעסישזער סלַא טרעוו 1957 ןיא

 1957 רַאורבעפ 16 םעד טרעוו ישזער ןייז רעטנוא ןוא ,ךיילב הדוהי

 ןכלעוו ףיוא *רעטַאעט ןשידיי ןופ לרעּפ, נ"א טנוװָא ןַא ןבעגעג

 היבט ,, סמכילע םולש ןופ לטיּפַאק עטשרע סָאד טריפעגפיוא ןרעוו'ס
 טקַא רעטירד רעד ,ךיילב הדוהי ןופ טריזיטַאמַארד ,"רעקיכלימ רעד

 ."עליוב לקנַאי, סנירבָאק ןופ ענעצס ַא ןוא *סעטַאמש/, סקיווייל ןופ

 ףמַאק רעד, ןבעגעג רעטנעצ ןשידיי ןיא טרעוו 1957 ינוי 8 םעד

 ,1958 ץרעמ 22 םעד ,טרעוו עסעיּפ יד .ןָאזנעסאמ לאגי ןופ "בגנ ןרַאפ

 ,טלָאהרעדיװ ,לארשי תנידמ רָאי 10 דובכל

 -ץגפיוא ךיילב הדוהי ןופ ר"א טרעוו 1957 רעבמעווָאנ 22 םעד

 ."םשה שודיק; סשַא ןופ עיצַאזיטַאמַארד סצרַאװש סירָאמ טריפ

 :טגָאזעג טרעו רענעב אשטראמ ןופ טיזנעצער ַא ןיא

 רענייא זיא טנעזנעצער רעד זַא ,ןרעוו ןכָארטשענרעטנוא ףרַאד'ס ,

 סָאד רעבירעד זומ ןוא שידיי ןייק טינ טדער סָאװ ,רעכוזַאב יד ןופ

 יד רעבָא .ןעגנוקרעמַאב ענייז ןֹכַאמ םייב טכַארטַאב ןיא ןעמענ

 טינ ףרַאד ןעמ סָאװ וצ סעכלעזַא ךיז טימ סיוא טקידד עמַארד

 טייקרָאלק יד .ךַארּפש רעד טימ טפַאשטנַאקַאב יד ןבָאה סיואכרוד

 רעמינּפ יד ןופ ןקורדסיוא יד ןוא תויועה יד ,עיצקַא רעד ןופ

 ןופ ףליה רעד טימ .טלַאהניא ןלענַאיצַאמע םעד סױרַא ןעגנערב

 טינ םלוע רעד טָאה ענעצס רעדעי ןופ טלַאהניא ןקידרוציקב ַא
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 "םשה שודיק,
 ןופ

 שא םולש

 (ךיילב הדוהי --- ישזער)

 טרעה רעבָא שיטקַאפ .ענעצס עדעי ןגלָאפוצכָאנ טייקירעווש ןייק

 -רַאפ ןוא טייצ רעצרוק א ךָאנ גנורעטש ַא ןייז וצ ףיוא ךַארּפש יד

 .עיצקַא רעד ןופ גנַאנ ןטימ ןוא רעמ ץלַא טדניווש

 סָאד ןעקנַאדרַאפ וצ ?כ םדוק זיא עסעיּפ רעד ןופ גלָאפרעד רעד

 אדייא ,לשנייוו םייח ,רעּפעט רָאדיזיא ןופ ןליּפש עטנכייצעגסיוא

 ןרעטנוא ... .ןאמרעטופ קעשזד ןוא קעשטאלאס יקעב ,ןעטסרוב)
 -סיורַא ןזיוװַאב עּפורג יד טָאה ךיילב הדוהי ןופ גיוא ןעמַאזכַאװ

 ,רָאמֹוה ,סָאטַאּפ םעד :ןבעל ןשידיי ןופ המשנ יד ןעגננערבוצ

 םולש יוװ ,גנוטיידַאב עשירָאטסיה ןוא לַארָאמ ,עידענַארט ,תונמחר

 ,"רעדעפ עשירעלטסניק ןייז טימ טרעדלישעגנ יז טָאה שַא

 טריפעגפיוא ךיילב הדוהי ןופ ריא טרעוו 1958 רעבמעווָאנ 29 םעד

 ,קיווייל .ה ןופ "רעוו זיא רעווק רעטנעצ ןשידיי ןיא

 ר"א ,טריפעגפיוא רעטנעצ ןשידיי ןיא טרעוו 1959 ץרעמ 28 םעד

 סמכילע םולש ןופ עיצַאטּפָאדַא סצרַאװש סירָאמ ,ךיילב הדוהי ןופ

 | ,"רעקיכלימ רעד היבוט;

 ר"א ,טריפעגפיוא רעטנעצ ןשידיי ןיא טרעוו 1960 רַאונַאי 16 םעד

 לקנָא, סשַא ןופ עיצַאזיטַאמַארד סצרַאװש סירָאמ ,ךיילב הדוהי ןופ

 ."סעזָאמ

 ןרָאװעג טליּפשעג 1960 רַאורבעפ 20 םעד ךיוא זיא עסעיּפ יד
 .רעטַאעט טירטס עטי-8 ןיא ָאגַאקיש ןיא "טפיהרעּפ, ךרוד

 ,ךיילב הדוהי ןופ ר"א ,רעטנעצ ןשידיי ןיא טרעוו 1960 ינוי 4 םעד

 ,דלעפסעטָאג אנח ןופ עידעמָאק ,"הסנרּפצ טריפעגפיוא

 לבוי רעקירָאי 40 רעד טרעייפעג טרעװ ,1961 רַאונַאי 28 םעד

 סצרַאװש סירָאמ ןופ גנוריפפיוא סכיילב הדוהי טימ *טפיהרעּפ, ןופ

 -עטשרָאפ יד .*יזנכשא רעדירב , סרעגניז .י .י ןופ עיצַאזיטַאמַארד

 ןבעגעגסיױרַא טרעוו לבוי םעד דובכל ,לָאמ 6 ןבעגעג טרעוו גנול

 שידיי ןיא ןעלקיטרַא טימ ,רינעוווס-םַארגָארּפ רעטרעסערגרַאפ ַא

 ןילעסע רעטלַא ,לשנייו םייח ,ךיילב הדוהי ,רעּפעט קחצי ןופ

 ,שילגנע ןוא שידיי ןיא םַארגָארּפ ַא ,ןעגנוריפפיוא ייר ַא ןופ רעדליב

 ,ןַאסלרעּפ דרַאװדע ,לשנייוו דרַאוַאה ןופ שילגנע ןיא ןעלקיטרַא ןוא

 ןוא רעליּפש יד ןופ רעדליב טימ (שילגנע ןיא) סעיפַארגָאיב עצרוק

 ,ןעגנוסירגַאב ןוא ,ךיילב הדוהי רעסישזער

 טימ 1961 לירּפַא 230 םעד ןרָאװעג טרעייפעג ךיוא זיא לבוי רעד

 ןוא יקציוועסוק השמ ןזח ןופ לייטנָא ןטימ ,טרעצנָאק ןוא טעקנַאב ַא

 : .ןָאקיּפ ילאמ

 הדוהי רעסישזער ןופ ןברַאטשּפָא ןגנילצולּפ ןכָאנ ,טָאה עּפורג יד

 ןוא "בגנה תוברעב, סנָאזנעסאמ טרידוטשנייארעביא ןיילַא ,ךיילב
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 ןופ ןָאקיסקעל

 נו

 24 ןוא 23 םעד ָאגַאקיש ןיא טליּפשעג יז "בגנ ןרַאפ ףמַאק רעד, נ"א

 ,עירָאטידיוא-שטיווראה ןיא 1961 רעבמעטּפעס

 :לעגיס .י טביירש םעד ןגעוו

 ןבָאה ייז .תונעט ןייק ןבָאה טינ ןעמ ןָאק ןליּפש םעד ןגעו ,

 טינ ךָאד ןעמ ןָאק רעמ ןוא ,ןגָאמרַאפ ייז סָאװ סעֶלַא ןבעגעג
 עסעיּפ יד .טוג ץנַאג ןעוועג ןענייז ןטנעמָאמ עכנַאמ .ןרעדָאפ

 -טע שטָאכ טלעפענ טָאה סע סָאוװ םעד תמחמ ןטילענ רעבָא טָאה

 יו טדערעג רעמ ןיא עסעיּפ יד .סענעצס עטליּפשעג עטוג עכעל

 ,ןעוועג זיא סָאד דלוש סנעמעוו טינ סייוו ךיא .ןרָאװעג טליּפשעג

 טַאהעג טָאה רעכלעוו ,ךיילב הדוהי םענעברָאטשרַאפ םעד ןופ יצ

 םייח רעסישזער םעיינ םעד ןופ יצ ,ליּפש-לבמַאסנַא ףיוא גיוא ןַא

 זיא עסעיּפ יד זַא ,ןרָאװעג טרעלקרע ךָאד זיא סע ?ייוו ,ןַאמסירב

 ."ןכיילב ןופ חסונ םעד ןיא ןרָאוװעגנ טריפענפיוא

 ןופ רעטָאפ ,דורלעמ יכדרמ ןלוש עשידיי יד ןופ רערעל רעד

 ; |1961 ןיא} טביירש ,לוָאּפ דילגטימ

 טעדנירגעג ךיז טָאה טפַאשלעזעג עשיטַאמַארד עגנוי יד ןעוו,

 עקירעמַא ןיא רעטַאעט רעשידיי רעד זיא ,קירוצ רָאי קיצרעפ טימ

 ןעוועג ןענייז טעטש ערעסערנ יד ןיא .ילבפיוא עמַאס ןיא ןעוועג

 רעד ןיא רעבָא ,ןרָאיטקַא עטנעקרענא טימ ןרעטַאעט עשידיי לָאצ ַא

 שידיי ךָאנ טקנעבעג ןוא טצכעלעג ןסַאמ עשידיי יד ןבָאה ץניווָארּפ

 עשידיי ןעמוקענ טייצ וצ טייצ ןופ ןענייז סע ,תמא .רעטַאעט

 גנארד םעד טקידירפַאב טינ ןפוא םושב טָאה סָאד רעבָא ,סעּפורט

 .טיג רעטַאעט סָאוװ גנולייוורַאפ רעלערוטלוק רעד ךָאנ

 ןרָאי ענעי ןיא רַאפרעד טָאה טפַאשלעזעגנ עשיטַאמַארד עגנוי יד

 -רוטלוק ןשידיי ןופ גנורעכיירַאב רעד וצ ןנָארטענייב ךס ַא רעייז

 עדעי ןעמונעגפיוא ןוא טעטרַאוװרעד טָאה ןעמ .,יקָאוװלימ ןיא ןבעל

 ,סערעטניא סיורג טימ גנולעטשרָאפ עיינ

 רעטַאעט ןשידיי ןיא הדירי יד ן{ביוהעגנָא ךיז טָאה רעטעּפש

 -סיוא טלָאװעג ןבָאה ןרָאיטקַא ןוא רעמענרעטנוא יד ,עקירעמַא ןיא

 סָאד .ןסעיּפ-דנוש ןליּפש ןביוהעגנָא ייז ןבָאה ,םלוע םייב ןעמענ

 ןשידיי ןופ םלוע ןרעסעב םעד ןבירטרַאפ ,ךיז טייטשראפ ,טָאה

 טפַאשלעזעג עשיטאמַארד עשידיי יד טָאה טלָאמַאד אקווד .רעטַאעט

 ,ןעיורפ ןוא רענעמ עלופטנַאלַאט ענייפ ךיז םורַא ןבילקענמורַא
 שידיי ףיוא רעטַאעט ןופ טייקיטכיוו יד ןענַאטשרַאפ ןבָאה עכלעוו

 עלַאנָאיסעּפָארּפ ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ,ןביוהעגנָא ןבָאה ןוא

 ,"ןסעיּפ עשירַארעטיל ענעבילקעגנ ןריפפיוא ,ןרָאטקעריד

 ;טביירש ,לשנייוו םייח ,רעדילגטימ עטשרע יד ןופ רענייא

 ןיא ץנעטסיזקע רעזדנוא רַאפ נלָאפרעד ןופ לייט רעפסיורג ַא,
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 רעטַאעט ןשידיי

 רעד טָא .טײקשיאיײטרַאּפ ןדימעגסיוא ןבָאה רימ סָאװ םעד קנַאד ַא

 ץנעטסיזקע םעד ןכָארבעצ טָאה סָאװ ,טײקשיאיײטרַאּפ ןופ ףמַאק
 זדנוא קילנ םוצ טָאה ,ןטעטיוויטקַא עלערוטלוק עשידיי ךס ַא ןופ

 ןופ דלַאב .לַאפוצ ַא ךרוד ןעשעג טשינ זיא סָאד .ןדימעגסיוא

 ןופ טייקיטכיוו יד ןָא-ןביוא ןפיוא טלעטשעג רימ ןבָאה גנַאפנָא

 וצ זיא קעווצ-טּפיוה רעד זַא ,עּפורג רעד רַאפ טיײקשיאייטרַאּפמוא

 טשינ ןזיא עיצַאזינַאנרָא יד ןוא ,רעטַאעט שידיי רעסעב ןליּפש

 -עי רעדָא םעד ןופ טפַאשרעהעגנָאיטרַאּפ רעד ןיא טריסערעטניא

 עֶלַא טיהענּפָא גנערטש ּפיצנירּפ םעד ןבָאה רימ ןוא ,דילגטימ םענ

 ףמַאק-יטרַאּפ רעד .טכייל ױזַא ןעמוקעגנָא טשינ זיא סע .ןרָאי

 ערעווש ןעוועג .טרירעגנָא זדנוא ךיוא טָאה סָאנ רעשידיי רעד ףיוא

 יד ןנָאזּפָא גנירג ןעוועג טשינ זיא'ס ןוא ןדָאירעּפ עשימָאנָאקע

 טלָאװעג זדנוא טָאה עכלעוו ,ײטרַאּפ ענעי רעדָא יד ןופ עציטש

 טסעפ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה רימ רעבָא ,לנילפ עריא רעטנוא ןעמענ

 ,ײטרַאּפ ןייק טימ ןדנוברַאפ טשינ ךיז ןוא סולשַאב רעזדנוא ייב

 ןופ ןעוועג ןענייז רעדילנטימ יד ןופ טנעצָארּפ 90 םורַא שטָאכ

 ,לגילפ ןלַאנָאיצַאנ

 ןוא עציטש יד טכוזעג קירוצ ןרָאי טימ ךָאנ רימ ןבָאה רַאפרעד

 טפָא םעד רַאפ ןענייז רימ .רעטנעצ ןשידיי ןופ טפַאשטנעקרענָא

 'רעטנעצ, רעד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה רימ רעבָא .,ןרָאװעג טריקיטירק

 -רַאפ טשינ זיא יז לייוו ,זדנוא רַאפ טפַאשרעּפרעק עדנסַאּפ יד זיא

 ןופ יורטוצ םעד ראפרעד טגירק ןוא טײקשיאייטרַאּפ ןיא טשימ

 "עג רימ ןבָאה ךיוא .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןטכיש עֶלַא

 ףרַאד ,טפַאשרעּפרעק עשידיי ַא קידנעייז ,'רעטנעצ, רעד זַא ,ןטלַאה

 ןעוועג זןיא סָאד .ןעננומענרעטנוא עלערוטלוק-שידיי ןציטש ךיוא

 9880 טימ 'סרעטנעצ עשידיי; יד .ןכיירנרעד וצ טכייל טשינ

 ,שידיי וצ גנולעטש עויטַאנענ עקרַאטש ַא טַאהעג ןבָאה קירוצ רָאי

 -רענגעק רעקרַאטש ןופ טנַאו יד ןכערבכרוד טפרַאדַאב רימ ןבָאה

 רעזדנוא רַאפ עציטש יד ןעניוועג זייווכעלסיב ןוא ,שידיי וצ טפאש

 שטָאכ ןוא ,,רעטנעצ ןשידיי, ןופ לייט ַא רימ ןענייז טנייה .טעברַא

 -כעלטרָאװטנַארַאפ עלעיצנַאניפ עסיוועג ךיוא טציא ךָאנ ןבָאה רימ

 -"רעטנעצ,; םענײײמענלַא ןופ לייט ַא טעשזדוב רעזדנוא זיא ,טייק

 עטסקיטכיוו עריא ןופ ענייא סלַא טכַארטַאב ןרעוו רימ ןוא טעשזדוב

 .סעּפורג

 -סקלָאפ ןייבשריה ץרּפ, ןופ טלַאהפיוא ןרַאפ ךַאזרוא עקיטכיוו ַא

 ןייק טשינ טריטסיזקע זדנוא ייב סָאװ ,טקַאפ רעד זיא !רעטַאעט

 -ענ טניילעג לָאמ עֶלַא זיא טכיװעג-טּפיוה רעד .םעטסיס-'ראטס;

 ןעמ יװ דלַאב ךיז טקרעמ סָאד .ליּפש-לבמַאסנַא םעד ףיוא ןרָאוו

 רענייא זַא ,טריסַאּפ לָאמנייא טשינ .עניב רעד ףיוא עּפורג יד טעז

 עניילק ַא ןליּפש לָאז ,עסעיּפ ןייא ןיא לָאר-טּפיוה יד טליּפש סָאוו

 םעד ןבענעג לָאמ עלַא רימ ןבָאה ךיוא .עסעיּפ עטייווצ ַא ןיא לָאר

 לַאנָאסרעּפ םעד ןלעטשנעמַאזוצ םייב טנַאה עיירפ ַא רָאסישזער

 רָאפישזער רעד ןעמעוו טימ טעטימָאק ַא ןבָאה רימ .עסעיּפ ַא רַאפ

 ,גנוריפפיוא ןַא רַאפ רעליּפשיוש יד ןביילקסיוא םייב ךיז טָארַאב

 ,טרָאװ עטצעל סָאד לָאמ עֶלַא טָאה רָאסישזער רעד רעבָא

 זיא ,ןּפורגרעטַאעט עשידיי טנַאלּפ סָאװ ,םעלבָארּפ עסיורג ַא

 .םַאנסיוא ןייק טינ לַאפ םעד ןיא ןענייז רימ .ןטפערק עגנוי עיינ

 רעליּפשיוש עיינ ןופ םעלבָארּפ רעד זיא ןרָאי יד ךרוד לָאמ ךס ַא

 -טימ עקיטביוו ןעוו ןטייצ ןעוועג .רדסד-נָאט ןפיוא ןעמואוושענפיוא

 עגנוי טליּפש סָאװ דילנטימ א .טָאטש ןופ קעװַא ןענייז רעדילג
 רערעננוי ַא ואוו ,טקנוּפ ַא וצ ןרָאי ןופ ףיולרַאפ ןיא טמוק ןלָאר

 רעד ףיוא ןעוועג לָאמ עלַא רַאפרעד ןענייז רימ .ןעמענרעביא זומ

 םוצ .טנגוי ענעריובעג רענַאקירעמַא עדנדייר-שידיי ןעיצוצוצ ךַאוװ
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 רעזדנוא רַאפ ןטנַאלַאט עגנוי ןגירק וצ ןעננולעג טּפָא זדנוא זיא קילג

 -ענֹוצ רימ ןבָאה רָאי עכעלטע עטצעל יד ךרוד טשרע טָא .עּפורג

 ."ןשטנעמ עגנוי עלופטנַאלַאט עקינייא ןגָארק

 ; טביירש ךיילב הדוהי רעסישזער רעד
 ןיא תוחּפשמ עשידיי טנזיוט ןעצ יד ןשיווצ יצ קפס ַא זיא סע,

 ךוב שידיי ַא ןענעייל סָאװ ,ןדיי טרעדנוה ךיז ןעניפעג ,יקָאוװלימ !
 טנזיוט ייווצ זיב טרעדנוה ןצפופ רעבָא .,לַאנרושז ןשידיי ַא רעדָא
 שידיי ןליּפש עּפורט 'טפיהרעּפ, עטבילַאב רעייז ןעז ןעמוק ןדיי
 ייז .רעטנעס יטינוימאק ןשידיי םנופ רעטערב יד ףיוא ,רעטַאעט
 ,ךָאד .ןָאזעס ןדעי קרעוו עשיטַאמַארד ייווצ םלוע רעייז וצ ןעגנערב
 -מָאק ןייק טבַאמעג טשינ רָאי קיצרעפ יד ןיא לָאמנייק ייז ןבָאה

 -עג ןבָאה סָאװ יד וצ ןבעגעגרעטנוא ךיז טשינ לָאמנייק ,ןסימָארּפ
 טָאה גנוריפפיוא עדעי .קיטש רעטַאעט 'ערעלוּפָאּפ, יד טרעדָאפ

 .רעטַאעט טידיײ רעסעב ןופ םתוח םעד ןבָאה טזומעגנ

 -רעטסיינַאב ַא ,רעשירפ ַא זיא גנוריפפיוא רעדעי וצ גנַאנוצ רעד

 -טננוי ,טייקטכע טימ סע טקעמש רַאפרעד .רעקידתובהלתה ַא ,רעט

 ןענייז ייז .גנולעטשרָאפ רעדעי ןופ טייקירנזיורב ןוא טייקכעל

 רעד רַאפרעד .ביל ןבָאה ייז לייוו ןליּפש ייז ,קלָאפ ןופ רעליּפש

 -רַאפ גָאט ןצנַאג םעד .טעברַא רעייז ןיא טננוי רעקיבייא ןופ ןח

 ,הסנרּפ ; ץנעטסיזקע ןופ טייקכעלקריוו רעד ןיא ןָאטרַאפ ,טעװערָאה

 ,ןתובייחתה עכעלטפאשלעזעג ערעדנַא ,רעדניק ןעיצרעד ,ןטפעשעג

 ,ןטייקיד'הריתי המשנ יד ןרענרעד וצ ,ןטנווֶא יד ןיא ןעמ טמוק

 עשיריי ןופ ןעקנַאדעג יד ןשטייטסיוא טימ ,רעטַאעט ןענרעל טימ

 םוצ ןעגנערב ןוא ןבעלפיוא טימ ,ןגרוטַאמַארד עשידיי ,רעביירש

 ."טרָאװ ןופ רעלטסניק עשידיי עסיורג ןופ ןעגנופַאש יד ןבעל

 -סָאד טרירַאב רעּפעט קחצי דילגטימ ןוא רעדנירגטימ רעד ךיוא

 | : םעלבָארּפ עבלעז

 ךיז רַאפ ,רימ ןבָאה ,טעברַא רעזדנוא ןופ ביֹוהנֶא םייב דלַאב ,

 יד וצ טרָאװ לערוטלוק-שידיי סָאד ןעננערב ;געוװ ַא טנכייצעגנָא

 -רַאּפמוא ןטלַאה ךיז ןוא ,רעטַאעט שידיי דרוד יקָאוװלימ ןופ ןדיי

 טיײרּפשעגסױא ןעוועג געוו רעד טָא זיא לָאמ עלַא טשינ .. . שיאייט
 גנַאג רעזדנוא ןיא ןטייקירעוװש ךס ַא טנגענַאב . ., ןעמולב טימ

 ַא ןוא ןעלטימ-טלעג ,ןטפערק עשירָאסישזער טלעפעג ,ףױרַא גרַאב

 ,לַאירעטַאמ-ןשטנעמ ךיוא יוװ ,ןסעיּפ עדנסַאּפ לָאמ ךס

 יד טלעטשענּפָא ןרעױדַאב םוצ ןבָאה עכלעוו ,ןטייקירעווש יד טָא

 טשינ ןענייז ,דנַאל ןרעביא סעיצַאזינַאנרָא עכעלנע ןופ ץנעטסיזקע

 -סקלָאפ ןייבשריה ץרּפ, ןופ גנַאג םעד ןלעטשוצּפָא חוכב ןעוועג

 לָאצ א ןופ טײקטרַאּפשעגנייא ןוא ימ עסיורג יד קנַאד ַא 'רעטַאעט

 רַאפ טפמעקעג לָאמ עלַא ןבָאה עכלעוו ,עּפורג רעד ןיא רעדילגטימ

 ןטנבכייצעגנָא ריא טיול עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ גנוטלַאהפיוא רעד

 | | | ."געוו

 ןברָאטשעג גנילצולּפ זיא ךיילב הדוהי רעסישזער רעד יוװ םעדכָאנ

 טרישזַאגנַא "טפיהרעּפ, טָאה ,לארשי תנידמ ןיא ךוזַאב ןייז ףיוא

 טָאה רעכלעוו ,ןַאמסירב םייח ,רעסישזער סלַא ,ץַאלּפ ןייז ףיוא

 ןקיטרָא ןיא ,יקָאװלימ ןיא טריפעגפיוא 1962 רַאורבעפ 10 םעד

 ןטקַא יירד ןיא עידעמָאק סמכילע םולש ,רעטנעס יטינוימָאק ןשידיי

 ."רעבערגדלָאג יד סענעצס 5 ןוא

 םעד ןרָאװעג ןבעגעג ךיוא *טפיהרעּפא ןֹופ זיא גנולעטשרָאפ יד

 .ָאגַאקיש ןיא רעטנעס ץיוװרָאה דרַאנרעב ןיא 1962 ץרעמ 0

 :טביירש יקָאװלימ ןיא "סוינ רעטנעס יהט, ןופ טנעזנעצער רעד

 -סיוא םעד ןופ ןעניז ןדעי ןיא ,טסעק-רַאטס רעקידנעטשלופ ַא ,

 יד, ןופ גלָאפרעד ןכעלנייוועגרעסיוא םעד וצ טריפרעד טָאה ,קורד
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 וה
 יי

 יד ךרוד ןרָאװעג ןבענעג ךָאוװףוס ןטצעל זיא סָאװ ,'רעבערגלָאנ

 .עירָאטידיוא רענראק ןיא רעליּפש-'טפיהרעּפ,

 -סירב םייח ןופ ישזער רעכייר-עיזַאטנַאפ רעד ךרוד טריריּפסניא

 רעליּפש-טּפיוה עטנכייצעגסיוא ריפ יד ןענייז ,ןַאמ -עט רָאדיזיא

 ןופ ןָאסקיסטעל

 -רעטנוא ,ןייטש תור ןוא קעשטָאלָאס יקעב ,ןייטשלרעּפ ירעה ,רעּפ

 יו ,רעליּפשטימ עּפורג רעטנכייצעגסיוא ןַא ךרוד ןרָאװעגנ טציטש

 ,רענרעל ירנעה ,רעּפעט דורטריוג ,רענרעל סעב ,דורלעמ לוָאּפ

 ."טנאיוועל קעשזד ןוא ןיטסרוב ףסוי .רד ,רענייוו לקיימ

 (ןַאמסירב םייח --- ישזער) םכילע-םולש ןופ *רעבערגדלָאג יד;

 : "טפיהרעּפ, ןופ רעדילגטימ עקיטציא
 ,ב"א טיול)

 -אשזד בקעי ,ךילקילנ הרובד ,ןטסרוב ףסוי ר"ד ,ןטסרוב ַאדייא

 ,רענייו ילריוש ,ןַאמפָאה סעב ,רעבייה םעס ,רעבייה ינעפ ,ףעז

 לטיג ,ןַאמלעניז םעס ,ןַאמצלַאז ןאלא ,לשנייוו םייח ,רענייוו לקיימ

 בקעי ,גרעבנענוט ןַאמרָאנ ,רעּפעט ירעשזד ,רעּפעט קחצי ,רעּפעט

 ,טנַאיוװעל לטע ,רענרעל לאוש ,רענרעל ירנעה ,רענרעל סעב ,טנַאיװעל

 ,ץלעּפ ַאלואּפ ,ןייטשלרעּפ לשרעה ,קעשטאלאפ יקעב ,דורלעמ סחנּפ

 ןושזד ,קַאזָאק דורטרעג ,ןייפ דראנרעב ,רעברַאפ לחר ,ץלעּפ סקעלַא

 ,ץיוװָאניבַאר בקעי ,ץיוװָאניבַאר אילושזד ,ןילשטיר יראמ ,קַאזָאק

 סקעלַא ,אראקיש ?עמ ,ןייטש טור ,רעלבמער המלש ,ןעזָאר םירמ

 - ,ןַאמדיינש

 : "טפיחרעּפ , ןופ רעדילגטימ ענעזעוועג
 (ב"א טיול)

 ינעפ ,יקסדָארב-יקצולס ינימ ,גייווצנארב חשמ ,ןייטשנערָא לחר

 טעלראש ,גרעבדלָאנ-ןרעּפלַאה עדניה ,ןייטשנירג ירעה ,ןָאדרָאג

 דערדלימ ,ייוואלאה ירעה ,ייוואלאה לעב ,גרעבדלָאג ןָאיל ,גרעבדלָאג

 סירָאד ,ןַאמצלַאז ירעה ,רעסקעוו זָאר ,?עוולעוו םייח ,ןַאמלעמיה

 ירעל ,רעּפעט-טַאלבטױר ַאינָאס ,שארט ןעב ,קינזעלַאז-ָאריּפַאש

 ,ץירקַאל םעס ,יקצול גניוריוא ר"ד ,סיאול לעינעד ,רעּפעט

 ירעה ,ףארימ ןַאמרעה ,סקרַאמ ילרַאשט ,ןַאמסלַא טרעבלַא

 ,ןייטשלרעּפ ילריוש ,ןאמסאפ-ןַאמרעגנַאל רתסא ,ןרעטשנעגרָאמ
 ,יקסלָאּפ הרש ,טסאּפ דאשזד ,ןייטשלרעּפ ירעשזד ,ןייטשלרעּפ יראמ

 -ַאש אלעב ,ןַאמרעטופ תידוהי ,ןַאמרעטופ בקעי ,ןַאמרעטופ ינימ
 ,ץַאק ףסוי ,יקסווָאנאק קיזייא ,רעדייק ?חר ,ןהָאק לטע ,יזָאּפ-ריפ
 -נעזָאר ןישזד ,ןייטשלריוק אטרעב ,שעק סירָאמ ,ןַאמרעּפוק בקעי

 -ַאש ןָאטלימ ,ןייטש ארעוו ,ףָאזָאר ןעלעה ,דלעפנעזָאר ידע ,דלעפ
 .ץרַאװש .ה ,ָאריּפ

 : "טפיהרעּפ, ןופ רעדילגטימ ענעברַָאטשרַאפ

 ַאנלֶא ,םולב םעס ,ןיצוב םייח ףסוי ,ןיצוב עדלעז ,רענרעב ןָאיל
 טרעבלַא ,ןָאמייס ינדיס ,ןרָאקנעסינ דוד ,ץיווַארָאה .ָאיל ,ענייה
 ,ןייטשלריוק םעס ,אנרעּפַאּפ

 "טפיהרעּפ , ןופ ןרעסישזער יד

 ןילאגאלג סירָאב ןאמרעב יכאר ןַאסיימ טירָאמ
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 "טפיהרע ֹ 7 ןופ לבמאסנא - רעלי ּפשיוש רעד

 אה

 רעטַאעט ןשידיי



 ,לשנייװ םייח ןופ .צ .ש ןוא .מ

 עטסוּפ, יד טימ סיוא טוג טמענ "טפיהרעּפ , רעקַאװלימ -- ןַאמלעביז .ס
 ,1950 ראורבעפ 1 ,יקָאװלימ ,".וװרָאפ , ,"עמשטצרק

 ,טרָאד ,גנולעטשרָאפ רעטַאעט "טפיהרעּפ , עטצעל יד ןעגעװ --- דלעפנעזַאר .א
 ,1950 ינוי 5

 ,1952 ץרעמ 2 ,ָאגַאקיש ,",,װרָאפ , ,ןעטכיראב ןוא סעיינ רעקָאװלימ |--}

 עלעשרעה, גלָאפרע טימ טליּפש "טפיהרעּפ , רעקָאװלימ -- ןאמלעביז .ס -
 ,1953 ראונאי 4 ,יקָאװלימ ," ,װרָאפ , ,*רצלָאּפָארטסָא

 ןע ע.ע.} -- 2020140 ת|גץעסעפ 2/65686 . 116 562405024  רט100 2656 04

 16621ו63, 116 301900ם51ג ס6ש15) (001001016, /26:0020/00  }גמ }} 4

 ,1954 רַאונַאי 3 ,ָאגַאקיש ,".וורָאפ , ,ןעטכירַאב ןוא סעיינ רעקָאװלימ -- {--}

. 8.2. -- 264:0116 66100124068 33 3044 1344616 40 21656:76 1100150 )04160164 

 .  241162032466, 1660. ?, 1933ןצסשפ, 8060"

 סעעט5 14 2106 --- 20ע8140609 1100188 12/2002 (2:0טק, 2404 368

 18:66802ע ,211020166 5604182/) 160. 6, 1933.

 רשג46 11 2405טש --- 20/0116 21גץע0/5 18 ?תסוע 3508 102ע ןיותהפ 10 8662

 +144158 12:2ת02 2/41176, .1411040166 100482), ןגם. 9, 1956.

 11.וש. --- 2021240 21ג/018 206 5000088/ט1 562900 יאנזת 524:א|וחק (2011669;

 "ר/;1000518 1ןס00158 (0ת1001616, 2443 23, 1956.

 ןןג/0148 126000 -- 14280286 240 182/110 10 120176152/ 207764

 65{16:21 201:401102806 01 50010ת ,9'8900 .610ט5ג 11ג5מסת0, 601900858

 1601 438ע0010162 ?אסצ. 29, 1937.

 ןד ע.0.| -- .8 11486-11624460 186ט16664 2068 ?0 14144ט058 114צתסתג,

 "ר +ססםפ1מ 1ס00150 (204001016, 1260. 6, 19374

 ינוי 28 ,.י .ג ,"ש"זָאמ-גָאט , ,יקָאװלימ ןיא רעטַאעט שידיא -- ךיילב הדוהי
9, 

 ןאס+תגגמ 1 0626006ע2 --- 1116 תןגץסזצ 5006 2 501450 1116 ומ 6

 240565, 30130005/ג ןסשט152 (289021010, }גמ 22, 04

 טרעװ רעטַאעט שידיא סָאװ ,טָאטש רצנַאקירעמא עגיצנייא יד -- לעגיס .י
 ,1960 ץרעמ 6 ,ָאגאקיש ,",וװרָאפ , ,הלהק רעד ןופ ןעטלַאהעגסיוא

 14 9. 104ש719 --- 48 1068104060 121:00606+ 04 186 1606150 1416

 ''1:1232466 ןסט1מ21, 1447 1, 1960.

 ,1960 .צעד 8 ,.י .נ ,"שײזָאמ-גָאט,, ,גָאט ןופ גנַאג ןיא --- גרעבדלָאג .צ .ב

 27 ,ָאגַאקיש ,".ורָאפ, ,ץנעטסיזקע רעזנוא ןופ חכ רעד -- לעשנייװ םייח
 | ,1961 רַאונַאי

 ןספסקג 1247 --- 4048 646 (2090ט66 טצ 26401406/ 11גע6:5, 186 2421-

 יעג0266 100102),  ןגם. 29, 1961.

 ראורבעפ 23 ,.י .ג ,"ש"זָאמ-גָאט, ,קלָאפ ןופ סרעליּפש יד -- ךיילב הדוהי

1, 

 --) -- 34:16401606 2668 תתמלץצ 04 24גתץ (210005 26024056 04 4

 ץ|גץסעפ, 1106 1301900ם538 1665 (38ע0210100 פסק. 8, 1961.

 '6ץ0:10" ת|ןגעסעפ 04 106 ןסשט158 (2סתגזמטמ16ץ 426046/ 2616024022(4 0

 סג 04 1441 1062606 גת 24:16432406 1921-1961 |1961, 44 2

 ,ןשידיי ןיא ןטייז 1

 ,".ורָאפ, ,ןעבעל-רוטלוק שידיא קיטש ַא קעװַא זיא םיא טימ -- לשנייוו םייח
 ,1961 ינוי 30 ,.י .נ

 ןופ עפורט רעטַאעט רעשידיא רעד ןופ ןעטירטפיוא ייװצ יד -- לעגיס .י
 ,1961 .טקָא 2 ,ָאגַאקיש ,".װרָאפ,, ,ָאגַאקיש ןיא יקָאװלימ

 /4.6.95. --- 2094146 5םסיש '/ סק5} 1,456 6 58 9463:424ץ, 146 4

 14ס65, .1962 ,16 .260 }24:16040166 
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 ןופ ןָאטיסקעל

 הכלמ ,ןייטשנרָאק
 |1944 ראורבעפ .טשעג -- 1889 לירּפַא .בעג)}

 ןלױּפ ,ןילבול ןיא 1899 לירּפַא ןריובעג

 -ימַאפ רעטנעגילעטניא ,שיטַאבעלַאב ַא ןיא

 ַא ךיז ןיא טּפַאזעגנייא טָאה יז ואוו ,עיל

 ,טרָאװ ןשידיי ןטקורדעג םוצ עביל עקרַאטש

 טייהדניק רעטסעירפ רעד ןופ טגעלפ ןוא

 ןוא החּפשמ רַאפ ןענעיילרָאפ ןוא ןרימַאלקעד

 .רעביירש עשידיי ןופ ןעגנופַאש טסעג

 גנע; ריא זיא ,רעטָאפ ריא ןופ טיוט ןכָאנ

 ןוא ,ןטַאט-ףיטש ריא ייב בוטש ןיא *ןרָאװעג

 ןייק פא יז טרָאפ עלעדיימ קירָאי 11 סלַא

 .קירבַאפ-רַאגיצ ַא ןיא ןטעברַא ןָא טבייה יז ואוו ,עשרַאוװ

 טערט יז ואוו ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג רָאי 16 ןופ רעטלע ןיא

 יװ ,ָאד .קירבַאפ-רַאגיצ ַא ןיא קרָאי-וינ ןיא ןטעברַא ןײרַא ךיילג

 טָאה ןושל שידיי ואוו, ,ןַאמקיט בקעי ןַאמ .וועג ריא טקרעמַאב סע

 -עגפיוא הכלמ רעגנוי רעד ייב ךיז טָאה ,טפול יד טליפעגנָא שממ

 .טרָאװ ןשידיי ןטקורדעג םוצ טייהדניק ריא ןופ עביל ריא טקעוװו

 יד ,בולק קיטַאמַארד ויסערגָארּפ, ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה יז

 וצ עבַאגפיוא רעד טימ ,עּפורג-רעבָאהביל עשיטסילַאעדיא עטסנרע

 זיא יז .רעטַאעט ןשידיי ןופ ָאװינ םעד ןביוהרעד ןוא ןרעסעברַאפ

 רענעי ןופ לבמַאסנַא-ליּפש ןיא חכ רעקיטכיוו ַא ןרָאװעג ךיג רָאג

 ןגעלָאק עריא ייב ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה ,עּפורג רעטריטנַאלַאט

 ןוא רוטַארעטיל ןטנַאקַאב םעד ,עּפורג רעד ןופ רעריפ םייב ןוא

 טנַאמרעד ביול טימ טּפָא זיא יז .ןיטנע לאוי רעקיטירק-רעטַאעט

 סָאד ןוא ,עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןטייז-רעטַאעט יד ףיוא ןרָאװעג

 עלענָאיסעּפָארּפ ןופ טייקמַאזקרעמפיוא יד ריא וצ ןגיוצעג טָאה

 וצ ןטָאבנָא ייר ַא ןעמוקַאב טָאה יז ןוא ,רעריפנָא-רעטַאעט עשידיי

 ןשיטסילַאעדיא סניטנע ןופ טקריװַאב רעבָא ,לענָאיסעּפָארּפ ןליּפש

 ."ןעמונעגנָא טינ ןגָאלשרָאפ יד יז טָאה ,רעטַאעט םוצ גנַאגוצ

 ךיז טָאה "בולק קיטַאמַארד וויסערגָארּפ, רעד ןעוו ,1914 ביײהנָא

 רעבָא ,ןרָאװעג טלעטשעגּפָא ערעירַאק-עניב ריא זיא ,טזיילעגפיוא

 ןבורּפ עשידַארָאּפס ענעדישרַאפ יד ןיא ןעמונעג לײטנָא טָאה יז

 טקילײטַאבטימ ךיז יז טָאה ױזַא .רעטַאעט שידיי רעסעב ַא רַאפ

 דוהרָאביענ, ןיא טריפעגפיוא 1914 ףוס טָאה ימעזב בקעי ןעוו

 סיורג טימ ךיז יז טָאה 1916 ןיא ,סרעטקַאניײא סצרּפ "זוַאהיעלּפ

 ירבאג; סיקסניּפ דוד ןופ גנוריפפיוא רעד ןיא טקילײטַאבטימ ןעזנָא

 ,*רעטַאעט ןעדראג; ןיא ןָאדרָאג עשוהי ןופ ר"א "ןעיורפ יד ןוא

 -כרוד טָאה ימע-ןב בקעי ןעוו 1918 בייהנָא ןיא טליּפשעגטימ ןוא

 .*רעטַאטט סיעלּפ גניווריוא ,, סצרַאװש ןיא ןָאזעס-רעמוז םעד טריפעג

 םַארגָארּפ-ָאידַאר ריא טימ טכַאמעג רעלוּפָאּפ ךיוא ךיז טָאה .ק

 טימ ןעמַאזוצ ,ןוא ,"הכלמ עמומ, ןעמָאנ ןרעטנוא ןירעלייצרעד סלַא

 ןיא ןוא דנַאברַאפ-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ ןיא וויטקַא ןעוועג ,ןַאמ ריא

 .ןלוש-סקלָאפ עשידיי יד

 רעבָא ריא זיא ןירעליּפשיוש עלענָאיסעּפָארּפ סלַא גלָאפרעד ריא

 ;יײװדָארב ףיוא עניב רעשילגנע רעד ףיוא ןעוועג טרעשַאב אקווד

 רָאלעסנואק, ס'סייר רעֶמלע ןיא "רעקעב .סרמ, סלַא --- 1922 ןיא

 םליפ ןיא ךָאנרעד ןוא (לָאר-טּפיױה רעד ןיא ינומ לוָאּפ טימ) *ָאל טע

 טימ) "גנָאס גנירּפס, ןיא -- 1924 ןיא ,(רָאמירַאב ןַאשזד טימ)

 ,"םייט לופרעדנָאװ יע גניוועה, ןיא ןוא (ראמירַאל ןיסנערפ

 ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1944 רַאורבעפ ןיא
 . ןַאמקיט בקעי ןופ .ע .ש
 ,504--6 ,89 .וז ,1959 ,קרָאיוינ ,"טלייצרעד רעלדא יליצ, -- רעלדַא יליצ
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןקחצי-לאומשנ .י .ש ,ץיניזַאק
 ן1956 ץרעמ 23 .טשעג -- 1891 ץרעמ .בעגו

 -יו ,יקינשַאשט ןיא 1891 ץרעמ ןריובעג

 ןטלעטשעגנָא ןַא ןופ ןוז סלַא ,.בוג רעקסבעט

 ןבילוצ .עגיר םורַא ןוא ןיא ץליהעג ייב

 ןסירעצ עילימַאפ יד זיא "בשומה םוחת;

 יד ןוא עגיר ןיא לַאגעלמוא טבעל רעטָאפ

 ןעו טשרע .לטעטש םעניילק ןיא עילימַאפ

 וצ רעטָאפ םעד טגנילעג ,רָאי 9 טרעוו .ק

 עצנַאג יד ןוא עגיר ןיא טכער-ןיואוו ןגירק

 6 ןופ .רעבירַא טרָאד ךיז טגָארט עילימַאפ

 ךיוא ןוא םירדח ןיא טנרעלעג רָאי 15 זיב

 ךיז ןוא טרידוטש ןיילַא רעטייוו ךָאנרעד ,לוש רענײמעגלַא ןַא ןיא

 -ידנוב רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא .יירעצעז -- ךַאפ ַא טנרעלעגסיוא

 ןוא רוטַארעטיל רעשידיי טימ טנַאקַאב ןרָאװעג ,גנוגעוװַאב רעש

 -רעטילימ ןיא ןרָאװעג ןעמונעגוצ 1910 טסברעה ןיא ,רעטַאעט שידיי

 רעד בילוצ טריזיליבָאמ רעדיו טרעוװו רע ןעוו ,1914 זיב טסניד

 ןטיול ,םעדכָאנ ,ריביס ןיא הליחתכל טנידעג .המחלמ-טלעוו רעטשרע

 -עײלָאקינ יײלָאקינ רידנַאמָאק-טּפױה ןשיסור ןופ לעפַאב ןעמייהעג

 .טנָארפ ןפיוא ןרָאװעג טקישעג ,טַאדלָאס רעשידיי ַא יװ ,שטיוו

 רעד ךָאנ זיב עגיר ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז ,טריטרעזעד געוו ןפיוא

 עעמרַא רעד ןיא ןסָאלשעגנָא רעדיוו קיליוויירפ ךיז ,עיצולָאװער

 -טנַא רעדיוו ,ןשטייד יד ייב טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןלַאפעגנײרַא ןוא

 ןופ ןעמונרַאפ טרעװ טָאטש יד יו םעדכָאנ ןוא ,עגיר ןייק ןּפָאל

 ןלַאפעגנירַא ,*עעמרַא רעטיור, רעד ןיא ןיירַא ,סעקיװעשלָאב יד

 -ַארעג ךיז סנ יּפ לע רָאנ ןוא "עסייוו, יד וצ טפַאשנעגנַאפעג ןיא

 ,טיוט ןופ טעוװועט

 -גוצעזרעביא טקורדעג ,רעצעז סלַא טעברַאעג .ק טָאה עגיר ןיא

 סעיצנעדנַאּפסערָאק ןבירשעג ןוא שיסור ןופ ןכַאז עניילק ןופ ןעג

 טָאה רע ואוו ,עגיר טזָאלרַאפ 1921 ףוס .ןעגנוטייצ עשידיי ןיא

 רעזנוא , ןיא "ןָאעל, עמַארד עקיטקַאנייא ןייז טקורדעגּפָא 1918 ןיא

 -עברַא; םייב זײרקמַארד ןופ ןרָאװעג טליּפשעג 1920-21 ןיא) "טייצ

 -ַארד ןייז *טעברַא ןוא רוטלוק, ןיא 1920 ינוי ןיא ןוא ("םייה-רעט

 רעגיר ןיא 1921 ןיא ןוא "טעב רענעדלָאג רעד אב, דליב שיטַאמ

 סָאװ ,"ךייט ןפַא; עמַארד עקיטקַא-5 ןייז "םייה רעטעברַא; גַאלרַאפ

 ךס ַא ןיא ווָאלָאקָאס דינָאעל ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא דלַאב זיא

 לָאמ קיסיירד ןוא עכעלטע ,רעטעּפש ןוא עּפָארײא רעביא טעטש

 ,סערייא סָאנעוב ןיא ,ייר רעד ךָאנ

 :עסעיּפ רעד ןגעוו טביירש אי ליאַאכימ |

 -םילַאעד יד ,גנורעדליש יד זיא ןציניזָאק ןופ ךות-סגנופַאש רעד,

 -רַאפ עמַאדד יד ... .ןטלַאטשענ עקידעבעל ןופ גנולָאמאב עשיט

 ןענייז רַאפהעד דעבִא ,ןטקעפעד עכעלרעניא לָאצ עטכער ַא טנַאמ
 זייורעטרע ,עלופטקעפע ןסנַאוינסטלַאהניא ייד ַא ןַאהרַאפ ךיוא
 ןרַאפ ?ַאירעטַאמ רעכיײרסטלַאהניא ןַא . .. עכעלדליב-ל?ַאטנעמונָאמ

 ."ןפַאש ןשינעצס-שיריי

 : גייווצרעבליז .ז טביירש ,שזדָאל ןיא גנוריפפיוא סווָאלָאקָאס ןגעוו

 עסעיּפ ןייז ןיא ןרעדליש טלָאװעג ץיניזָאק 'ה טָאה סָאװ ...,
 --- ? יורפ עטרַאצ ַא וצ גנוי ןטסָארּפ ַא ןופ עביל יד ? 'ךייט ןפיוא,
 ןייז ןופ טײקטרַאצ ןייק טינ ןוא ןַאמ ןופ עביל ןייק טינ ןעמ טעז

 זיא --- ? יורפ עיירטנוא ןייז ןיא קַאטסָארּפ ַא ןופ המקנ יד .יורפ

 ןמלז ךיז לָאז סָאװרַאפ םורָאװ ,ףוס ןזיב ביֹוהנֶא ןופ שלַאפ סָאד

 זַא ,ןרָאװעג טקידלַאװגרַאפ זיא עכלעוו ,יורפ ןייז ןיא ןייז םקונ

 סָאװרַאפ ווַאטסירּפ םעֶד טכערעג (טקַא ןטשרע ןיא) רע טיג ןיילַא
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 ַא ןייז סָאד לָאז רשפא ןוא .ןעיורפ עטצישַאבמוא סנאמ זיא רע

 עלעסיב ַא -- ? דנַאלסור ןיא טיײקיזָאלטכער רעשידיי רעד ןופ דל:ב

 ,המחלמ-טלעוו רעד ןופ עיצולָאװער רעפסיורג רעד ךָאנ טקיטעּפשרַאפ

 יד יו) ןפוא ןשיצראה םע ַאזַא ףיוא ןוא לַאנַאב ױזַא וצרעד ןוא

 עקראב רעד ףיוא ןענעװַאד לעיצעּפס ןעמוק ןדיי ןעוו סענעצס

 תבש ןוא ,ברעמ ןיא רענייא ןוא חרזמ ןיא ךיז טלעטש רענייא ןוא
 .(. ... ןילפת ןיא ןַאמרעגנוי ַא טנוװַאד

 ַא ןעוועג ךיוא 'ךייט, ןופ גנוריפפיוא יד זיא ?זמ-םילש םוצ . . ,

 רָאנ . . . ,רעליּפשיוש רעקיאעפ ַא עקַאט זיא ווָאלָאקַאס 'ה .עטכעלש

 סָאװ ,עלָאר ַא זיא סָאד ,ןליּפש טרָאטענ טינ רע טָאה '!ןמלז

 ,ס 'ה טָאה םעד בילוצ ןוא ,ןַאגרָא ןטרַאה ַא טגנידַאבמוא טרעדָאפ

 ןירענטרַאּפ ןייז .טעװעדלַאװעג טושּפ ,ןגירשעג רָאנ ,טליּפשעג טינ

 -ַארדָאלעמ טָאה יז ןוא ,עלָאר ןייק טינ טָאה (?זייר) ַאלעינַא 'רפ

 ץְלַא ,עטָאנ עקיצרַאה ןייא ןייק ,ןָאט ןקיטכיר ןייא ןייק ,טעװעטַאמ

 טכַאמעג טינ עדייב ייז ןבָאה .,ןלָאר-ןדלעה עקילָאמַא יד ןיא יו

 | ."רעיושוצ יד ףיוא םשור ןטסנעלק םעד

 :רעיימ סירָאמ טביירש גנוריפפיוא רענַאדנָאל רעד ןגעוו

 .1930 יִלֹוי ןיא טרילָארטפַאנ זדנוא ייב טָאה ווָאלָאקַאס דינָאעל ,

 ןופ עמַארד עשידָאמטלַא ןַא ,'ךייט ןפיוא; טריפענפיוא טָאה רע

 עשיטאמַארד עקרַאטש רעייז ןטלַאהטנַא טָאה יז .,ץיניזָאק .י .ש
 רעליּפשישי-טּפיוה םעד ןטייקכעלנעמ ןבענענ ןבָאה עכלעוו ,סענעצס

 -טּפיוה יד טליּפשעג טָאה ווָאלָאקָאס דינָאעל .טנַאלַאט ןייז ןגייצ וצ

 םוצ יירט זיא רעכלעוו ,רעליּפשיוש רעשיטסילַאער ַא זיא רע .עלָאר

 טָאה רע .ןעגנובעלרעביא יד ךעלריטַאנ סיוא טקירד ןוא רעטקַארַאכ

 טָאה'ס רעבָא ,סענעצס-טפיוה יד טריפעגכרוד שיטַאמַארד קרַאטש

 ךיז טָאה סע .עננענרעביא יד רַאפ טעטיצסאלע נונעג טלעפענ םיא

 ."טרעדָאפענ עדַארג ךיז טָאה סָאד ןעוו ננואווש ןייק טקרעמַאב טינ

 יד ןיא רעצעז סלַא טעברַא רע ואוו ,עקירעמַא ןייק טרירגימע .ק

 ןיא 1954 זיב ןוא ,*לַאנרושז ןעגרַאמ , ,*סָאלַאג יקסור, ןעגנוטייצ

 | ,?גָאט ,
 רעשידיי טימ ןבעגעגּפָא וויסנעטניא רעמ ךיז .ק טָאה עקירעמַא ןיא

 ןענישרעד ןענייז ייז ןופ ,ןסעיּפ ךס ַא ןבירשעג ןוא עיגרוטַאמַארד

 סעמַארד יד ןײרַא ןענייז סע ואוו ,(1925) יןטלעוו ןשיווצ, : קורד ןיא

 ."ןעדמַאז יד ןיא , ןוא "ןעניגַאב ןופ טכיל ם'ניא;

 :ןיגלָא ,מ טביירש ךוב םעד טָא ןגעוו

 ןיא; ןוא 'ןענינַאב ןופ טכיל ם'ניא , ןעמַארד ייווצ סעציניזָאק,

 ייז .ןטייצ עקיטנייה ןופ ךורברעביא םוצ טנָאנ ןענייז 'ןדמַאז יד

 עלַאיצָאס עטסנרע ןָא ןריר ייז .ןעמעט עקידנּפַאכרַאפ ןעלדנַאהַאב

 .דיחי םנופ ןבעל םניא קורדסיוא ןַא ןעניפענ ייז יוװ ,ןפָארטסַאטַאק

 טסייג םוצ טנָאנ ,עקיטנייה ןוא עפיט ןענייז סעמעט יד ביוא ...

 -ַאב יד רעבָא זיא ,עכָאּפע רעזדנוא ןופ תוחוכ עקידעבעל יד ןופ

 ךָאנ רעכאוװש 'ןענינַאב ןופ טכיל םניא, -- ךַאװש ץנַאג גנולדנַאה

 ,ךערּפשענ רַאפ שוח ןייק טינ טָאה ץיניזָאק ,'ןדמַאז יד ןיא, יו
 זיא םיא ייב .עמַארד ַא ןופ ףָאטש-יוב רעד ןייז ףרַאד סָאד סָאװ

 .ןטייז-קורד עצנַאנ ןוא בלַאה וצ ןדייר ןלָאז ןענָאזרעּפ יד זַא ,טוג

 יו ןסעיּפ ענייז ןגעוו טכַארטעג טינ ,סיוא טזייוו ,טָאה ץיניזָאק

 ךיוא רעבָא -- ןענעייל םוצ ןבירשעג טָאה רע .ףָאטש-עניב ַא ןנעוו

 טכירקעצ טירט ןוא טירש ףיוא לייוו ,ענטָאמַאה זיא ןענעייל סָאד

 טריזינַאגרָא רעסעב ןוא רעפייטש ?סיבַא .גייט יווװ עסעיּפ יד ךיז
 ,טזייוַאב סָאד סָאװ ,'ןדמַאז יד ןיא; עסעיּפ עטקַארטסבַא יד זיא

 עכלעוו ,ןשטנעמ עטערקנָאק ,עקידעבעל יד טיג טעז ץיניזָאק זַא

 ייוצ יד סָאװ ,דָאש ַא ןוא .ןסעיּפ ענייז ןיא ףיױרַא טריפ רע

 -נוזעג ַא זיא ןרעק רעייז : םערָא שירעלטסניק ױזַא ןענייז ןעמַארד

 -קיװטנַא טייצ רעד טימ טעװ רעביירש רעד זַא ,ןפָאה ריִמָאל ,רעט
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 ענייז ןריפוצפיוא ןכַאמ ךעלנעמ טעוו סָאוװ ,קינכעט ערעסעב ַא ןעל
 ."ןכַאז עקידרעטעּפש

 .ךיז ןופ ןרעה טזָאלעג טינ שירעלעטשטפירש .ק טָאה רָאי 5

 ןופ דנַאב ַא קרָאי-וינ ןיא ןענישרעד רעדיוו זיא 1929 ןיא טשרע

 ןעמונעגניירַא ןבָאה סָאװ ,"טכַאנ ןיא ןרעייפ, נ"א ןעמַארד ענייז

 ןיא, ,1925 ןיא ןבירשעג ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד ,*סעהָארַאּפ יד ןיא,

 יד ןוא ,1926 ןיא ןבירשעג ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד ,"ךורבנעמַאזוצ

 עדייב ,ײטכַאנרעדַאב , ןוא *עטמיוצעגסיוא יד , סעמַארד עקיטקַאניײא
 ,1925 ןיא ןבירשעג

 :יקסנַאשָאטָאב בקעי טביירש םעד ןגעוו

 עקיטקַאנייא ייווצ יד ןוא עקיטקַאריפ ייווצ יד קידנענעיילרעביא,

 -עגכרוד ךיא בָאה ,ךוב םניא טכעלטנפעראפ ןענייז סָאװ ,ןעמַארד

 טָאה עסעיּפ יד זַא ,םעד ןגעוו ערוטנַאװַא-ןקנַאדעג עצנַאנ יד טכַאמ

 ןוא רעטַאעט רַאפ עיצקודָארּפ ַא ןייז וצ טרעהעגפיוא ןזדנוא ייב
 ַא ןיא ץיניזָאק .י .ש .,רנאשז רעשירַארעטיל ַא רָאנ ןרָאװעג זיא

 .טארעטיל יו רבחמ-רעטאעט רעמ ךס א זיא רע .םַאנסיוא רעסיוועג

 ,רעניילק ַא זיא ןסעיּפ ענייז עלַא ןופ טרעוו רעשירַארעטיל רעד

 א ןציניזָאק ייב ןַארַאפ ,רעסערנ טרעוו רעייז זיא שילַארטַאעט

 -טינשברוד רעד וצ טשינ רעבָא ,עמַארדָאלעמ וצ גנוניינ עסיוועג

 רערעסעב רעד וצ רָאנ ,רעטַאעט ןשידיי ןופ עמַארדָאלעמ רעכעל

 ייב זיא עטסעב סָאד ןוא .טינש ןשיאעּפָאריײא ןופ עמַארדָאלעמ

 ןסעיּפ סעציניזָאק ןיא ןשטנעמ עקידעבעל ןַארַאפ .שטנעמ רעד םיא

 ןזייװַאב סעּפע טימ ךיז ןָאק רעליּפשיוש ַא .ןשטנעמ עקיטפערק ןוא

 לָאמַא ןוא טפַארק טימ טמעטָא סע עכלעוו ןופ ןדלעה ענייז ןיא
 ןירבָאק .? ןופ העּפשה עטמיטשַאב ַא ןַארַאֿפ .הרובג טימ ךיוא
 גרוטַאמַארד ןעגנוי םענופ ןדלעה יד ןופ עקינייא ,ןציניזָאק ףיוא
 .א .א ,עשטאכ ,רעב שריה ,עליוב לקנַאי ןופ םיבורק עטנעָאנ ןענייז
 בור יּפ לע ןיא ,סיורא טננערב ץיניזַאק סָאו ,הביבס יד ךיוא
 גנולדנַאה יד טמוק ןסעיּפ סעציניזָאק ןופ ייווצ ןיא --- עשינירבָאק ַא
 טא .רעטעברַא-נערב יילרע-לכ ןוא רעשיפ ןשיווצ ךייט םייב רָאֿפ
 רעד רעטנוא רָאנ טינ זיא ץיניזָאק זַא ,ןרעלק וצ טכַאמ טקַאפ רעד
 טָאה גרוטַאמַארד רערעגנוי רעד זַא רָאנ ,ןענירבָאק ןופ העּפשה
 -רַאו ןוא ,גרוטַאמַארד רערעטלע רעד יו הביבס ַאזַא ןיא טבעלעג
 עטקעריד ַא טכַארבעג ךיוא ןיוש טייקטנעאנ-הביבס יד טָאה ךעלנייש
 | .העּפשה

 .שטנעמ רעד ,רבחמ רעזדנוא ייב ,טגָאזעג יו ,זיא עטסעב סָאד
 ייב טּפָא ןיא סָאװ ,גנולדנַאה יד -- זיא טקנוּפ רערעכַאװש רעד
 .עקידנעיירש ַא ןוא עשיטַאמַארדָאלעמ ןכַארּפשעגסױא וצ ַא םיא
 טלעפ סע ןוא ןסעיּפ סעציניזָאק ןיא רעצעלּפ עקרַאטש ליפוצ ןַארַאּפ
 יד ןעמוק םעד קנַאד ַא .רָאמוה לסיב סָאד ןוא עכעלטימעג סָאד
 רע .רעסעב ךס א ןיוש זיא גָאלַאיד רעד .ןָאטָאנָאמ סױרַא ןסעיּפ
 ןוא ,ךעלריטַאנ וצ ןיוש רע זיא לָאמוצ .ךעלריטַאנ לכ םדוק זיא
 טא ,ןעמזיװַאלס טימ טָא ןדָאלעגרעביא רַאפרעד זיא ךַארּפש יד
 טשינ א םינּפַא שידיי רַאפ זיא םזילַארוטַאנ רעד) ןעמזיצילגנַא טימ
 סָאד לָאז ןעמ זא ,וצרעד טריפ רע לייוו ,גנוטכיר ענעשטנואוועג
 סע ןענייז ןעמונעג ל5כ ןיא .(ןעװענָאגרַאשזרַאפ ןצנַאנניא ןושל
 ייז ןוא עניב רעד רַאפ רָאנ טרעוװו ַא ןבָאה ןענָאק סָאװ ,ןסעיּפ
 ןלעוו םורַא טייצ ַא ןיא לייוו ,טנייה ןרעוו טליּפשעג וצרעד ןפרַאד

 ץנַאג םורַא ױזַא ךיז טעוועטאר רבחמ רעד .טרעטלערַאפ ןייז ייז

 , . .םרָאפ-ךוב ןיא סורַא קרעוו ענייז טינ רע סָאוװ ,טימרעד קינייװ

 ןייק טימ טשינ ץיניזַאק טשינ טצילב ןעמונעג ןצנַאג ןיא ..

 רע ,טעטילַאניגירַא ןייק טימ טשינ יאדוַא ןיוש ןוא סעמעט עיינ

 טרעטלערַאפ ןיוש ןענייז עקינייא סָאװ ,ןליּפש םוצ ןסעיּפ טביירש
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 ןופ ןָאסיססעל

 -רַאפ טעוו ןטסקיצניוו םוצ .טרעטלערַאפ ןרעוו ןלעוו ערעדנַא ןוא

 ;סע ןיא ױזַא .'טכַאנ רעד ייב, רעטקַאנייא רעד ןרעוו טרעטלע

 טקורד זדנוא ייב .ןסעיּפ ןעמ טליּפש טלעוו רעצנַאג רעד ןיא

 ."ייז ןעמ

 :לטסעמ בקעי טביירש ךוב םעד ןגעוו

 -רַאפ יד ןיא} ןציטָאנ-עסערּפ ערענָאמ עכעלטע ןיא ץוח ַא,
 טרעדנוה ייווצ רעביא ןופ ךוב עקיזָאדסָאד טרעוו ןןטַאטש עטקינייא

 ."טרערענּפָא ןיוש עניב ַא ףיוא ןריפפיוא ןופ ,טקרעמַאב טינ ןטייז

 רעד ַאב, ןַאמָאר ס'יק ןענישרעד קרָאי-וינ ןיא זיא 1957 ןיא

 רעכלעוו ,לטסעמ בקעי ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ ,(םלָאהנרעװז) "עניווד
 ; .א ,צ ,טביירש

 -עג ןציניזָאק טָאה ןרעוו ןגיוװשרַאפ ןוא ןנייווש ןופ טייצ יד,

 טָאה רע ןיהואוו טרָאד --- רעביירש ַא יוװ ךיז ןעניפענ וצ ןפלָאה

 .םרָאפ רעד ןיא ייס ,שיטַאמעט ייס -- טרעהעג ןָא בייהנָא ןופ

 -רעטלַא ןופ ןזיורבפיוא עשיטילָאּפ-לַאיצַאס טשינ זַא ,סיוא טזייוו

 סעמַארד ענייז ןיא טרירַאב רע סָאװ) טייצ רעיינ רעד ןופ יצ םוט

 -ענסיוא יד, ןיא ןוא 'ןדמַאז יד ןיא, ,'ןעניגַאב ןופ טכיל םניא
 עקירעמַא ןיא ןעלביא עכעלטפַאשלעזעג יד טשינ ןוא ('עטמיוצ
 ('ךורבנעמַאזוצ , ןיא ןֹוא !טכַאנרעדַאב, ןיא טלדנַאהַאב רע סָאװ)
 עלַאיצַאס יד םנה --- טייקשירעפַאש ןייז טקריװַאב סרעדנוזַאב ןבָאה
 עיצַאמע עשירעפַאש ןייז .ןעוועג עגונ קרַאטש םיא זיא אפונ םיונ
 ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,ןקורדנייא-טנגוי ענייז ןיא טקעטשעג טָאה
 ןוא ןלופרילַאק םענעטלעז םעד וצ טקוקענוצ ךיז טָאה רע תעב
 םעד טָא ןופ ,,. .עניווד רעד ףיוא רעקרַאפ ןקידרעוװַאה-רעווש
 ןייז רַאפ רֶאי ייווצ עטצעל יד ,ןרָאװעג טריריּפסניא ץיניזָאק זיא
 ,ןעגנולייצרעד עירעס ַא רעביא קיסיילפ רע טעברַא טיוט ןקיטייצירפ
 ןוא עשידיי ןופ ןבעל סָאד --- עמעט עקיצנייא יד ןעלדנַאהַאב סָאװ
 ךייט ןפיוא ץליהעג ןריטרָאּפסנַארט םייב רעטעברַא עשידיייטינ
 | .עניווד

 ןייז ןיא טצונַאב ךיז ץיניזָאק טָאה עמעט-עניווד רעד טימ ..
 רעד ןעוועג עקַאט זיא עמעט יד זַא ,ךעלנעמ .'ךייט ןּפַא, עמַארד
 םוא ךיז רע טרעק עמעט רעבלעזרעד וצ .גלָאפרעד ריא ןופ דוס
 ףיוא טקוקענ טינ ,רעבָא ,סעהָארַאּפ יד ןיא,; עמַארד ַא ןיא רעדיוו
 ןייז ןעוועג טינ טרָאפ ,םינּפ ַא ,עמַארד זיא ,גלָאפרעד ןטשרע ןייז

 | ."םוידעמ

 ןַא ,טלַאה לטסעמ

 רַאפ שוח ןייק טינ טָאה ץיניזָאק זַא ,גָאזסיוארָאפ סניגלַא ,מ,

 ,עמַארד ַא ןופ ףָאטש-יוב רעד ןייז ףרַאד סָאד סָאװ ,ךערּפשעג

 ןייז העוט ךיז .רעטלייאעגרעביא ןַא רשפא ןעוועג רעבירעד זיא

 .ןינלֶא .מ יו רענעק-רוטַארעטיל ַאזַא ייב ןליפַא ,ךעלשטנעמ זיא

 םתסמ ןיִגלֶא טלָאוװ 'עניווד רעד ייב, ןופ ןעניישרעד ןכָאנ ,טנייה

 .,"ןבירשענ שרעדנַא

 :ןסעיּפ עטקורדעג ס'.ק

 ןָאעל {1|
 טקַא 1 ןיא עמַארד

 ן1918 רעבמעצעד ,עגיר ,טייצ רעזנוא;|

 טעב רענעדלָאג רעד ַאב {2)

 דליב

 ן1920 ינוי ,עגיר ,?טעברַא ןוא רוטלוק;,

 ץיניזָאק .י .ש ןבו

 ךייט ןפַא

 ןטקַא 5 ןיא עמַארד ַא
 16 .זז 651 1921 ,עגיר
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 רעצטַאעט ןשידיי

 ץיניזָאק .י .ש 141
 .ןעניגַאב ןופ טכיל ם'ניא

 ןטקַא 4 ןיא עמַארד

 16" .זז 71 ,1925 ,.י .ג ,"ןטלעוװ ןשיווצ ,, ךוב ןיא טקורדעג)} |

 ץיניזָאק .י .ש ן5}
 ןדמַאז יד ןיא

 ןטקַא 5 ןיא עידעגַארט

 16" ,13-122 .זז ,1925 ,.י .ג ,?ןטלעוװו ןשיווצ, ךוב ןיא טקורדעג}

 ץיניזָאק .* .ש {6)

 ךורבנעמַאזוצ ןיא

 רעדליב 7 ןוא ןטקַא 4 ןיא עמַארד

 ן16' .זז 111 ,1929 ,.י .נ ,*טכַאנ ןיא ןרעייפ , ךוב ןיא טקורדעג|

 ץיניזָאק י .ש ןדו
 עטמיוצעגסיוא

 טקַא 1 ןיא עמַארד

 {113-132 .זז ,1939 ,.י .נ ,*טכַאנ ןיא ןרעייפ,, ךוב ןיא טקורדעגו

 ץיניזַאק .י .ש {1

 טכַאנרעדאב .

 טקַא 1 ןיא עמַארד

 ן133-156 .זז ,1929 ,.י .נ ,*טכַאנ ןיא ןרעייפ, ךוב ןיא טקורדעגו

 ץיניזָאק .י .ש ןפ}
 סעהָארַאּפ יד ןיא

 : ןטקַא 4 ןיא עמַארד

 {157-223 .זז ,1929 ,.י .נ ,*טכַאנ ןיא ןרעייפ , ךוב ןיא טקורדעג}י
 ץיניזָאק ,.י .ש 1

 רָאװ ןוא םולח

 ןַארקע טימ עניב רַאפ ןטקַא 5 ןיא עריטַאס-עיזַאטנַאפ

 ,15 'נ ,.י .נ ,"ןעגנולמַאז, ןיא טקַא ןטשרע ןופ דליב טשרענו
8,, 

 .} .ש

 ,41718 .זז ,וּװ ,"רוטַארעטיל רעשידיי ןופ ןָאקיסקעלא -- ןעזייר ןמלז
 רעבמעצעד 7 ,זדָאל ,"טאלבעגאט רעזדָאל, ,שטילג ן'פיוא --- גייווצרעבליז .ז

1, | | 
 ,1926 ץרעמ ,.י .נ ,"רעמאה רעד, ,ןעמַארד עיינ -- ןיגלָא ,מ

 -פיוא ,ץעיניזָאק ןופ עמארד "ךייט ןפא? --- ןיקצינטישז .ל .רד| ןילייב .ט

 ,"עסערּפ, ,וָאלַאקָאס .ס לָארטּפױה ןוא ישזער ,"ובמא,, רעטַאעט ןיא טריפעג
 ,1928 ,טפעס 18 ,א"ב

 .פיוא רעטשרע סװַאלָאקָאס דינָאיל .ךייט ןפיוא -- ןרעיימ סירָאמ} סוקיטירק
 ,1930 ילוי 7 ,ןַאדנָאל ,"טייצ יד , ,אמַארד ס'ץיניזָאק .י .ש ןיא טירט

 ,א"ב ;"עסצרּפ יד, ,םירבַאכעמ ןוא רעכיב ןשיװצ --- יקסנַאשָאטָאב װעקנַאי
 ,1939 ילוי 6

 ,319 .ז ,1942 ,ןָאדנָאל ,"ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט שידיא, -- רעיימ סיררָאמ
 י .נ ,"ןעגנולמאז, ,ךוב טוג ןטלעז ןוא קיטרַאנגײא ןַא -- לטסעמ בקעי
1 1957, | 

 ,ןלטסעמ בקעי ןופ המדקה| ,1957 ,קרָאיוינ ,"עניוװד רעד ייב, --- ץיניזָאק .י .ש

 ליװנַאז ,םיקמורפ

 ץנַארקנעזַאר ,ןיפ ןופ יירעקורד רעד ןיא ,ענליוו ןיא זיא 1891 ןיא

 רעד ןַאמָאר ןייא ,עבעיל עיירט איד, ןענישרעד ,רעצעזטפירש ןוא

 -רעפ .ןעטקַא רעיפ ןיא (עידעמָאק) לעיּפשטסול סלא .טייצ רעיינ

 ,"ןילָאװ סיוא סיקמורפ ליװנַאז ןופ טסַאפ

 "ייר ןסָאלשעגנייא ,רוטַארעטיל רעשידיי ןגעוו ךוב םוש ןייק ןיא

 ןשידיי ןופ ויכרַא, ןוא *רוטַארעטיל רעשידיי ןופ ןָאקיסקעל; סנעז

 ,"אווייא ןופ ןבעגעגסױרַא ,יקצַאש בקעי .רד ןופ ר"א *רעטַאעט

 ןייק ָאטינ רעבירעד ןענייז סע .טנָאמרעד טינ ןעמָאנ ס'.פ טרעוו
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 םעד ןופ ,עידעמָאק רעד ןופ רבחמ ןגעוו סעטַאד עשיפַארגָאיב םוש

 ,ןילָאװ ןופ טמַאטש רע זַא ,ןעז וצ רעבָא זיא טַאלב-רעש

 ַא ןיא ,ןעמַארג ןיא ןבירשעג זיא יז .ןטייז 102 טלַאה עסעיּפ יד

 םוצ ןרָאװעג טסַאפרַאפ ,קיטנעק ,זיא ןוא ,שידיי ןקיסילפ ץנַאג

 -עג טינ לָאמנייק ,טסואווַאב זיא'ס לפיוו ףיוא ,רעבָא זיא יז ,ןליּפש

 .ןרָאװעג טליּפש

 יז טנָאמרעד ,ןירָאג .ב רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד

 ןייז ןופ ףוסל ןָא טיג רע סָאװ ,ןסעיּפ עשידיי ןופ המישר רעד ןיא

 ' ,עטכישעג-רעטַאעט

 ,272 .ז וו ,*רעטַאעט שידיא .שעג, -- ןירָאג .ב

 .ה .ס ,ןהָאק

 | ןַאמלעדונ}
 {1958 .רבעפ 22 ,טשעג -- 1887 .טּפעס 16 .בעגו

 ,רעביא טיג ,ןיװרָאּפ יטעב ,יורפ ןייז יו

 -מעטּפעס 16 םעד ןרָאװעג ןריובעג .ק זיא
 ,עניַארקוא .,ירָאגרעטַאיּפ ןיא 1887 רעב

 סָאװ םעד בילוצ .ןרעטלע עכעלגעמרַאפ ייב
 רעטנידעגסיוא ןַא ןעועג זיא עדייז רעד

 עילימַאפ יד טָאה ,טַאדלָאס רעװעײלָאקינ

 םוחת ןשידיי םעד ץוחמ טכערדןיואוו טַאהעג

 רעקידנצנעלג ַא ןעוועג זיא רעטָאפ .בשומה

 יד ןלָאמעג וליפַא טָאה סָאװ ,רעלָאמ-ןבוטש

 רעד ןופ .טנגעג רעצנַאג רעד ןיא סעכריק

 ןוא טייקידנעטשטסבלעז וצ טבערטשעג .ק טָאה ןָא טנגוי רעטסעירפ

 רעטעּפש ,ףרָאד ַא ןיא רערעל ַא ןרָאװעג רע זיא רָאי 12 וצ ןיוש

 .טסָאּפ רעד ןיא טעברַאעג

 רֶע ואוו ,עקירעמַא ןייק ןילַא טרירגימע רָאי 15 ןופ רעטלע ןיא

 רעד יװ םעדכָאנ .ןָאק ןעמָאנ ןטימ רעטעפ ַא םענייז וצ טמוק

 ,ןיז עדייב ,גנוטפיגרַאפ ַא ךרוד ,קינקיּפ ַא תעב ,טרילרַאפ רעטעפ

 .ןעמָאנ-עילימַאפ סרעטעפ םעד ןעמענוצנָא םיכסמ .ק זיא

 ,ק טָאה ,עקירעמַא ןיא ןרעדנַאוװנייא ןייז ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא

 ןרעטלע ןַא טימ ךיז רע טנעקַאב טרָאד .ּפַאש ַא ןיא טעברַאעג

 רעריציפינָאזרעּפ ,רעגניז סלַא ןח אשונ רעייז זיא רע ןעמעוו ייב ןַאמ

 ,רעטַאעט ןשידיי ןיא םיא טגנערב רענעי .תושעמ ןופ רעלייצרעד ןוא

 "סקיריל, טרָאד רע טביירש ךָאנרעד .רעלפוס סלַא ןָא טבייה .ק ואוו

 ,סעשטעקס רעטעּפש ןוא

 -ַאכ סלַא םיא טקנעדעג ןירג ןַאקסָא רעטלַאװרַאפ-רעטַאעט רעד

 ַא ןיא סילָאּפַאענימ ןיא 1914:15 ךרעב ךָאנ רעליּפשיוש-רעטקַאר

 ."עמַאמ עשידיי יד,| דלעיפ רתסא טימ עּפורט רעשידיי

 סלַא םיא טקנעדעג לעגיס םַאיליו רעביירש-ןסעיּפ רעד ךיוא

 .רעטַאעט ןרַאפ ןביירש ןעמונעג טָאה .ק רעדייא ךָאנ רָאיטקַא

 1915:16 ךרעב יו טקנעדעג שטיװָאקרַאמ יאול לַארטַאעט רעד

 טריפעגפיוא טָאה רעכלעוו ,ביורטנייו טנומגיז רָאיטקַא רעד טָאה

 ןגנוי ַא יו טלעטשעגרָאפ םיא ,"םייה ענעכָארבעצ יד , עסעיּפ ס'.ק

 ךַאפ ןופ רעבָא ,הסנרּפ *עקיטייז , ןייז זיא ןביירש סָאװ ,גרוטַאמַארד

 ,רענלעק ַא רע זיא

 -יירפ סיאול רעביירש-ןסעיּפ רעד ןוא קנעד דוד רעליּפשיוש רעד

 ןשידיי ןיא רעביירש-ןשטעקס ןוא רעלפוס סלַא .ק ןקנעדעג ןַאמ

 -רַאפ רָאי 2 ןעוועג זיא רע ואוו ,ָאגַאקיש ןיא רעטַאעט-ליװעדָאװ
 טָאה עכלעוו ,עװעלּפ עסירעטקַא רעגנוי רעקיאעפ רעד טימ טַארייה

 -ָאלָאק ,רעוונעד ןיא ןיטנעיצַאּפ ַא ןעוועג ןוא זָאלוקרעבוט ןופ ןטילעג
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 טאר

 .ק טקנעדעג גרעבנייו ירעה רעליּפשיש רענעזעוועג רעד .ָאדַאר

 "נייו :עיצקעריד) דנַאלוװילק ןיא רעביירש-ןסעיּפ ןוא רעלפוס סלַא

 .(ןײטשרעלַאװ לָאס ןוא גרעב

 הנותח טָאה רע ואוו ,קרָאי-וינ ןייק רעביא רעטעּפש ךיז טיצ .ק

 ןביירש טימ ּפָא רעטייו ךיז טיג רע ןוא ,רענילָאװ ינעשזד טימ

 רעדנירגטימ רעד ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא ָאד טרעװו רע .ןסעיּפ

 ךיוא ןוא ,רַאטערקעס ריא ןוא גיל-ןגרוטַאמַארד רעשידיי רעד ןופ

 רעטעּפש) "רעגַאקיש רימ, טפַאשלעזעג רעד ןופ רעדנירגטימ ַא
 . -סנַאניפ ןרָאי ךס ַא זיא וע ואוו ,(?טניירפ ןוא ןטסיטרַא ששידיי;
 .רַאטערקעס

 -ָארבעצ יד ,עסעיּפ ס'.ק טריפעגפיוא ביורטנייוו .ז טָאה 6

 ."םייה ענעכ

 טריפעגפיוא *רעטַאעט קיריל , ןיא זיא 1919 רעבמעטּפעס 5 םעד

 עיירטעג יד , עסעיּפ עקיטקַא-4 ס'.ק יקסנעליוו ,מ ךרוד ןרָאװעג

 ."עמַאמ

 טריפעגפיוא *רעטַאעט קירילא ןיא זיא 1919 רעבָאטקָא 8 םעד

 םעד זיא סָאװ ,"הנמלא יד עקּפיצ, סנַאמיירפ .ל ןוא ס'.ק ןרָאװעג

 ךרוד ,ךילַאק בקעי ןופ םרָאפ רעטעברַאַאב ַא ןיא ,1924 לירּפַא 9

 טימ ,יקסנישמור ףסוי ןופ קיזומ רעד טימ ,ןרָאװעג טריפעגפיוא ,םיא

 וינעוע דנַאקעס סרעלסעק, ןיא ,לָאר-לטיט רעד ןיא ןָאקיּפ ילַאמ

 רעטעּפש זיא ,גלָאפרעד רעקיזיר ַא ןעוועג זיא עסעיּפ יד .?רעטַאעט

 ךס ַא ןופ טלעװ רעשידיי רעצנַאג רעד רעביא ןרָאװעג טליּפשעג

 ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא 1922 ילוי ןיא זיא ןוא ,סעּפורט עשידיי

 ןָאקיּפ ילַאמ טימ סערייא סָאנעוב

 ןעמענ יד ןָא ,עשרַאװ ןיא ןענישרעד 1925 ןיא זיא עסעיּפ יד

 ,"םיובלעדנַאמ ןבואר ןופ טריטקַאדער, רָאנ ,םירבחמ יד ןופ

 ןופ ר"א *רעטַאעט יטרעביל, ןיא זיא 1919 רעבמעצעד 24 םעד
 | "בעט סבר םעד; דליבטייצ ס'.ק ןרָאװעג טריפעגפיוא ביורטנייוו .ז

 ,"רעט

 "ףלוּפ ןיא ןבעל ןשידיי ןופ דליבטייצ, עסעיּפ רעד ןופ די-בתכ ַא

 ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג גָאליּפע ןוא גָאלָארּפ טימ ןטקַא 3 ןיא

 | ."א"וויי,

 -עג טריפעגפיוא "רעטַאעט יטרעביל, ןיא זיא ןָאזעס ןבלעז ןיא

 ,שטיװָאנַאמלַאק ןוא .ק ןופ עמַארד-שילימַאפ ,"עביל עיירפ, ןרָאװ

 ןרָאװעג טריפעגפיוא *רעטַאעט קיריל, ןיא זיא 1921 ץרעמ 4 םעד
 ."ןעמולב ןוא רעצרעה , עסעיּפ עקיטקַא-4 ס'.ק

 טריפעגפיוא *רעטַאעט סלּפיּפ, ןיא זיא 1921 לירּפַא 15 םעד

 ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד-עידעמָאק ס'.ק לַאטנעזָאר סקַאמ ךרוד ןרָאװעג

 ,"המשנ סעמַאמ ַא; ,עדיורב ףעזָאי ןופ קיזומ

 -פיוא *רעטַאעט סיילּפ גניווריוא, ןיא זיא 1922 רַאונַאי 5 םעד

 -ולח ענעדלָאג, ןטקַא 4 ןיא עמַארד-עידעמָאק ס'.ק ןרָאװעג טריפעג
 ,דלָאגנהעש ףעזָאי ןופ ר"א "תומ

 ןטָארטעגפיוא ןײטשדלָאג ינעשזד זיא 1920 רעבמעטּפעס ןיא
 "םולח רענעדלָאג ריאע עסעיּפ ס'.ק ןיא *רעטַאעט ןָאסניקּפָאה; ןיא
 23 םעד ןוא ,("תומולח ענעדלָאג; עסעיּפ יד ךעלנײשרַאװטסכעה}
 ןופ ר"א "תומולח ענעדלָאג, נ"א עסעיּפ יד זיא 1932 רעבמעווָאנ
 ,ןײטשדלָאג ינעשזד טימ ,ןרָאװעג טריפעגפיוא לַאטנעזָאר סקַאמ
 ריא, נ"א 1927 ינוי ןיא זיא עסעיּפ יד .?רעטַאעט טקעּפסָארּפ, ןיא
 ,סערייא סָאנעוב ןיא ןרָאװעג טליּפשעג "םולח רענעדלָאג

 ."א"וויי; ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג עסעיּפ רעד ןופ די-בתכ ַא

 ."שמַאמ-רעטסעוש; נ"א טרָאד ךיוא ךיז טניפעג עסעיּפ עבלעזיד

 ,ןטקַא 4 ןיא ןבעל רענַאקירעמַא-שידיי ןופ עמַארד-ןעילימַאפ

 טריפעגפיוא *רעטַאעט קיריל, ןיא זיא 1922 רעבמעצעד 29 םעד
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 ןופ ןאקיסקץעל
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 ַאטרעב טימ ,ןַאמצנַאט .י ןופ קיזומ רעד טימ ןוא ר"א ,ןרָאװעג

 -רַאפ יד; ס'יק ,ןלָאר טּפיוה יד ןיא רעלדַא ינעב ןוא גַאטנעטוג

 ."ענעטלָאש

 -עג טריפעגפיוא רעמערק סיאול ךרוד זיא 1922 ץרעמ 20 םעד

 ןטקַא 4 ןיא דליבסנבעל ס'יק *רעטַאעט ןָאסניקּפָאה; ןיא ןרָאװ

 .?עשרַאװ ןופ עלחר;
 -עגפיוא *רעטַאעט סקָאנעל, ןיא זיא 1923 רעבָאטקָא 12 םעד

 ,"טנגוי עטייווצ ריא; עמַארד-עידעמָאק ס',ק ןרָאװעג טריפ

 "רעטַאעט סלּפיּפ סליבעג, ןיא זיא 1922 רעבמעצעד 27 םעד

 ,גנטעברַאַאב ןייז ןיא ,ליבעג סקַאמ ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ןופ קיזומ ,"טירטס טטיּפ ןופ עלייב עלייק , עידעמָאק-יגַארט ס'.ק

 ,לָאר-לטיט רעד ןיא ןײטשדלָאג ינעשזד טימ ,להָאװ ןַאמרעה

 ףעזָאי טימ ,"רעטַאעט יטרעביל, ןיא זיא 1924 לירּפַא 19 םעד

 רעשידיי רעד, ןרָאװעג טריפעגפיוא ,ןַאמסעק ילענ ןוא דלָאגנהעש

 -- קיזומ ,ןָאק ןוא ווָאמואַאנ ןופ ןטקַא 3 ןיא עטערעּפָא ,"רעגניז
 .ַאדנוקעס םולש

 -עגפיוא *רעטַאעט יטרעביל, ןיא זיא 1924 רעבמעווָאנ 21 םעד

 ןיא .עמַארד-עידעמָאק ס'.ק ָאקסעלַאכימ לאכימ טימ ןרָאװעג טריפ

 -- קיזומ ,דארליג .ל -- קיריל ,*טלעוו רעד ןיא ןיײילַא, ןטקַא 4

 -םיוא 1928 רעבמעוָאנ 23 םעד זיא עסעיּפ עבלעזיד .ידיורב ףעזָאי

 ,גרעבדלָאג ןאטיינ ךרוד *רעטַאעט טקעּפסָארּפ; ןיא ןרָאװעג טריפעג
 ,יקסווָאקסַאל ,פ -- קיזומ

 -עגפיוא "רעטַאעט יטרעביל ,, ןיא זיא 1924 רעבמעצעד 24 םעד

 -סנבעל סווָאמואַאנ ןוא ס'.ק ָאקסעלַאכימ לאכימ ךרוד ןרָאװעג טריפ

 ךיוא ,ידיורב ףעזָאי --- קיזומ ,"םרוטש ןכָאנ, ןטקַא 4 ןיא דליב

 .עיפלעדַאליפ ןיא םיא ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג

 ,"א"וויי, ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג די-בתכ ַא

 סיאול טימ ,*רעטַאעט טרעבליז עזָאר; ןיא זיא 1925 יַאמ 29 םעד

 ,"דמלמ עלמהרבא, ס'.ק ןרָאװעג טריפעגפיוא ,םיובנריב ינימ ןוא
 ,יקסווָאקסַאל .פ -- קיזומ

 ןָאסניקּפָאה סטרעבליז עזָאר, ןיא זיא 1925 רעבמעטּפעס 16 םעד
 -עידעמָאק ס'.ק ןַאמרעג עשימ ןופ זרָאװעג טריפעגפיוא *רעטַאעט
 ,"טננוי עטליּפשרַאפ, עמַארד

 טימ ,*רעטַאעט ןָאיפמַא, ןיא זיא 1925 רעבמעטּפעס 28 םעד
 ס'.ק ןרָאװעג טריפעגפיוא ,רעלדַא עליצ ןוא גרובנעדלָאג לשוימעס
 עסעיּפ עבלעזיד .?רעטכָאט סהלכ ןייז, ןטקַא 4 ןיא עמַארד-עידעמָאק
 ןיא רעלסעק ףעזָאי ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא 1926 ינוי ןיא זיא
 ןיא ,סקנָארב ןיא 1926 רעבמעטּפעס 3 םעד ןוא ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל
 .*רעטַאעט רעווקס ילניקעמ,

 ."א"וויי, ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג די-בתכ ַא

 -עגפיוא *רעטַאעט יטרעבילא ןיא זיא 1925 רעבמעצעד 1 םעד
 עמַארד:עידעמָאק ס'.ק ָאקסעלָאכימ לאכימ ךרוד ןרָאװעג טריפ
 לירּפַא ןיא זיא עסעיּפ עבלעז יד ."ץעזעג ןופ רעקרַאטש זיא עביל;
 רָאיסלעסקע , ןיא ץרַאװש םַאיליװ ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא 9
 ,סערייא סָאנעוב ןיא *רעטַאעט

 ."א"וויי, ןופ ויכרַא ןיא ךיז טניפעג די-בתכ ַא

 טריפעגפיוא "רעטַאעט ןָאיפמַא, ןיא זיא 1926 רעבָאטקָא 15 םעד
 ,"ףשטנעמ ענעסעגרַאפ, עסעיּפ ס'.ק רעישעק רָאדיזיא ךרוד ןרָאװעג

 -פיוא "רעטַאעט סקָאנעל, ןיא טרעוו 1926 רעבמעצעד 24 םעד

 ,ןטקַא 3 ןיא ,"םייה רעייז ןזָאלרַאפ ךעלדיימ סָאװרַאפ, ס'.ק טריפעג

 ,רעטומלרעּפ -- קיזומ ,סבָאקיישזד -- סקיריל

 ןרָאװעג טריפעגפיוא *רעטַאעט ןָאסניקּפָאה; ןיא ןיא 1926 ןיא
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 רעטאעט ןשידיי

 .י -- סקיריל ,*טפַאשטניירפ ןוא עביל, ס'.ק ןַאמרעג עשימ ךרוד

 .אדנוקעס םולש -- קיזומ ,גרעבנעזָאר

 טריפעגפיוא טעזוב רָאדיזיא ןופ ר"א זיא 1927 רעבָאטקָא 7 םעד

 5 םעד ."המקנ סהלכ ַא; ןטקַא 4 ןיא עמַארדָאלעמ ס',ק ןרָאװעג

 ןָאסניקּפָאה, ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא עסעיּפ יד זיא 1929 לירּפַא

 ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא עסעיּפ יד זיא 1929 ינוי ןיא .?רעטַאעט

 ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןיא רעלסעק ףעזָאי

 -עגפיוא טעזוב רָאדיזיא ןופ ר"א זיא 1927 רעבָאטקָא 14 םעד

 -עידעמָאק ס'יק *רעטַאעט רעווקס ילניקעמ,, ןיא ןרָאװעג טריפ

 -- קיזומ ןוא סקיריל ,"רעדניק ענעריולרַאפ,, ןטקַא 4 ןיא עמַארד

 | .ןַאמצנַאט ףעזָאי
 -עגפיוא *רעטַאעט ןָאסניקּפָאה, ןיא זיא 1928 רעבמעווָאנ 9 םעד

 -יזומ ,"עקטנַאידעמָאק יד עקשעּפ , סייוו סיאול ךרוד ןרָאװעג טריפ

 .ןיוועל .ה ןוא ןהָאק .ס ןופ עידעמָאק עשילַאק

 -פיוא "רעטַאעט טקעּפסָארּפ, ןיא זיא 1928 רעבמעצעד 24 םעד

 ,"ןתח ַא טגנַאלרַאפ, ס'.ק גרעבדלָאג ןאטיינ ךרוד ןרָאװעג טריפעג

 | .יקסוװָאקסַאל .פ --- קיזומ

 ןרָאװעג טריפעגפיוא 1929 רעבמעטּפעס ןיא זיא עסעיּפ עבלעז יד

 ,סערייא סָאנעוב ןיא

 סָאנעוב ןיא טריפעגפיוא קינלוקס השנמ טָאה 1929 רעבָאטקָא ןיא

 ,"לדיימ ַא ןופ דוס ַא; עסעיּפ ס'.ק סערייא

 ,טנווָאךרע ריא וצ ,איווליס ַארַאס טָאה 1929 רעבמעווָאנ ןיא

 רָאיסלעסקע, ןיא ,"םינתח 5 סעלעזיירק עסעיּפ ס'.ק טריפעגפיוא
 ,סערייא סָאנעוב ןיא ?רעטַאעט

 -ּפָאה, ןיא טריפעגפיוא טייצטכער בקעי טָאה 1920 רַאונַאי 7 םעד

 -יד טָאה ןוא ,"ויניבר רעזדנוא , עידעמָאק ס'.ק *רעטַאעט ןָאסניק

 ןליּפשטסַאג ענייז תעב ,1920 יַאמ ןיא טריפעגפיוא עסעיּפ עבלעז

 .סערייא סָאנעוב ןיא

 ןיא טריפעגפיוא טייצטכער בקעי טָאה 1920 רַאורבעפ 21 םעד

 ןופ עביל יד , עידעמָאק עשילַאקיזומ ס'.ק *רעטַאעט ןָאסניקּפָאה ,

 ןיא טריפעגפיוא 1920 יַאמ ןיא טָאה רע עכלעוו ,"דנובַאגַאװ ַא

 | ,"דנובַאגַאװ רעכעליירפ רעד, נ"א סערייא סָאנעוב

 -עגפיוא לַאטנעזַאר סקַאמ ןופ ר"א זיא 1930 רעבמעווָאנ 14 םעד

 "רעטַאעט ןָאסניקּפָאה, ןיא ,ןײטשדלָאג ינעשזד טימ ,ןרָאװעג טריפ
 ,*טָאג ןופ ןסעגרַאפ, עסעיּפ ס'.ק

 -םיוא *רעטַאעט ןָאסניקּפָאה , ןיא זיא 1931 רעבמעטּפעס 12 םעד

 ."ןגיל ןייק טינ גָאז; עסעיּפ ס',ק ןרָאװעג טריפעג

 טריפעגפיוא "*רעטַאעט ןָאסניקּפָאה, ןיא זיא 1933 ינוי 3 םעד
 ,דלעיפ רתסא ןופ לײטנָא ןטימ) *ןצַאלַאּפ טפול, עסעיּפ ס'.ק ןרָאװעג

 ,ףרָאד לטע ,סָארג בייא ,דלָאג ַאלעטס ,ךיילב הדוהי ,אדנעוואל סחנּפ

 סקַאמ ,ןָאק .ה .ס ,ןַאמפיוק ירעה ,טרָאּפַאּפַאר ןַאמייה ,ףרָאד בייא
 ,(גנילרעווצ ַאטעי ןוא רעטעלק

 סערייא סָאנעוב ןיא "ערטימ רעטַאעט , ןיא זיא 1940 לירּפַא ןיא

 ס'.ק ןרָאװעג טריפעגפיוא לַאטנעזָאר סקַאמ ןקידנרילָארטסַאג ןכרוד

 | ."ןעמולב ןוא רעצרעה;

 טריפעגפיוא "רעטַאעט יעװקרַאּפ, ןיא זיא 1940 רעבמעווָאנ ןיא

 רעיינ רעד, עיצַאסנעסדָאידַאר סנַאמדירפ קחצי ןוא ס'.ק ןרָאװעג

 -ַאבימ לאכימ ןופ לײטנָא ןטימ) יקצענַאשלָא .א ןופ קיזומ ,"שטנעמ

 ,ץנימ ילע ,ןַאמסייוו ַארָאד ,טייצטכער בקעי ,ןיסערק םירמ ,ָאקסעל
 .(.ַא .א גנילרעווצ ַאטעי

 קילבָאּפ, ןיא טריפעגפיוא ךיילב הדֹוהי טָאה 1941 יַאמ ןיא

 2 ןיא עמַארד-עידעמָאק ,"ףַאלקש עקווייפ , עסעיּפ ס',ק *רעטַאעט

 בקעי ןופ ליײטנָא ןטימ) ךיור השמ ןופ קיזומ ,סענעצס 14 ןוא ןטקַא
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 ,ףרָאד השמ ,רָאש ַאשטלַאס ,ןַאמסייוו ַאננַא ,רענליוו סקַאמ ,ןירגרעב

 ַאננַא ,לעזרַאב ףלָאװ ,ךיילב הדוהי ,ןרעּפלַאה הניד ,רעטעלק סקַאמ

 וָאנָאדוב יטעב ,גרעבסייוו סיאול ,ץישפיל עלעדיירפ ,םיובלעטייט

 -ַאעט סָאד ןוא ,גלָאפרעד רעסיורג ַא ןעוועג זיא עסעיּפ יד .(ַא .א

 16 ןופ רושָארב עלעיצעּפס ַא ,שידיי ןיא ,ןבעגעגסױרַא טָאה רעט

 ןופ רעדליב יד טימ ןוא עסעיּפ רעד ןופ טלַאהניא ןטימ ןטייז

 ,שזַאנָאסעּפ

 ןוא הנמלא רעד ייב ךיז טניפעג עסעיּפ רעד ןופ טּפירקסונַאמ ַא

 ."א"ווייק ןופ וויכרַא ןיא

 ַא ןרירטסנָאמעד ןביוהעגנָא ןעמ טָאה 1938 רעבמעצעד ןיא
 ןײטשדלָאג ינעשזד טימ) *רעטסעוװש ייווצ  םליפ-גנַאלק ןשידיי

 | ,(לָארטּפױה רעד ןיא

 :טביירש קנעד דוד

 לאכימ ןוא ץַאז קיוודול רַאפ עסעיּפ ַא ןבירשעגנָא ךיוא טָאה רע,

 דנָאקעס, ןיא ןָאזעס ַא ןעוועג ןעמַאזוצ ןענייז עכלעוו ,ָאקסעלאכימ

 ןטשרע ןרַאפ קיטרַאפ ןעוועג ןיוש זיא'ס ןוא ,'רעטַאעט וינעווע

 -ָארייא ןופ ןעמוקענ ןַאד ןענייז סרַאטס יד ןעוו רָאנ ,קיזומ יד טקַא

 עסעיּפ יד טָאה'מ ןוא ,ןלייטנייא טנָאקעג טינ ךיז ייז ןבָאה ,עּפ

 ןעו ןוא ,ךורבנעמַאזוצ ַא ןגָארקעג רע טָאה ןַאד .טניילעגנקעװַא

 ןיא ןסעיּפ ןביירש ןעמונעג רע טָאה ,ןרָאװעג טנוזעג זיא רע

 זיא רע ... .גנידליבדָא-יעק-רַא ןיא סיפִא ןַא טַאהעג ןליפַא ,שילגנע

 ןליפַא ןוא ןנרָאברַאפ לָאמ עלַא .רעקיצרַאהנפָא ןייק ןעוועג טינ

 ."טכַאמרַאפ ןטלַאהעג ךיז רע טָאה טניירפ ןטסעב ןייז רַאפ

 -עּפש רע טָאה ָאד .סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןעמוקעג .ק זיא 1949 ןיא

 ַא ןופ רעמיטנגייא ,ןיורָאּפ יטעב יורפ טימ טַאהעג הנותח רעט

 רעייז ןיירַא ךיז טפרַאװ רע םגה ןוא ,טפעשעג-רעדיילק ןעיורפ

 ףיוא טינ רע טיג ךָאד ,טפעשעג םעד ןיא ךיירגלָאפרעד ןוא שיגרענע

 -נעגַא ענעדישרַאפ ךרוד ,ךיז טימַאב רע .טעברַא עשירעביירש ןייז

 -ירעמַא רעד ףיוא ןסעיּפ עשילגנע ענייז ןעגנערבוצפיורַא ,ןרוט

 יד ןיא ןסעיּפ-םליפ עטנַאלּפעג ענייז ךיוא יױזַא ןוא עניב רענַאק

 ןוא ץנעדנַאּפסערָאק עכעלדימרעדמוא ןַא טריפ רע .סעמריפ-םליפ

 ןעזעגסיוא טָאה סע ןעוו ןטנעמָאמ ןעוועג .טקַאטנָאק ןכעלנעזרעּפ

 רעבָא לָאמ סעדעי .טכעלקריוורַאפ גנובערטש ןייז טרעוו טָא-טָא זַא

 לָאמ סרעדנַא ,עלעיסנַאניפ לָאמ סעכנַאמ ,ןעגנורעטש ערעדנַא ןעמוק

 טָאה .ק סָאװ ,םליפ רעדָא עסעיּפ ןייא ןייק ןוא ,עשירעלטסניק

 ןייז קרַאטש טכערבעצ סָאד .טריפעגפיוא טינ ןרעוו ,ןבירשעגנָא

 ,טנוזעג

 ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1958 רַאורבעּפ 22 םעד

 ַאיבמָאלָאק רעד טימ ןדנוברַאפ זיא ,לעטראק סינריוב ,רעטכָאט ןייז

 .קרָאי-וינ ןיא ןָאשיײרָאּפרָאק סרושטקיּפ

 רעבָא ,ןביולג וצ רעווש זיא'ס, :טקרעמַאב גייווצרעבליז ןמלז

 ןיא גנַאל-ןרָאי ןענַאטשעג זיא סָאװ ,שטנעמ ַא זַא ,טקַאפ ַא זיא'ס

 ןסָאלשרַאפ ױזַא ןייז וצ ןזיװַאב טרָאפ טָאה ,טייקכעלטנפע רעד

 טקורדעג ןייק ןעניפעג וצ טינ ץעגרע ןיא זיא'ס זַא ,ןגרָאברַאפ ןוא

 עיונעג ןגירק וצ רעווש ךיוא זיא'ס ןוא עיפַארגָאיב ןייז ןגעוו טרָאװ

 עכלעוו ,רעלטייצטימ ענייז ,םירבח יד ןופ םיא ןגעוו סעיצַאמרָאפניא

 ."םיא טימ ןעמַאזוצ טעברַאעג ןבָאה

 טימ טרבחעג טינ ךיז טָאה רע, :טקרעמַאב ןַאמיירפ סיאול ךיוא

 ךיירגלָאפרעד טינ ,טײקמערָא --- ? הביס יד .םירבה עקילָאמַא ענייז

 .?עיסעפָארּפ-רעטַאעט רעד ןיא

 עקידנגלָאפ ךיז ןעניפעג קרָאי-וינ ןיא "*א"ווייא ןופ וויכרַא ןיא

 עשידיי סָאד, ,"רעבעוו:םיורט, :ןסעיּפ ס'ק ןופ ןטּפירקסונַאמ
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 ןופ ענייא תוחּפה לכל זַא ,ךעלגעמ| *ףרָאד ןופ דיל סָאד; ןוא *דיל

 סָאד, ,ן"רעגניז רעשידיי רעד, עסעיּפ ןייז סָאװ עבלעזיד זיא ייז

 !ךעלדײמיּפַאש, ,ןטקַא יירד ןיא עטערעּפָא ,"קילג ענערָאלרַאפ

 ַא טימ ןטקַא 3 ןיא עמַארדָאלעמ ,"םולב ענעטָארטעצ יד, רעדָא

 ידע ןטקַא 4 ןיא עמַארד-עילימַאפ ,"יורפ ןייד ביולג, ,גָאלָארּפ

 -ירָאו "קיזמ עלהרש, ,ןטקַא 3 ןיא דליבסנבעל ,"ןירעדניז עקילייה

 ףיוא ןתח ַא; ןטקַא 4 ןיא עמַארד-עידעמָאק ,ןדי-בתכ רעלעניג
 (איטנעמ-עד) "תעגושמ, ,ןטקַא 4 ןיא עטערעּפָא עשימָאק ,"עבָארּפ
 ןיא דליבטנבעל ,"ןַאמ סרעטסעווש ריא, ,גָאליּפע טימ ןטקַא 3 ןיא
 ,ןטקַא 4

 טליּפשעג ןענייז ןסעיּפ יד טָא ןופ ייר עצנַאג ַא זַא ,קפס םוש ןָאָו
 .ןןעמענ ערעדנַא רעטנוא ןרָאװעג

 -נַא ס'.ק ןופ ןעמַארגָארּפ ךיוא ךיז ןעניפעג וויכרַא-?א"וויי, ןיא
 זדנוא ךרוד יד ןיא טינ טנָאמרעד טינ ןרעװ סָאװ ,ןסעיּפ ערעד
 ,ןטּפירקסונַאמ ענעבילברַאפ ךרוד טינ ,ןעגנוריפפיוא עטנכייצרַאפ
 רעכעליירפ רעד, ךעלנײשרַאוװ} ?רענייגיצ רעכעליירפ רעד; :יװ
 רעדליב 8 ,ןטקַא 2 ןיא "?דואווילָאה ןייק טרָאפ לצעג, ,{*דנובַאגַאװ
 עשיטנַאמָאר ַא ,"?אימולש רענַאיצילַאג, ,ןַאמדירפ קחצי ןוא .ק ןופ
 ןיא טליּפשעג ,ןָאסנַאטַאנ סוילוי --ישזער ,ןטקַא 2 ןיא עטערעּפָא
 . -יגַארט ,"ןתח רעטפיוקעג רעד; ,עיפלעדַאליפ ןיא *רעטַאעט שטרַא;
 -גינעפ ןַאמרעה ישזער ,להָאװ .ה ןופ קיזומ ,ןטקַא 3 ןיא עידעמָאק
 ,"םיכאלמ ענעלַאפעג; ןוא ,ענליוו ןיא 1933 טריפעגפיוא ,ןייטש
 ןיא טליּפשעג ,ןיטסרעג ַאטרעב -- ישזער ,ןטקַא 3 ןיא דליבסנבעל
 ,ָאטנָארָאט ןיא *רעטַאעט טרעדנעטס;

 ,עקידנגלָאפ ןופ ןטּפירקסונַאמ ךיוא ךיז ןעניפעג הנמלא רעד ייב
 ,"עטַאט רעטריטּפָאדַא רעד, :ןסעיּפ עטנָאמרעד-טינ ץעגרע ןיא
 עסעיּפ עשילַאקיזומ ַא ,"ןייז טינ רעדָא ןייז; ,ןטקַא 3 ןיא עידעמָאק
 ףסוי, עסעיּפ עטקידנערַאפ-טינ ַא ןוא ,סענעצס 14 ןוא ןטקַא 2 ןיא
 ,ןטקַא ייווצ ןיא ליּפש שילַאקיזומ ַא ,"רעדירב ענייז טימ

 ,עקידנגלָאפ ןופ ןטּפירקסונַאמ ךיז ןעניפעג הנמלא רעד ייב
 ,ןעמָאנ ןטריטּפָאדַא ןייז רעטנוא ןבירשעג טָאה רע עכלעוו ,ןסעיּפ
 רעדָא ןיילַא ,(לעדאנ) ןעמָאנ ןכעלקריוו ןופ ןעמָאנ ןבלַאה ַא רעטנוא
 :יו ,רעצעזרעביא יד רעדָא (לעטראק סינריוב) רעטכָאט ןייז טימ
 ,"סעזָאמ לטיל , ,ןטקַא יירד ןיא עידעמָאק ַא ,"ןָאינּוייר שזדנערטס;
 ,סענעצס 4 ןוא ןטקַא 3 ןיא עידעמָאק ַא ,"וי יס ייא; ,"דיוויעד .רד;
 ,סענעצס 4 ןוא ןטקַא 2 ןיא עסעיּפ עשילַאקיזומ ַא ,"זוַאה ןעקירעמַא;
 ןיא קיזומ טימ עסעיּפ ַא ,"הוח ןוא םדא; ,"עינָאפמיס עטשרע ןייז,
 ןופ ןעמליפ רַאפ סָאירַאנעצס יד ןופ ןטּפירקסונַאמ ךיוא יו ,ןטקַא 2
 יהט דנע ּפיקס יהט, ,"קעב םיעק גניק יד דנע; ,"וָאנ רעווענ וי;
 ינאשזד, ,"יב וט דלרָאװ יע, ,"רעהטַאפ טעטּפָאדע יהט, ,"קראטס
 ."סרעטּפעשט , ןוא ?טיילנומ

 ,וָאקרוט סַאנָאי ,קנעד דוד ןופ .ע .ש ןוא ןיװרָאּפ יטעב יורפ ןייז ןופ .} .מ
 ,ןירג רַאקסָא ןוא לַאגיס םַאיליװ ,שטיװָאקרַאמ יאול ,ןַאמיירפ סיאול

 ,281 .ז וו ,".טַאעט .שידיא .שעג, -- ןירָאג .ב
 ,רעטַאעהט קיריל ןיא "טייהנעגנאגרעפ ס'הלכ רעד, -- דיסח רעטַאעהט א
 ,1921 .טקָא 7 ,.י .נ ,"טלבגטדיי,

 ,ײגָאט, ,רעטַאעט סײלּפ גניווריוא ןיא "תומולח ענעדלָאג, -- ןײטשּפע רעטלא
 ,1922 רַאונַאי 8 ,.י .נ

 ,,* ,1 ,"טלב"גטדייא ,ןילקורב ןיא ןוא םעלרַאה ןיא -- יקנעי רעד לארשי
 ,1923 .טקָא 6

 ,1924 .טקָא 17 ,טרָאד ,"עקּפיצ, --- ילעיב .ס .ל
 ,י .נ ,"טייהיירפ , ,סעיזנעטערּפ ןָא ןוא סעיזנעטערּפ טימ -- דלַאװכוב .נ
 ,1924 ,טקָא 0

 ,",װרָאפ, ,רעטאעהט רעליװזנָארב ןיא גלָאפרע טכַאמ סע סָאװ --- ןיביל .ז
 ,1924 .צעד 22 ,? :נ
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 0 ןופ ןָאקיססעל

 ,1925 רַאונַאי 16 ,,י .ג ,"ש"אפ , ,ליװזנָארב אלא רעטאעט --- לָאטשירק .ל
 ,1925 .טּפעס 25 ,.י .ג ,".ורָאפ , ,סעמַארדָאלעמ ייווצ --- ףָאגָאר ללה
 ,עמַארדָאלעמ א ןיא רעלדַא עיליס ןוא גרובנידלָאג לעוימעס --- ףָאגָאר ללה

 ,1925 .טקָא 16 ,.י ,ג ,".װרָאפ,
 ,1926 ינוי 7 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד , ,"רעטכָאט ס'הלכ ןייז , --- סוקיטירק
 ,1926 .טקָא 22 ,י .ג ,"טלב"גטדיײ, ,"ןעשנעמ ענעסעגרעפ, --- רעילַאװַאק א
 ,1926 .װָאנ 6 ,,י .נ ,"רעקעװ רעד , ,טלעװ-רעטאעט רעד ןיא -- קיניװטָאב .ב
 ,1927 ינוי 8 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד, ,גנולעטשרָאפ עטשרע יד -- סוקיטירק
 ,,י .ג ,",ורָאפ , ,רעטַאעט ןַאסניקּפָאה ןיא עטערעּפָא עיינ יד -- ןאמלעגָאפ .ל

 ,1928 .צעד 1
 טקעּפסָארּפ ס'גרעבדלָאג ןיא עטצרעּפָא עטנאסערעטניא ַא -- שמש השמ

 .1929 רַאונַאי 11 ,י .נ ,"עמיטש סרעקעב עשידיא יד, ,רעטַאעט

 טקעּפסַארּפ ןיא עטערעּפָא עיינ יד -- "ןתח א טגנאלראפ, -- ןאמלעגָאפ ,ל
 ,1929 רַאונַאי 18 ,.י .נ ,".וורָאפ , ,רעטאעט

 .ה לצוימעס ןופ "ץעזעג ןופ רעקראטש ביל, ,"רָאיסלעסקע, ןיא -- .ר .ש

 לירּפַא 21 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא, ,ץרַאװש םַאיליװ ןופ טריפעגפיוא ,ןהאק
9, 

 ,ה לעומעס ןופ) "ץעזעג ןופ רעקרַאטש זיא עביל; --- ןיקצינטישז} .שז .ל
 ,1929 לירּפַא 21 ,א"ב ,"עסערּפ יד, ,"רָאיסלעסקע, רעטַאעט ןיא (ןהאק

 ,רעלסעק ףעזָאי ןופ טריפעגפיוא ןאק .ה .ס ןופ "המקנ ס'הלכ ַא. -- ןַאּפ .ש
 ,1929 ינוי 8 ,ןָאדנָאל ,"טסָאּפ יד;

 קיוומ ,ןהאק .ה לעומעס ןופ "ןתח א טגנאלראפ, --- |יקסנַאשזָארו .ר
 .1929 .טּפעס 16 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא ,, ,יקסווָאקסאל ּפיליפ ןופ

 השנמ ןופ טריפעגפיוא ,ןהאק לעומעס ןופ "לדיימ א ןופ דוס א; -- .ר .ש
 ,1929 .װָאנ 3 ,טרָאד ,קינלוקס

 "םינתח 5 סלעזייר, .,רָאיסלעסקע ןיא טנװָא-ןרע ס'איװליס ארַאס -- ,ר .ש
 .1929 .װָאנ 22 ,טרָאד ,ןהאק לעומעס ןופ

 ,"גָאט רעדע ,ענהיב רעשידיא ןוא רעשילגנע רעד ףיוא -- ןילדע םאיליוו
 ,1920 רַאונַאי 17 ,.י .נ

 א ,"רָאיסלעסקע, ןיא "ויניבר רעזנוא, -- .ר .ש
 ,1930 יַאמ 4 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא , ,טשינרָאג

 .י ןופ קיזומ ,ןהָאק לעומעס ןופ "דנובאגאוװ רעכעליירפ רעד, -- .ר .ש
 .1930 ינוי 1 ,טרָאד ,רעכיפ בקעי ךרוד טרישזיריד ןוא טרישזנַארא ,טייצטכער

 ,,י .נ ,".ורָאפ , ,רעטאעט ןָאסניקּפָאה ןיא *וינייבר רעזנוא, --- ןַאלּפַאק .ד
 ,1920 ינוי 8

 ןַאסניקּפָאה ןיא עמַארדָאלעמ רעקרַאטש א ןיא ןײטשדלָאג ינעשזד -- ןַאלּפאק .ד
 .19230 .טּפעס 20 ,.י .נ ,*.וורָאפ , ,רעטאעט

 ,"גָאט רעד , ,רעדליב םכילע'פ םולש 5 ןוא עמארדָאלעמ עיינ א -- ןילדע םַאיליװ

 ,1930 .װָאנ 21 ,י .נ
 ,".ורָאפ , ,רעטאעט ןָאסניקּפָאה ןיא ע?ַארדָאלעמ עקראטש ַא -- ןַאלּפַאק .ד

 ,1930 .ָאנ 21 ,י 1
 ,1930 .צעד 5 ,.י .נ ,"שיאפ, ,וינעווע רעטַאעט רעד ףיוא --- ןײטשדלָאג .י .ב

 ,"ַאגאקיש , ,ןגאלרַאפ ערעזנוא ןופ תורקפה לטעלב א -- גייווצרעבליז .ז
 ,1921 ילוי ,ַאנַאקיש

 צטסנרע טימ ךיז ןענעפע ןילקורב ןיא סרעטַאעט עשידיי ייווצ --- ןַאלּפאק .ד
 ,19231 .טּפעס 16 ,.י .נ ,".ורָאפ , ,סעמארדָאלעמ

 יד, ,"רָאיסלעסקע, ןיא "רעייפ עקּפיצ , סלא ןָאקיּפ ילַאמ -- יקסנַאשָאטָאב .י
 .19232 ילוי 10 ,א"ב ,"עסערּפ

 -מוא ןַא ןיא ליּפש צכעלשטנעמ סָאקסעלַאכימ .מ --- יקסנאשָאטָאב וועקנאי
 | ,1922 ילוי 29 ,טרָאד ,עמַארדָאלעמ רעכעלשטנעמ

 ,רעטַאעט טקעּפסַארּפ ןיא עסעיּפ ענייפ ַא ,"תומולח ענעדלָאג, -- ןַאלּפאק .ד
 ,1932 .צעד 2 ,.י .נ ,".װרָאפ ,

 ,רעטאעט ןשידיי םעיײנ ןיא "ןתח רעטפיוקעג רעד, -- טדימשדלָאג .י .א
 ,1923 ילוי 7 ,ענליװ ,"טייצ;,

 ,עמַארד עשיגָאלַאכיסּפ עקרַאטש א -- "טכַאנ הּפוח ןייז , -- ןילדע םַאיליװ
 ,1936 ראורבעפ 1 ,,י .נ ,"גָאט רעד, ,רעטאעט רעװקס ילניקעמ ןיא

 ,".ורָאפ , ,רעטַאעט רעװקס ילניקעמ םיניא *טכַאנ הּפוח ןייז, -- ןַאלּפַאק .ד
 ,1936 רַאורבעּפ 14 ,.י .נ

 ינוי 14 ,א"ב ,"גנוטייצנגרָאמ, ,"םולח רענעדלָאג ריא, -- {רעלסערב} .ב .װ
7. 

 .סעװש ייוװצ , יקאט רעשידיא רעיינ א ןיא ןײטשדלַאג ינעשזד -- ןיטיוװעל .ב
 ,1928 .צעד 2 ,.י .נ ,",וורָאפ , ,יירעט

 ,1938 .צעד 5 ,.י .ג ,"שזיַאמ, ,ךָאװ רעד ןופ סיוואומ עיינ יד -- ןַאמטוג .ח
 ,1940 לירּפַא 12 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא יד ,, ,עיזנעצער-רעטאעט -- .ר .ש

 ,.ןוא ץלַא טָאה סָאװ ,עסעיּפ
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 רעטַאצט ןשיריי

 16 ,י .נ ,"רעפמעק רעשידיא רעד, ,סערדַא ןַא ןָא ווירב א -- ןיטנע לאוי
 ,1941 יאמ

 ,42 ,27 .זז ,1943 ,י .ג ,"רעטאעט רעזדנוא , -- לטסעמ בקעי

 .57 .} ,1954 ,.י .ג ,"רַאוטרעּפער רעטאעט רָאי 70, -- לטסעמ בקעי

 דוד ,רעשזדירב

 -וקרַאמ ןיא 1907 רעבמעצעד 15 ןריובעג

 רדח ַא ןיא טנרעלעג .עיבַארַאסעב ,טשעל
 -עג -- 1927 .עיזַאנמיג ַא ןיא ןוא ןקותמ

 -עג -- 1930 .עיזַאנמיג-"תוברת, יד טקידנע
 רַאטנעמעלע-"תוברת, רעד ןיא רערעל ןרָאװ

 ןיק טרירגימע 1932 ןיא .יקַאטָא ןיא לוש

 ןיא רערעל ןעװעג זיא רע ואוו ,עקירעמַא

 -רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי ןופ ןלוש יד

 םכילע םולש  ,גניר-רעטעברַא ,דנַאברַאפ

 יד ןיא טרידוטש ןוא ,טוטיטסניא-סקלָאפ

 ." .1 ,ָאלַאפָאב ןוא ,ָאיַאהָא ,ןָארקע ןֹופ ןטעטיזרעווינו;

 רעטַאעט ןופ טייקיטכיוו עסיורג יד .ב טנעקרעד גָאגַאדעּפ סלַא

 -סגנואיצרעד , ןיא לקיטרַא ןייז עז) גנואיצרעד רעשידיי רַאכ

 ךיז טָאה רע ןוא ,(1687174 .זז ,דנַאב רעטירד ,*עידעּפָאלקיצנע

 רַאפ ייס רַאוטרעּפער-רעדניק ןשידיי ַא ןפַאש וצ ןעמדיוו ןעמונעג

 ,םיבוט:-םימי רַאפ ייס ,ןעגנורעייפ-לוש

 -נָא ,.י .נ ,ָאלַאפָאב ןיא רערעל ַא ןייז ןתעב .,ךָאנ רע טָאה ױזַא

 ןשידיי ןופ רעדליב עשירָאטסיה) "הליגמ עקיבייא יד, ןבירשעג

 -עטַאר; ,ןרָאװעג טליּפשעג טרָאד 1940 רַאונַאי ןיא זיא סָאװ ,(ןבעל

 ןיא עסעיּפ ַא) "לוטש עטלַא יד, ,(טקַא ןייא ןיא עריטַאס ַא) ?טעוו
 גנולייצרעד רעשילגנע רעד ןופ טרינעצסניא יירפ ,(רעדליב ייווצ

 -ַארד עקיטרָא ןופ ןרָאװעג טליּפשעג ןענייז סָאװ ,סעגייא .ט ןופ

 -הכונח ַא) ?טכיל עסיורג סָאד,/ ןוא ,ָאלַאּפָאב ןיא ןזיירק עשיטַאמ

 ,ָאלַאפָאב ןיא 1942 רעבָאטקָא ןיא טריפעגפיוא ,(ליּפש

 ס'.ב טריפעגפיוא *גניר רעדניק, ּפמעק ןיא טרעוו 1942 ןיא

 (ָאטעג ןופ רעדליב ייווצ ןיא ליּפש ַא) "ןגרָאמ ןקיטכיל ןופ רעדניק;

 ס'.ב טריפעגפיוא ּפמעק ןבלעז ןיא טרעװ 1943 טסוגיױא ןיא ןוא

 | ."זיימ ןוא ץעק; רעטקַאנײא

 "נָאק ןרַאפ, :סעיצַאזינעצסניא ןוא ןסעיּפ ס'.ב ןענייז טקורדעג

 ןיא; ,(שילגנע ןיא טריפַארגָאימימ ךיוא| (ליּפש-הכונח ַא) "טרעצ

 ,(עידעמָאק) "סעקינטעּפשמוק, ,(ןעזייר םהרבא טיול) *טײקמערָא

 ָאימימ ךיוא} (עידעמָאק-םירוּפ) *. . .ךייא טעב ךיא ,טקידלושטנַא;

 / ץרא ןעמל םירבעה םיכנחמה דעו, ןכרוד שיאערבעה ןיא טריפַארג

 ןיא; ,"םיאנומשח עיינ יד, ,ןשילגנע ןיא ךיוא ,"תדבועה לארשי

 יד, ,(םכילע םולש טיול) "ןָאפ יד, ,(ץרּפ ,ל .י טיול) *דנַאל-ץעגרע

 -רעד ,(ליּפש רמועב ג"ל ַא) *ןעמוק ןלעװ ייז, ,"טלייצרעד הליגמ

 :סַאלק, ,שילגנע ןיא ןוא שיאערבעה ןיא טריפַארגָאימימ ןעניש

 לארשי ןופ רעדניק יד, ,"הרונמ-הכונח יד, ,"שמוח ןופ ןליּפש

 -םירוּפ רעד; ,"תורבדה תרשע יד; ,"ףוס-םי םעד רעבירַא ןעייג

 ןענייז ןסעיּפ עלַא יד .,"ןהערּפ רַאפ ןרהא ןוא השמ, ןוא ,"טּפשמ

 .ןרָאװעג טליּפשעג

 "ןיב יד ןוא ךלמה המלש, עסעיּפ יד ןבירשעג ךיוא טָאה .ב

 -פיוא 1951 ינוי 8 םעד זיא סָאװ ,(רעדליב ריפ ןיא ליּפש-רעדניק)

 סעלעשזדנַא סָאל ןיא רעטַאעט-רעדניק ןשידיי ןכרוד ןרָאװעג טריפעג

 .ןעייוו ןעט ןופ ר"א ,*רעטַאעט לעביא רעיישליוו, ןיא

 ןבעגעגסױרַא ,"ןיטעלוב רעשיגָאגַאדעּפ רעד , טפירש-שדוח ןיא

 -סגנואיצרעד ןשידיי ןופ ןלוש-שידיי יד ןופ עיסימָאק רעד ייב

161 

 ס'.ב ,טריפַארגָאימימ ,ןענישרעד ןענייז ,קרָאי-וינ ןיא טעטימָאק

 : ןסעיּפ
 15 'נ ןיא טקורדעג (ליּפש-םירוּפ) ?הליגמ עקיבייא יד,

 21 ינ * 4 (ליּפש-הבונח) *טכיל עסיורג סָאד,

 24 ''נ 7 * | (ליּפש-םירוּפ) "תונמ-חלש,

 "ןגרָאמירפ ןקיטכיל ןופ רעדניק,

 26 'נ 2 * (ןבעל-ָאטעג ןופ ליּפש)

 27 ינ * / "לוש עשידיי יד,

 37 יב * 4 (ליּפש-תועובש) *תור,

 38 'נ ? : (ליּפש) *טּפשמ רעד;

 44 ינ *7 27 (ליּפש-םירוּפ) "ןרעלטיה ןָא טגָאלק ןמה;

 56 'ב *? 4 "שמוח ןופ ןליּפש-סַאלק;

 .ןרָאװעג טליּפשעג ןענייז ןסעיּפ עלַא יד ךיוא

 רעקרָאי-וינ ןיא ןסעיּפ ןקורד ןביוהעגנָא .ב טָאה 1941 טניז

 רעדיל:רעדניק ךיוא טכעלטנפערַאפ רע ואוו ,"לַאנרושז רעדניק,

 עשיגָאגַאדעּפ ףיוא ןעלקיטרַא טקורדעג רעטעּפש ,ןעגנולייצרעד ןוא

 -וצ/ ,/רעפמעק רעשידיא , ,"גנואיצרעד ןוא רוטלוק, ןיא סעמעט

 רעטעלב, ןוא "ןיטעלויב רעשיגָאגַאדעּפ, ,"רעטעלב-ָאוװיי, ,"טפנוק

 ."גנואיצרעד רעשידיי רַאפ

 סָאװ ,"רעבייהנָא רעד, ךוב-ןרעל סָאד טסַאפרַאפ ךיוא טָאה .ב

 ,"רעביײהנָא, םוצ ךוב-סטעברַא ןַא ןוא ,סעגַאלפיוא 9 טכיירגרעד טָאה

 -וצ ןוא (1947 ,קרָאי-וינ) ?קיטַאמַארג רעשידיי ןיא ןעגנוטינעג;|

 ןרַאפ רַאלובַאקָאװ, ַא קרַאמ לדוי ןוא םיובנייטש לארשי טימ ןעמַאז

 -טסקעט 12 ,"לוש רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןיא סַאלק-בייהנָא

 עשיאערבעה ןיא שיאערבעה ןופ דומיל ןרַאפ רעכיב-סטעברַא ןוא

 ,(טריפַארגָאימימ) רערעל רַאפ רעכיב-לסילש ןוא ,ןלוש-רַאטנעמעלע

 "רעד רעשידיי רַאפ ָארויב םייב טנַאטלוסנָאק .ב זיא 1948 טניז

 ,רד לטיט םעד ןעמוקַאב 1952 ןיא ןוא סעלעשזדנַא סָאל ןיא גנואיצ
 .טעטיזרעווינוא רעינרָאפילַאק ןופ

 "שפענעס הנחפ ךוב ס'.ב ןענישרעד ָאקיסקעמ ןיא זיא 1960 ןיא

 רעשידיי רעקיטרָא רעד ןופ ןבעגעגסױרַא ,ןעגנולייצרעד ערעדנַא ןוא
 | ,לוש

 : ןסעיּפ עטקורדעג ס'.ב

 (ןעמכילע-םולש טיול) ןו}/
 ןָאפ יד
 רעשזדירב דוד ןופ טרינעצסניא יירפ

 ן5-8 ,זז ,1940 רעבָאטקָא ,.י .נ ,*לַאנרושז-רעדניק,}

 | 1946 ,65 'נ ,א"ב ,"ךעלעמייב רעניטנעגרַאג אנו

 רעשזדירב דוד 1

 טרעצנָאק ןרַאפ
 ליּפש-הכונח

 ן1941 .צעד ,.י .נ ,"גנוטייצ-רעדניק;}

 רעשזדירב דוד ןבנ

 טײקמירָא ןיא

 ןעגנולהעצרעד סנעזייר םהרבא טול

 (רעטקַאנייא)

 {4-7 ,זז ,1942 יַאמ ,.י .נ ,*לַאנרושז-רעדניק.}

 ן1942 .טקָא 15 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא יד, ןאג}

 | רעשזדירב דוד |{4|
 סעקינטעּפשמוק

 (טקַא ןייא ןיא עידעמָאק)
 ן1942 .ווָאנ ,.י .נ ,"גנוטייצ-רעדניק ,ן/

 רעשזדירב דוד ן{מו
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 .מ

 טעב ךיא ,טקידלושטנַא

 (עידעמָאק-םירוּפ)

 .ג ,?לַאנרושז-רעדניק ,}

 רעשזדירב .ד
 םיאנומשח עיינ יד

 ,1943 רעבמעצעד .,.י .נ ,"גנוטייצ-רעדניק,}

 דנַאל-ץעגרע ןיא -

 6 4 + ךייא

 {1943 רַאורבעפ ,.י

 יי יי +

 (רעדליב ייווצ ןיא ליּפש)

 ץרּפ
 רעשזדירב דוד ןופ טרינעצסניא יירפ

 ,נ ,"לַאנרושז-רעדניק,|

 רעשזדירב דוד

 טלייצרעד הליגמ יד

 ליַּפש-םירוּפ)

 .נ ,?לַאנרושז-רעדניק,}

 רעשזדירב דוד

 ןעמוק ןלעוו ייז ,

 רמועב ג"ל טעכעלטייצ)

 .ג ,*לַאנרושז-רעדניק,}

 רעשזדירב דוד

 שמוח ןופ ןליּפש-סַאלק

 .נ ,*לַאנרושז-רעדניק,}

 רעשזדירב דוד

 הרונמ הכונח יד

 ןןלייט 2 ןיאו

 .נ ,*לַאנרושז-רעדניק,}

 רעשזדירב דוד

 ,זז ,1945 ילוי-ינוי ,.י

 יזז ,1946 רַאורבעפ ,.י

 (ליּפש

 ,זז ,6 ילוי-ינוי ,

 (סחר0

)4 

}15 
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 1947 יַאמ ,לירּפַא ץרעמ ,רַאורבעפ ,.י

 {6-11 .זז ,19417 רעבמעוװָאנ ,.י

 ףוס-םי םעד רעבירַא ןעייג לארשי ןופ רעדניק יד

 ,ג ,*לַאנרושז-רעדניק;}

 רעשזדירב דוד

 תורבדה תרשע יד

 .נ ,?לַאנרושז-רעדניק,}

 רעשזדירב דוד

 טּפשמ םירוּפ רעד

 ,נ ,?לַאנרושז-רעדניק,}

 רעשזדירב דוד

 |1948 יַאמ ,.י

 |1948 ץרעמ ,.י

 . ןס"10 .זז ,1949 ץרעמ .י

 ןהערּפ רַאפ ןרהא ןוא השמ

 ,ג ,*לַאנרושז-רעדניק;,}

 .} .ש ןוא .ע

 ,ן1951 ץרעמ ,,י

 ,464 .ז 4 ,1956 ,.י .ג ,"רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל;

 םייח ,יקסווָארטסָא

 ,ןזח רעטנַאק

 ןייוודניק

 טקילײטַאב ךיז עקַאט טרָאד ןוא ,תובישי

 -ַאעט; עשירוחב-הביׂשי עקידבוט-םוי יד ןיא

 ,ןליּפש-"רעט |

 טרעדנַאװעגסיוא החּפשמ יד טָאה 1915 ןיא

 טרידוטש טָאה .א ואוו ,דנַאלסור ףיט ןייק

 ,הניגנ עשידיי ,ןָא

 רעקסניּפ ,עװכַאל ןיא 1896 ילוי 15 ןריובעג

 -ַאב ַא ,רעטָאפ ןכרוד ,דנַאלסור-סייוו ,טנגעג

 ןופ ןייא ךיז ןיא רע טּפַאז

 ןיא טנרעלעג

 -ָאמ ןטימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוקעג ךיוא ןוא

 .רעטַאעטס ןשיסור םענרעד
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 סלַא טרישזַאגנַא רע טרעוו -- 7

 שלעיצעּפס ַא טעדנירג רע ואוו ,רעטַאעט רעדגָאלָאװ ןופ רעסישזער

 טאטע א

 ןופ ןָאטיסקעל

 -רָאפ ףיוא טריפ רע עכלעוו טימ טיילעגנוי עשידיי רַאפ עידוטס

 -רעביא ךיז --- 1921 .שיאערבעה ןוא שיסור ,שידיי ןיא ןעגנולעטש

 רעמיטניא ןיא ,לָאמ ןטשרע םוצ ,טמוק רע ואוו ,ןלױּפ ןייק ןגָארטעג

 טימ ןָא ָאד טריפ ,רעטַאעט ןכעלמיטסקלָאפ-שידיי ןטימ גנורירַאב

 -נָאק-טרָאװ עשיאערבעה:שידיי טימ סױרַא טערט ןוא ןזײרקמַארד

 ,ןטרעצ

 גנוריּפנָא יד ןעמונעגרעביא ןוא לארשי ץרא ןיא ןעמוקעג --- 5

 טקילײטַאב ןוא "ירבע ןורטאית, רעטַאעט ןשיאערבעה ןטשרע ןופ

 ,"יא"תה, ןוא "ימואל ןורטאית, ןופ ןטעברַא יד ןיא טּפָא ךיוא ךיז

 םעד, ןוא "רוכזי; סרעלקעס ,שיאערבעה ןיא ,ףיוא טריפ רע ואוו

 סמכילע-םולש ,"לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג, סנידרָאג ,"העיסנ סקידצ

 ןייז וצ רעווש, ןוא "רעקיכלימ רעד היבוט, ,"סניוועג עסיורג סָאד,

 ַא, סשַא ,"טנַאקיזומ עקשָאי, סווָאמיד ,"רצוא,; סיקסניּפ ,"דיי ַא

 .ַא ,א ("חישמה ימעּפ,) *לרעּפ לרינש

 ,עּפָאריײא ןיא ּפָא .א ךיז טלעטש ,עקירעמַא ןייק געוו ןפיוא --- 9

 ןיא טכעלטנפערַאפ ןוא ןטרעצנָאק-טרָאװ טימ ףיוא טערט רע ואוו

 רעטַאעט ןשיאערבעה ןגעוו ןעלקיטרַא עירעס ַא *ןגרָאמירפ, רעגיר

 -ווילק ןיא ןרָאװעג ןטעברַאפ .א זיא עקירעמַא ןיא .לארשי ץרא ןיא

 ןופ רעטַאעט, ןטמירַאב ןופ רָאטקעס ןשידיי ןטימ ןריפוצנָא ,דנַאל

 יד ,ןּפורג עלַאנַאיצַאנ 22 ךיז ןקילײטַאב'ס ןכלעוו ןיא ,"ןענָאיצַאנ

 -ַאב ,ישזער ןייז רעטנוא ןעגנולעטשרָאפ עשידיי ןוא עשיאערבעה

 ךשמ ןיא .עירעס רעד ןופ עטסעב יד סלַא גנונעקרענָא יד ןעמוק

 ןָא טריפ רע ואוו ,דנַאלװילק ןיא .א טביילברַאפ רָאי עכעלטע ןופ

 טפַאשלעזעג-רוטלוק רעשידיי רעד ןופ עידוטס-רעטַאעט רעד טימ

 סמענייק ןיא, סנילטייצ ןרהא .ַא .צ ףיוא טריפ רע רעכלעוו טימ)

 עסעיּפ סשַא "רהוז, עידוטס רעשיאערבעה רעד טימ ןוא ("דנַאל

 ,(?לרעּפ לרינש ַא;) "חישמה ימעּפ,

 ןוא עדַאנַאק ןיא ןטרעצנָאק-טרָאװ טימ ןטָארטעגפיוא 1921 ןיא

 ,עּפורט-רעדנעלָאה רעד טימ גרובסטיּפ ןיא טליּפשעג 23*1922 ןיא

 -ערבעה ןיא טליּפשעגטימ ןוא קרָאי-וינ ןיא ןעמוקעג -- 6

 -ַאעט טנגוי, ןשידיי-שילגנע םעד ןיא ןוא *דוגרּפ, רעטַאעט ןשיא
 טעמדיוװ רע ואוו ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא טצעזַאב ךיז -- 1959 ."רעט
 טייצ וצ טייצ ןופ ףיוא טריפ ןוא טסנוק-טרָאװ רעשידיי רעד ךיז
 טימ ןטָארטעגפױא .א זיא 1961 ןיא ,ןטנוװֶא עשירעלטסניק-שידיי
 ,ָאקיסקעמ ןיא ןטרעצנָאק-טרָאװ

 רעד ןופ , רענייא ,ןעמָאבלַא-דרָאקער ייווצ ןבעגעגסױרַא טָאה .א
 "רעדניק ןופ תחנ, :טלַאהטנַא סָאװ ,?רוטַארעטיל רעשיסַאלק שידיי
 .א ןופ "םידיסח. ,ןרעטש םולש ןופ "תיב ףלא, ,םכילע םולש ןופ
 ."רצנַאקירעמַא רעד, ,ץרּפ .ל .י ןופ *רעכַאמנעצנוק רעד, ,יקצול

 רעטייווצ רעד ןוא ,רעלעקנוט רעד ןופ "ןעגניז ןדיי, ןוא שַא םולש ןופ

 ַא ןופ חכ רעד, :טלַאהטנַא סָאװ ,"ןדיי עקיד'בוט םוי תבש; --

 ,רעצלעמ ןושמש ןופ *ץנַאט סעׂשיז יבר, ,יקסניּפ דוד ןופ "ןוגינ

 ,ןײטשטַאלג בקעי ןופ *רעװַאלצַארב רעד, ,ירמש הירא ןופ *ו'ו דמל,

 ,קיווייל .ה ןופ ?םילבוקמ , ןוא ןרעטש םולש ןופ "שרדמה תיב ןיא;
 7 .מ ןוא ,ש

 א ןופ ןגעװ יד ףיוא --- בילטָאג .י .נ
 ,1931 רַאונַאי 16 ,לָאערטנָאמ ,"רעלדָא

 רַאונַאי 29 ,טרָאד ,יקסװָארטסָא םייח ןופ טרעצנַאק רעד -- שטיװָאניבַאר .י

1, 

 ס'מענייק ןיא, ןופ גנולעטשרַאפ צטשרע טנעװָא סנייה --- יקסוװָארטסָא םייח)

 ,1941 יַאמ 11 ,דנַאלװילק ,"טלעו עשידיא יד, ,"דנַאל
 ,"ץיבונרב, ךוב ןיא} ?ןייארַאפ רעשיטאמארד רעשידייא --- ןײטשּפע לאומש

 169 .ז ,1953 ,ביבא-לת
 ,, .1 ,"ם"מע ,ןכַארּפש 2 ףיוא סדרַאקער-ףארגָאנָאפ עשידיא -- טַאלּפ .ד
 ,1960 .טקָא 5

 ,,י .נ ,"שז"ָאמ-גָאט ,, ,גנאהרָאפ םייב -- ןילדרעווס .ג .רד

 רעדענעק, ,רעטַאעט ןעשידיא םעיינ

 ,1961 .טקָא 5
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 רעטַאעט ןשידיי

 הרפש ,ןילטייצ
 {..4 ,טשעג היה - *+ .בעג|

 ןגעו סעיצַאמרָאפניא ןייק ָאטינ ןענייז'ס

 ,טיױט ןוא טרובעג ןופ עטַאד ,םַאטשּפָא ריא

 יז ןעמעוו ךרוד ןוא ױזַא יו טינ ךיוא ןוא

 .ןירעליּפשיוש עשידיי ַא ןרָאװעג זיא

 זיא עיצַאמרָאפניא עטרילָארטנַאק-טינ ןייא

 רעטָאפ ריא זַא ,יקסװעשַאמָאט סירָאב ןופ ָאד

 ןיא ןַארָאטסער ַא טַאהעג ןבָאה טלָאזעג טָאה

 זיא ,גנוניימ ןייז טיול ,ןוא ,ָאקסיצנַארפ ןַאס

 ,רעדָא ,עקירעמַא ןיא ןריובעג ןעוועג יז
 ריא ןופ ןרָאװעג ןגיוצעגפיוא ָאד ,סלַאפנלַא

 ,טייהדניק רעטספירפ

 "שליצ; ןופ לָאר יד טליּפשעג ,עטשרע יד ,.צ טָאה 1902 רַאונַאי ןיא

 ?ַאטַאנָאס רעציירק, סנידרָאג בקעי ןופ גנוריפפיוא סרעלסעק ןיא

 *רעטַאעט ַאילַאט, ןיא טרעּפרעקרַאפ ,עטשרע יד ,יז טָאה 1903 ןיא

 ןיא ,ןוא ,"המותי יד עיסַאכ, סנידרָאג ןיא *ַאנילָארַאק, לָאר יד

 סנידרָאג ןיא "ַאלָאיַאװ, לָאר יד ,עטשרע יד ,טליּפשעג ,רָאי ןבלעז

 יד טליּפשעג ,עטשרע יד ,יז טָאה 1905 ןיא .?טיײהרַאװ יד; עסעיּפ

 ,"רעטנַאקַאבמוא רעד, עסעיּפ סנידרָאג ןיא *ַאניג, לָאר

 :ױזַא יז טריזירעטקַארַאכ ץרַאוװש סירָאמ

 -עג טָאה ןשטיװַָאקשָאמ ,ןענַאמנייפ ,ןשילַאק ,ןרעלסעק טימ,
 קנעדעג ןעמָאנ ןטשרע ריא ,ןילטייצ עסירעטקַא עננוי ַא טליּפש

 יז סָאװ קורדנייא םעד טציא ךָאנ קנעדעג ךיא רעבָא .טינ ךיא

 ענעדישרַאפ ןיא ןעעזענ יז בָאה ךיא .,טכַאמענ רימ ףיוא טָאה

 זיא 'עכירַאטס, ַא ןעוו ןלָאר-טּפיוה טליּפשעגנ טפָא טָאה יז .ןלָאר

 טציא ךָאנ קנעדעג ךיא .טמיטשענ טוג-טינ רעדָא טליקרַאפ ןעוועג |

 טרַאצ ןוא ?יטש .המשנ ןוא ץרַאה טימ טליּפשעג טָאה יז זַא ,רָאלק

 ,טליּפשעג יז טָאה

 יז ,ןייב ןוא טיוה טעמכ ,יורפ עקנַאלש ,עכיוה א ןעוועג זיא יז

 טָאה'מ .ןדייר םוצ עמיטש עקרַאטש-טינ ,עלעדייא ןַא טַאהעג טָאה

 ןביוא טרָאד יז טָאה'מ רעבָא ,עערעלַאג רעד ףיוא טרעהעג םיוק יז
 .עלָאר ריא ןופ טנעמָאמ ןדעי טבעלענרעביא טָאה יז .טליפעג

 יד ןדנואוושרַאפ זיא'ס .רעטַאעט ןיא זיא'מ זַא ,ןסעגרַאפ טָאה'מ

 ףעזָאי ךיוא .רעטסעקרָא ןופ ּפעק עטַאוװעכילּפ יד טימ עערעלַאג

 טָאה'מ .ןדנואוושרַאפ יו זיא עלעקעטשדריגיריד ןייז טימ ידיורב

 יד ןוא רָאמוח םעד טימ טבעלענטימ ןוא ןעעזעג ןוא טרעהעג רָאנ

 -רעביא טָאה ןילטייצ ןיליירפ עכלעוו ןטקילפנָאק עשיטַאמַארד

 .טבעלעג

 ריא ןופ טָאה ןָאסירָאמ סירָאמ רעליּפשיוש רעשטייד-שידיי רעד

 םיא טימ ןליּפש לָאז יז זַא ,טרעדָאפענ ןוא ןטלאהענ קרַאטש רעייז

 עניב עשידיי יד תחנ לפיוו סייוו רעוו .,ןסעיּפ עשיסַאלק ענייז ןיא

 טינ יז טלָאװ טיוט רעמַאזיורג רעד ןעוו טבעלרעד ריא ןופ טלָאוװ

 עלעמייב גנוי ַא .עניב רעד ןֹופ ןוא ןבעל ןיפ ןסירעגקעװַא םיצולּפ

 טכַאמעג טָאה טיוט ריא .ןעילב ריא ןופ בייהנא ןיא ןסירעגסיױרַא

 טשרע ןעמ טָאה טיוט ריא ךָאנ .דייס טסיא רעד ףיוא םשוד ַא

 ןָאסירָאמ .טנָאמרַאפ טָאה יז טנַאלַאט ןסיורג ַא רַאפ סָאװ טליפרעד

 רַאװ יז, :שטייד ףיוא קידנהנעט . .. טגָאלקעג גנַאלנכָאװ טָאה

 רעטַאעט-נרוב סָאד ןיא .טנַאלַאט סעטשטנעבעגיטָאנ ןייא ךָאד
 ",'ירעיוב רעטמַאדרעפי-טָאג רעד ןיא טכינ ,ןעברעטש יז עטלָאז

 :גערפנָא ןַא ףיוא טביירש ץלָאהנענעט והילא רעליּפשיױש רעד

 -ווש עשידיי סלַא ערעירַאק ריא .גנוי רעייֵז ןברָאטשעג זיא יז ,
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 רימ ןעוו ןעילברעדנַאנופ ןביוהעגנָא סָאװ-רָאנ ךיז טָאה ןירעליּפש

 ךיא קנעדעג עריא ןלָאר עכעלטע ןיא .,ןרָאלרַאפ ןילטייצ יד ןבָאה

 ןעוועג יז זיא 'ַאטַאנָאפ רעציירק, ןיא 'עליצ, סלַא .טונ רעייז יז

 ןיא 'ַאניננ סלַא יו ,שירעריפרַאפ ןוא ?ופטנעמַארעּפמעט ,ןייש

 ןימ א ;ןעליצ ןופ ךּפיה רעד ױזַא עלָאר ַא ,!רעטנַאקַאבמוא רעד

 סָאװ ,ןח טימ טליּפשעג סע יז טָאה ,עלעקנעינַאּפ ןטרָאג-ןשרַאק

 .?טנַאלַאט ןופ טמוק

 .יקסװעשַאמָאט סירָאב ןופ .ע..מ.

 ,ץלָאהנענעט והילא ןופ .ע .ש
 ,1941 לירּפא 9 ,.י .נ ,".וורָאפ , ,טלהעצרעד ץרַאװש סירָאמ --- ץרַאװש סירָאמ

 ןויציױב ,ץַאק -
 ן1945 .בעפ 1 .טשעג -- 1897 .בעגו

 ,קסלָאדָאּפ-ץענעמַאק ןיא 1897 ןריובעג

 7 .עניאַארקוא

 -נײרַא ,עעמרַא רעשיסור רעד ןיא קידנעייז

 ןיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב ןלַאפעג

 ןוא ,טפַאשנעגנַאפעג רעשירַאגנוא-שיכיירטסע

 ןעמַאזוצ ,לעידראס אנוד רעגַאלנעגנַאפעג ןיא

 ןופ טייצ ַא רַאפ ןפַאשעג ,ןסחי יכדרמ טימ

 רַאפ ןוא ,רעטַאעט שידיי ַא ,רָאי יירד רעביא

 -ַאב ַא ןופ עניב ַא טיובעגרעביא קעווצ םעד

 טליּפשעג ןענייז רעטַאעט םעד ןיא .קַאר

 ןליּפש טגעלפ .ק עכלעוו ןיא .ַא .א ׁשַא ,ןידרָאג ןופ ןסעיּפ ןרָאװעג

 ,ןלָאר-ןעיורפ טּפיױה יד

 זיא רע ואוו ,ךיירקנַארפ ןייק ןרָאפעגּפָא .ק זיא המהלמ רעד ךָאנ

 -נַאװעגסיױא טרָאד ןופ .רעטַאעט ןשידיי םייב טקיטפעשַאב ןעוועג

 -טימ א ןעוועג טייצ עטשרע יד זיא רע ואוו ,עקירעמַא ןייק טרעד

 סירָאמ ."רעטַאעט טסנוק רעשידייא םייב *גניר טסנוק; ןיא דילג

 טיצ ןוא ןטייקיאעפ עשינכעט ענייז דלַאב רעבָא טקרעמַאב ץרַאװש

 ,טסילָאר-ןדָאזיּפע סלַא ךיוא ןוא רָאטקעריד-עניב סלַא וצ םיא

 ןיא טגעלפ ,*רעטַאעט טסנוק, ןיא טריאוטקַא ןרָאי ךס ַא טָאה .ק

 ןטסיטַאטס יד טימ סענעצס-ןסַאמ יד ןרידוטשנייא ץניווָארּפ רעד

 .ןעגנולעטשרָאפ יד ןופ טייז רעשינכעט רעד רַאפ ןגרָאז ללכב ןוא

 .*רעטַאעט סקלָאפ רעשידיי, ןיא טרישזַאגנַא ןעוועג 1944-45 ןָאזעס

 .יקצירבול עדלָאג ןירעליּפשיוש רעד וצ טַארייהרַאפ ןעוועג זיא .ק

 ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1945 רַאורבעפ 1 םעד
 ,.ןסחי יכדרמ ןופ .ע .מ

 ןאטיינ ,ןַאמלוש

 ן1931 רעבָאטקָא 6 .טשעג -- 1874 .בעגו

 ייב ,ןלױּפ ,וָארטסָא ןיא 1874 ןריובעג

 ןיא טנרעלעג .ןדיי עקידלטעטשניילק עטושּפ

 -יאעפ עסיורג ןזיװעגסױרַא טָאה רע ואוו ,רדח

 18 ןופ רעטלע ןיא .םידומל עשידיי וצ ןטייק = |

 טָאה רע ואוו ,עקירעמַא ןייק טרירגימע רָאי

 יב טעװערָאהעג רעש ןרָאי עטשרע יד

 ,יירעדיינש

 לעיר וצ ןעמונעג .ש ךיז טָאה 1902 ןיא

 לדנַאה-רעצעלּפ} סענזיב-גנידליב ןוא טיעטסע

 ןעועג זיא רע .{םינינב ןופ גנואיוב ןוא | ש

 .ש ךיז טָאה ךָאנרעד ,ליווזנָארב ןשידיי ןופ רעיוב יד ןופ רענייא
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 :0500 0 יורא

 "יוואומ ןופ סייק עצנַאג ַא טַאהעג ןוא סענזיב-יוואומ וצ ןעמונעג

 .רעזייה

 -גײרַא ,רעטַאעט ןשידיי ןטימ ןדנוברַאפ .ש ךיז טָאה -- 7

 ךָאנרעד ,*רעטַאעט-סלּפיּפ, ןיא רעשזדענעמ-טימ סלַא קידנטערט

 ,גרעבדלָאג סיאול טימ ןעמַאזוצ ,רעטעּפש ןוא ,*רעטַאעט-דנערג, ןיא

 ןיא רעטַאעט שידיי ןרעדָאמ ַא ןעיובוצפיוא ןַאלּפ םעד טריפעגכרוד

 27 םעד ןרָאװעג טנפעעג זיא סָאװ ,*רעטַאעט-קילבָאּפ, ;קרָאי-וינ

 .וינעווע דנָאקעס ןוא טירטס עט-4 ףיוא ,קרָאי-וינ ןיא 1927 רַאונַאי

 טָאה ,לַאפכרוד ַא ןעוועג לעיסנַאניפ זיא סָאװ ,רעטַאעט ןקיזָאד ןיא

 קרַאטש רעייז ךיז טסולרַאפ םעד טָאה רע .טלעג ליפ ןרָאלרַאפ .ש

 -עגנָא רע טָאה ךָאנרעד .ןקנערק ןביוהעגנָא ןוא ןצרַאה םוצ ןעמונעג

 ואוו ,ַאנָאזירא ןופ ןעמוקקירוצ ןכָאנ ןוא ,ןעגנול יד ףיוא ןדייל ןביוה

 ואוו ,.י .נ ,יטרעביל ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה ,טרירוק ךיז טָאה רע

 ןייז וצ ןעמוקעג ןוא ןברָאטשעג 1921 רעבָאטקָא 6 םעד זיא רע

 .קרָאי-וינ ןיא םלוע-תיב יניס רה ןפיוא ור רעקיבייא

 רעכלעװ ,רעטַאעט קילבָאּפ רעייג ןייז ןוא גרעבדלַאג סיאול --- ךיירנערהע .ח
 ,",װרָאפ , ,ןַאמלוש ףתוש ןייז ןעגעװ רעטרעװ רַאּפ א .ךָאװ עטסקענ ךיז טנעפע

 ,1927 ראונַאי 21 ,י .נ
 ,י .1 "רעטאעט קילבָאּפ גרעבדלָאג ןַאמלוש ןופ גנונעפערע תיבה תכונח,

 ,49 ,59:61 .זז ,1927 רַאונַאא 7

 הניד ,ןרעּפלַאה

 ןוא לַאטעמ ,רעסָאלש ַא -- רעטָאפ ,ןלױּפ

 ןרָאי עגנוי רָאג יד .רעקינַאכעמ-ןענישַאמ

 -נעמערק ןיא עילימַאפ רעד טימ טכַארברַאפ

 זיא רעטָאפ רעד ואוו ,עניאַארקוא ,גושט

 ןיא רעקינַאכעמ-רענישזניא סלַא טרישזַאגנַא

 ךיז ןגָארטעגרעביא .,*קירבַאפ יקסמַאדַא, רעד

 ןגיוצרעד .ה טרָאד טרעוו ,עשרַאװ ןייק רעדיוו

 ןיא טנרעל ,טסייג ןלענָאיצידַארט-שידיי ןיא

 רדח ַא ןיא "ירבע, ,לוש-סקלָאפ רעשידיי ַא

 -ערבעה רערַאטנעמעלע רעד ןיא ךָאנרעד ,סיבר עטַאװירּפ ייב ןוא

 עשיליוּפ ענײמעגלַא יד טקידנערַאפ ןוא שטיװוָאדיװַאד ןופ לוש רעשיא

 בלַאהרעדנָא טרידוטש -- 1925 ןיא .יקוב ַאניּפיליפ ןופ ל"א לוש

 ,ןסרוק-טנוװָא ףיוא ,ךיוא ןוא טעטיזרעווינוא-סקלָאפ ןשילױּפ ןיא רָאי

 -עיקנַאּפ ַאילימע .פָארּפ ןופ סַאלק רעד ןיא קיטסילַאנרושז עשיליוּפ

 ,טײצ-עיצַאקַאװ ןיא ,ןבעגעג ךיוא טייצ עצרוק ַא .ַאנווושזדיוו

 -לוש ערעגנוי יד "ןביירש ןוא ןענעייל, ןופ שילױּפ ןיא סעיצקעל
 ,םידימלת

 ַאקסנימַאק לחר רתסא טימ טיײקירעהעגנָא-החּפשמ ריא בילוצ

 -רָאפ עריא טכוזַאב טפָא ,(עדייז ריא ןופ רעטסעווש עטסגנוי יד)

 רעקידלַאװג ַא טימ רעטַאעט םוצ ןרָאװעג ןגיוצעגוצ ןוא ןעגנולעטש

 |  ,טפאשנדייל ןוא טפַאשקנעב

 טעלַאב ןיא ,לָאמ ןטשרע םוצ ,ףיוא יז טערט 1926 ץרעמ 19 םעד

 "ףביל רעזַאקװַאק; עטערעּפָא רעד ןיא *רעטַאעט יקסנימַאק, ןיא
 רעכלעוו ,יקצענָארב םעס ןופ גנוריּפנָא רעשיּפַארגערָאכ רעד רעטנוא

 ןעמונעגניירַא יז טרעוו ףיורעד ץרוק ןוא ,רערעליץנַאט ריא טרעוו

 -עּפש לסיב ַא ,ךיוא טגירק ןוא ,גרעבסָאלש קחצי ןופ ל"א רָאכ ןיא

 יז טמוק 1927 ןיא .רענטוק המלש ןופ ר"א ,לָאר עניילק ַא ,רעט

 ר"א "דומחת אל; סנדַאפדלָאג ןיא *טקיוו, ןיא עקטסיטַאטס סלַא ןָא

 ,רעירפ ,ןיא ןקורסױרַא ןָא ריא טבייה רעכלעוו ,ווָאקרוט טנומגיז ןופ

 (ײדנַאל ןדלָאג, סטַאּפ בקעי ןיא ,לָאר ערעסערג ַא ךָאנרעד) ערענעלק
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 .,ששרַאװעגַארּפ ןיא 1909 ילוי 15 ןריובעג

 ןופ ןָאקיססקעל

 "לטייצ, סלַא ףיוא ןיוש יז טערט 1928 ןָאזעס ןיא ,ןלָאר עשיטַאמַארד

 ןקידנרילָארטסַאג טימ *רעקיכלימ רעד היבוט, סמכילע-םולש ןיא

 ןעמַאזקע םעד סיוא יז טלַאה רָאי ןבלעז ןיא ןוא ,יקסווַאלסַאז ףלָאדור
 רעד ןיא "ןלוּפ ןיא ןייארַאפ ןטסיטרַא ןשידייא ןופ דילגטימ סלַא

 -- 1929 ןיא ,?לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג, סנידרָאג ןיא "וינעּפיצ, לָאר

 ,קישזָאנ קחצי ןופ ל"א *ןויטבמס; רעטַאעט-יווער ןיא טליּפשעג

 -סקלָאפ, ןיא ,קישזָאנ קחצי ןופ ל"א ,לָאמ ןטשרע םוצ ,1920 ןיא

 -ַאמַארד עטשרע ןליּפש ןביוהעגנָא ,סַאג אשטאמס ףיוא *רעטַאעט

 ,"המותי יד עיסַאכ, יו ,רַאוטרעּפער-ַאקסנימַאק ןופ ןלָאר עשיט

 עּפורט רעד טימ ךיוא טרילָארטסַאג ןוא ,"הטיחש יד, ןופ "עקרתסא;

 ,ןלױּפ ןופ טעטש ערעדנַא רעביא

 -ןטערעּפָא ןוא רערעל-טעלַאב ריא טימ טַאהעג הנותח 1921 ןיא

 ַא ףיוא ןרָאפעגסױרַא םיא טימ ןוא יקצענָארב םעס רעליּפשיוש

 עּפורט רענעגייא ןַא טימ ,ץניװָארּפ רעשיליוּפ רעד רעביא עענרוט

 -ןטערעּפָא ןַא טימ ,(ןרעּפלַאה םהרבא רעטעפ ריא -- רעטלַאװרַאפ)

 ןעמונעגמורַא טָאה ןוא טייצ רָאי ַא טרעיוד רוט רעד .רַאוטרעּפער

 ,עיצילַאג ברעמ ןוא חרזמ ,ןליױּפ ןופ טעטש ערענעלק ןוא ערעסערג יד

 -רעּפער ןיא ,ןלױּפ-סיורג ןופ ןטיבעג עיינ יד ןוא ,עיסעלָאּפ ,ןילָאװ

 -דַאמ, ןסעיּפ עשילַאקיזומ עטעברַאַאב סיקצענָארב ןירַא ןענייז רַאוט

 ,1922 ןיא זיא סע עכלעוו וצ ,"השורי עסיורג יד, ןוא *יפיפ לעזַאומ

 עּפורט רעקיטרָא רעד טימ טרילָארטסַאג ענליוו ןיא טָאה יז תעב

 -ראַאב סיקצענָארב ,?עקלעדָאמ יד; ןעמוקעגוצ ,*רעטַאעט רעזדנואק

 ,"ןאילאמגיּפ , סוָאש ןופ עיצַאטערּפרעטניא עשילַאקיזומ ןוא גנוטעב

 ,רדע ןיא ,טרָאד ,ווָאקרוט טנומגיז טימ ןטָארטעגפיוא 1922 ףוס

 ןוא *ענָאּפַאק לַא; שזַאטרָאּפער סיקצענָארב ןיא ןוא דלוג ןופ *יוועל

 ןיא ,ןיקצענָארב טימ ,טרילָארטסַאג 1933 רעמוז .ןסעיּפ ערעדנַא

 ,1922 רעטניוו .ןַאל ןופ ד"א (עטיל) ענווָאק ןיא רַאוטרעּפער רעייז

 -ארפ ,,) רַאוטרעּפער ןשיטַאמַארד ןיא ןווָאקרוט טנומגיז טימ ןעמַאזוצ

 -ָאלג; סָאגוה ןיא "אדלארעמסע; ,*רעגרַאק רעד, סרעילָאמ ןיא ?עניז

 -הרובד; ,"רוכזי, סרעלקעס ןיא "עלעזייר, ,*םַאדרטָאנ ןופ רעיצנעק

 סקעלַא טימ ,טרָאד ,רעטעּפש ,(.ַא .א "םשה שודיק; סשַא ןיא *על

 ןוא "רעיורט ןייז ןופ רעגניז רעד, סווָאמיד ןיא "?ענייש, סלַא ןייטש

 -טסַאג -- 1934 גנילירפ .*טכַאנ ןוא גָאט; סיקסנַא ןיא "םירמק |

 םיטועמ ןשידייא ןיא סעידעמָאק ןוא סעטערעּפָא ייר ַא ןיא טרילָאר
 ,(דנַאלטעל) עגיר ןיא *רעטַאעט

 ַאלַאקס,, ןיא ןיײרַא ןוא עשרַאװ ןייק ךיז טרעקעגקירוצ --- 1934 ףוס
 ריא ןיא ףיא טערט יז ואוו ,(אביר קירנעה ןופ ד"א) *רעטַאעט
 ןוא "יורפ עכעלצעזעגמוא יד; ןסעיּפ יד ןיא ךיוא יו ,רַאוטרעֿפער
 ,סובָאלג דוד ןופ טעברַאַאב ,עסעיּפ-שזַאטרָאּפער ַא ,*ירַאה ַאטַאמ;
 ,"םינתוחמ; סדלעפסעטָאג ןיא ןוא ,יקצענָארב .ס ןופ טריסישזער
 רעד רעביא עּפורט רענעגייא ןַא טימ ןרָאפעגמורַא -- 1936 רעטניוו
 רעװעשרַאװ ןיא טרישזַאגנַא -- 1927 ןיא ,ץניװָארּפ רעשילױּפ
 ,טליּפש יז ואוו ,(רעדניוו ריאמ ןופ ד"א) *רעטַאעט ישטשָאװָאנ;
 -ןָאלב, סמכילע םולש ,"ּפַאש, סקיווייל ןיא ,ווָאקרוט טנומגיז טימ
 (1927) רָאי ןבלעז ןיא .*ערדנַאּפ חנ; סרואינש ןוא *ןרעטש עדנעשזד
 לָאר) "ףכ תעיקת, :ןעמליפ עשידיי ייווצ ןיא ףיוא ךיוא .ה טערט
 לָאר) "קוביד , סיקסנַא ןוא ,אראש קירנעה ןופ טריסישזער ,(?עלחר;
 ןיא ,טכעלטנפערַאפ ,יקסנישאוו לאכימ ןופ טריסישזער ,(*עדיירפ;
 ןעוועג זיא טסנוק יד; לקיטרַא ןַא ("ומליפ טַאיװש; ןיא) שילױּפ
 רעטַאעט-טסנוקניילק ןיא ןטנװָא יד ןיא טליּפש ןוא ,"רעזייווגעוו ןיימ
 רעװעשרַאװ רעד, םַארגָארּפ ןיא רעכַאמוש-ןַאגישזד טימ "טררא;
 ."דירי

 ןיא ןפַאשעג שטיוװָאלַאגעס ַארַאלק ךרוד טרעוו 1927 טסברַאה ןיא
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 רעטַאעט ןשידיי

 יד ןליּפש וצ טמוקַאב .ה ןוא "טנגוי רַאפ רעטַאעט, סָאד עשרַאװ

 ףיוא יורפ עטשרע יד| *ןירעכַאמ-ףושכ, סנדַאפדלָאג ןופ לָאר-לטיט

 קיציא ןופ טעברַאַאב ,ןלָאר עקיזָאד יד ןליּפש וצ עניב רעשידיי רעד

 ןעגנולעטשרָאפ יד .םוַאבטָאר בקעי ןופ טריסישזער ןוא רעגנַאמ

 ןופ םידימלת יד רַאפ סגָאטימכָאנ ןוא סנגרָאמירפ ןיא ןבעגעג ןרעוו

 ױזַא זיא ןעגנולעטשרָאפ יד ןופ גלָאפרעד רעד .ןלוש עשידיי יד

 ןעגנולעטשרָאפ עלַאמרָאנ וצ רעביא רעטעּפש ןעייג ייז זַא ,סיורג

 ,*רעטַאעט ַאלַאקס; ןיא

 (ןאמגיילק ץירפ ןופ גנונכייצ) "הפשכמ, סלַא ןרעּפלַאה הניד

 -ָאיצַאנ עשידיי; סָאד עשרַאװ ןיא ןפַאשעג טרעוו'ס ןעוו ,1928 ןיא

 רענזוַאלק טערַאגרַאמ ןלַארטַאעט-לארשי יד ךרוד) *רעטַאעט עלַאנ

 -ײטַאב ןוא טרישזוַאגנַא טרָאד .ה טרעוו ,(רעטעטשנארב עשוהי ןוא

 תימלוש ןופ *טּפשמ רעד; עסעיּפ רעד ןיא לָאר-טּפיױה ַא ןיא ךיז טקיל

 -דניל דלָאּפָאעל ןופ ר"א ,(ןילטייצ ןרהא --- טצעזרעביא) ירוד-תב

 -תב תימלוש ןופ "דרע רַאפ ףמַאק רעד; ןסעיּפ יד ןיא ןוא ,גרעב

 ןַאמענָארג .ס ןופ "ושע ןוא בקעי; ןוא (רבחמ -- ישזער) ירוד

 -גיימ דלָאּפָאעל ךרוד טריסישזער ,רעלעקנוט רעד ןופ טצעזרעביא

 רעביא רוט ַא טימ ןליוּפ ןיא ןליּפש ריא טקידנערַאפ .ה .,דרַאה

 טליּפשעג) "ןינ ןופ עביל יד, עסעיּפ סווָאמיד טימ ץניוװָארּפ רעד

 גנודַאלנייא רעד ףיוא ןוא ,(טרַאה שרעה ןוא יקצענָארב ,ריא ןופ

 טימ ּפָא יז טרָאפ ,קרָאי-וינ ןיא ?רעטַאעט וינעווע דנָאקעס , ןופ
 ,עקירעמַא ןיא ןליּפש ןיקצענָארב

 1938 רעבָאטקָא 26 םעד .ה טכַאמ עקירעמַא ןיא טויבעד ריא

 טקידנערַאפ ןוא "ןגיוא ענעפָא טימ, עמַארדָאלעמ סכאלמ בייל ןיא

 ."עקירעמַא לָאז ןבעל; עטערעּפָא סלעגיס םַאיליוװ טימ ןָאזעס םעד

 -סיוא ןבילוצ רעבָא ,עשרַאװ ןייק ןרָאפוצקירוצ דלַאב ךיז טביילק יז

 -עמַא ןיא ןיוש יז טביילברַאפ המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורב
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 ,תובס עשינכעט בילוצ) יז טליּפש 1939-40 ןָאזעס םוצ ןוא עקיר

 ,לעזרַאב ףלָאװ ,ךיילב הדוהי עיצקעריד רעד וצ "עטפתוש ַא; יװ

 ןסעיּפ יד ןיא רעטַאעט ןבלעז ןיא (ךיור השמ ןוא גרעבנעזָאר לאכימ

 -סעווש יירד יד; ,ווָאקשטוטס םוחנ ןופ ?ירעסָארג רעשידיי ַא ןיא;

 רעד טימ ןַאזעס םעד טקידנערַאפ ןוא .ַא .א םולב םהרבא ןופ *רעט

 "ןעיורפ ענעסעגרַאפ, סלעגיס ןיא *רעטַאעט ןָאסניקּפָאה; ןיא עּפורט

 ףַאלקש עקווייפ, סנָאק .ה .ס ןוא *ץנַאט רעקיליה רעד; ןוא

 ןלייט ענעדישרַאפ רעביא עּפורט רעד טימ יז טליּפש ---+ 1

 עטקינייארַאפ יד ןופ טעטש ערעסערג ייד ַא ןיא ןוא קרָאי-וינ ןופ

 "רעטַאעט טנאמירט , רעסקנָארב ןיא -- 1941-42 ןשיווצ ןוא ןטַאטש
 ,"ףַאלקש עקווייפ, ןיא

 -יזרעווינוא ַאיבמָאלַאק, ןיא רָאי בלַאה ַא ןוא 2 יז טרידוטש ָאד

 ,רעלעק דורטריוג ייב שילגנע קרָאי-וינ ןיא ?טעט

 ילושז ןיא *רעטַאעט קילבָאּפ, רעקרָאי-וינ ןיא .ה טליּפש 1943 ןיא

 "ָארויב שזדירעמ סקנָארב, ןוא "דנַאל ןדלָאג סָאד, ןסעיּפ סנריוב

 ןיא 1944 בייהנָא ןיא טרילָארטסַאג ןוא (ךיילב הדוהי -- ישזער)

 "םייה א ןָא רעדניק, ןסעיּפ סלעגיס ןיא (ווָארטסָא .נעמ}) ָאגַאקיש

 סנַאמטיל ןיא טיָארטעד ןיא ךיוא ױזַא ,"טכַאנ רעד ןופ ןעיורפ, ןוא

 רעשידיי רעד ןיא דילגטימ סלַא ןעמונעגנָא טרעוו ןוא ,רעטַאעט

 ןיא "עקרתסא; סלַא ןעמַאזקע ןפיוא קידנטערטפיוא ,עינוייןרָאיטקַא
 ,"הטיחש יד; סנידרָאג

 בקעי ןופ ל"א) *רעטַאעט טסנוק רעיינ, ןיא טרישזַאגנַא 1944 ןיא

 רעד ןיא סנ רעד, סקיווייל ןיא ךיז טקילײטַאב יז ואוו ,(ימע-ןב

 דוד ןופ *ןבעל ןלעוװ רימ, ןוא ("ַאדנַאװ; לָאר) *ָאטעג רעװעשרַאװ

 רעד טימ ךָאנרעד ןוא ,(םוַאבטָאר בקעי -- ישזער) ןָאסלעגרעב

 ,עקירעמַא ןופ טעטש ערעסערג יד רעביא רוט ַא ןיא עּפורט

 תיראש יד טימ ןליּפש עּפָאריײא ןייק ןרָאפעגּפָא --- 1946 רעמוז

 ןיא זירַאּפ ןיא ןכָאװ 7 ןליּפש ךָאנ ןוא ,רעליּפשיױש עשידיי הטילּפה

 ןייק ןרָאפעגּפָא ,*רעטַאעט דרַאנרעב ַארַאס; ןוא *רעטַאעט עּפיטנַא;

 -- רעריפנָא) *יעלַאּפ דנערג ,, ןיא ןטָארטעגפיוא זיא יז ואוו ,ןָאדנָאל

 עשַאכ, ,רעטומלרעּפ םולש ןופ *יורפ ןגעק יורפ; ןיא (ווָאקרַאמ קרַאמ

 -- 1947 ןיא .ןידרָאג בקעי ןופ *תרפא עלערימ, ןוא "המותי יד

 עניטנעגרַא ,סערייא סָאנעוב ןיא "רעטַאעט ערטימ, ןיא טרילָארטסַאג

 ,םישדח 6 טליּפש יז ואוו ,(רערעל םירמ ןוא ןײטשדלָאג יליוו ,ריד)

 עד איר ןיא ךָאנרעד ,ץניװָארּפ רעניטנעגרַא רעד רעביא ךיוא

 ,(ייווגורוא) ָאעדיװעטנָאמ ןוא (ליזַארב} ַאלוַאּפ ַאטנַאס ןוא ָאריינעשז

 ,ריד) *רעטַאעט טסנוק רעשידיי; ןיא ןרָאװעג טרישזַאגנַא -- 7

 "איצראּפ, לָאר יד טליּפש יז ואוו ,(ץרַאװש סירָאמ --- ישזער ןוא

 ןיא רעטעּפש ןוא ,*רעטכָאט ןייז ןוא קָאליײש, עסעיּפ סבהז ןבא ןיא

 ןטימ ןרָאפעגמורַא 1948 ןיא .קיווייל ןוא ןייבשריה ןופ רַאוטרעּפער

 רעד רעביא *רעטכָאט ןייז ןוא קָאליײש, טימ *רעטַאעט טסנוקפ

 ןטימ ָאגַאקיש ןיא ךיז יז טנעקַאב ָאד .ץניװָארּפ רענַאקירעמַא

 ןַאמוינ לאינד ערעּפָא ןוא רעטַאעט רַאפ רָאטקעריד-עסערּפ ןשילגנע

 הנותח םיא טימ יז טָאה ,ןַאמ ןטשרע ריא ןופ טגעג קידנעייז ,ןוא

 -קעלַא; ןיא ,ןָאדנָאל ןיא ,לָאמ ןטייווצ םוצ ,ןלָארטסַאג עריא תעב

 ,ָאגַאקיש ןיא ךיז טצעזַאב ןוא *רעטַאעט ַארדנַאס

 ןיא *רעטַאעט זעלגָאדע רעגַאקיש ןיא ףיוא יז טערט 1949 ןיא

 ןיא ןוא ,(ןילָאגרַאמ .א .רד .זרעביא) *ַאטסַאקול ַאננַא; סנַאדרָאי ּפיליפ

 ןופ "ןסקופ עניילק יד, ןיא רעטַאעט ןבלעז ןיא יז טליּפש 0

 יז טערט 1951 ןיא .(ןילָאגרַאמ ,א ,רד ןופ .זרעביא) ןַאמלעה ןַאיליל

 -ידיי ןופ *ןטרעצנָאק-טרָאװ, ףיוא טנגעגמוא ןוא ָאגַאקיש ןיא סױרַא

 סָאנעוב ןיא ןרילָארטסַאג רעדיװ יז טרָאפ 1952 ןיא ןוא ,רעטכיד עש
 ןוא ןײטשדלָאג יליוו .ריד) ?רעטַאעט ערטימ/, ןקיטרָאד ןיא סערייא
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 ןופ ןָאקיסקעל

 "עטשרוי יד; ןופ גנוצעזרעביא רענעגייא ריא ןיא (רערעל םירמ

 ַאלַאּפ ַאטנַאס ןיא יז טרילָארטסַאג ךָאנרעד ,זמיעשזד ירנעה ןופ

 טערט 1952755 ןרָאי יד ןשיוװצ .קישטלעבול קחצי ןופ ד"א (ליזַארב)

 ,ָאגַאקיש ןיא רקיע רעד ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ףיוא רעדיוװ יז

 -ניא עכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק עשידיי רַאפ *ןטרעצנָאק-טרָאװ, טימ

 טימ דרָאקשר ַא סױרַא ךיוא טיג ןוא ,ןלוש עשידיי ןוא סעיצוטיטס

 ןשיווצ, ,רעלדניש רזעילא ןופ "ןושל שידייא :סעמעָאּפ עקידנגלָאפ

 רזעילא ןופ *זיּפש יד ןוא לדָאנ יד, ,קַאבלוק השמ ןופ *רעדלעפ

 לארשי ןופ *ןעמַאמ ןיימ ןופ גנַאג-ןגרָאמירפ רעד, ,גרַאבנייטש

 ,ןָאזנעסינ ןרהא ןופ *גנוניישרעד עטכירעגמוא יד טזיב; ,ףרָאדנעשַא

 ענרעבליז ייווצ; ןוא ןילטייצ ןרהא ןופ *קינַאדיימ ןופ רעדניק;

 .ןריפניירַא עשילגנע טימ ,קיווייל .ה ןופ *רעכעב

 זיא יז ואוו ,לארשי תנידמ ןַאמ ריא טימ טכוזַאב --- 1955 גנילירפ

 ריא ןופ טריפעגנָא) *רעטַאעט עידעמָאק רעשידיי, ןיא ןטָארטעגפיוא

 יירד טליּפשעג םישדח 5 ןופ ךשמ ןיא ןוא (גרעבנעטכיל ףסוי ןיזוק

 טימ;) םיצובק ןוא סעינָאלָאק ,ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא ןסעיּפ

 ,("ןירעכַאמפושכ; סנדַאפדלָאג ןוא *יורפ ןגעק יורפ; ,"ןגיוא ענעפָא

 -עלעט ףיוא ,עינרָאפילַאק ,דואווילָאה ןיא ןטָארטעגפיוא --- 1937 ןיא

 ןַאמרעש רעגָאװש ריא ןופ ישזער) *םַארגָארּפ-עעניטַאמ/, ןפיוא עיזיוו

 ןייק ,ןַאמ ריא טימ ,ןרָאפעג רעדיוו ,1958 בייהנָא ןיא .,(סקרַאמ

 רעקידלארשי רעד ןיא ,שידיי ןיא ,םישדח 2 טליּפשעג ןוא ,לארשי

 ,טרַאה דוד ןופ טריסישזער ןוא ןבירשעג ,"אנהכ תחּפשמ/,, עסעיּפ

 ףמַאק; ןופ ןעמַארגָארּפ -ָאידַאר יד ןיא ןטָארטעגפיוא ךיוא זיא .ה

 ךירנעה ןופ עיפַארגָאיב יד ,ַאקסווָאדָאלָאמ ַאידַאק ןופ ?ןביולג רַאפ

 ןענייז ייז ןעוו ,"ןמחנ רבח, סרעגניז .י .י ןוא ווָאמיד ּפיסָא ןופ ענייה

 ,"יד יוװ יא, עיצַאטס-ָאידַאר רעד ףיוא ןרָאװעג ןבעגעג

 שיאושזד וװָא שזדעלָאק ןיא טריאודַארג .ה טָאה 1962 ינוי 10 םעד

 .שיאערבעה ןיא םידומל עריא ָאגַאקיש ןיא סידָאטס

 .} .ש

 ,1931 ילוי 24 ,"רעקעװ רעזדָאל ,, ,ןרעּפלַאה הניד --- יקסנילרעב .ש

 ,יקצענַארב םעס ןוא ןרעּפלַאה הניד ןופ ןעליּפשטסַאג -- שנעמ רעטַאעט
 ,1931 .וָאנ 12 ,"טַאלבסקלָאפ רעזדָאל,
 ,1932 .טּפעס ,"ןבעל רעשילַאק, ,ןרעּפלַאה הניד -- יַאמ |
 .1932 .וװָאנ ,טרָאד ;! טנוזעג טױהָאפ -- יַאמ |

 ,ענליװ ,"טייצ יד, ,סרעטאעט עשידיי עגיה יד ןיא -- יקסנעזדָארג .י .א
 .1933 יני 2

 רענליװ, ,רעטאעט שידיי טוג ןליּפש ןוא ןענרעל ךיז ךס א -- ןןהכו .כ .ש
 ,1933 ילוי 25 ,"גָאט

 -סקלָאפ, ,יקצענַארב םעס ןוא ןרעּפלאה הניד ןופ טירטפיוא רעט'1 -- ך --
 .1933 טסוגיוא 14 ,ענװָאק ,*טַאלב

 ,1933 טסוגיוא 28 ,ענװָאק ,"עמיטש עשידיא יד , ,ןרעּפלַאה הניד --- יבָאקַאי

 רַאורבעפ 4 ,טרָאד ,גנולעטשרָאפ-ןרעּפלאה הניד עכיירגלָאפרעד --- יבָאקַאי !
4, 

 ,1934 רעבַאטקַא 29 ,עשרַאװ ,"גנוטייצ-סקלָאפ , ,רעטַאעט ןשידיי ןופ -- היא |

 ,51 ,עשרַאװ ,"טלבײטיל , ,יראה אטאמ ןיא ןרעּפלַאה הניד -- ןליזיימ} .מ .נ
4, 
 9. ראג2עג2ת--12182 11ג!קסזת, .14252 112681244 , 302:92462ג, ןט|1ץ 23,

| | 1937 

 ,1935 רעבָאטקַא 7 ,עשרַאװ ,"סערּפסקע רעזנוא , ,"םינתוחמ,, -- ןילטייצ ןנחלא
 ,19235 רעבָאטקָא ,טרָאד ,םינתוחמ --- לארשי לכ -- ןילטייצ ןרהא

 ,1935 ,טקָא 13 ,עשרַאװ ,"גנוטייצסקלָאפ עיינ ,, ,"םינתוחמ, עטייװ -- טַאּפ .י
 אז. ;א|ג0116;| .'5240240016004 2 2100206ג, 1'' אסשצ 12210ת01/, 16/2/0ױ6,

 ןזגזסוג 8, 1936. |

 ,עשרַאװ ,"טנעמָאמ, ,ןרעּפלאה הניד ןוא רעצלָאה לחר --- שטיװָאלַאגעס .ז

 ,1936 רעבָאטקַא 2

 ,עשרַאװ ,יטלביטיל, ,"טנגוי ראפ רעטַאעט , םניא גנוריפפיוא עטשרע -- .מ .נ
 ,1937 ,11 ינ

2171 

 ,יטנייה, ,עשרַאװ ןיא שינעהעשעג-רוטלוק קיטכיװ ַא -- ןןַאמיײנ .מ .י| לגיופ ַא
 ,1937 ץרעמ 9
 ןסנגג 112106:8--524342 8714 תמו 12:0906342426ת0, 500126  11!תגט, ראש ג-

.1937 ,5 .140 ,5242 

 ,7 'נ ,עגיר ,"רעדליב עשידיא , ,םייהרעדניא ןרעּפלַאה הניד --- יאטיק .מ
8 

 ,שודָאל ,ײטַאלבסקלָאפ רעיינ , ,ןירעכאמפושיכ יד -- ןגרעבנעזָאר; ןיקנָאד .י
 | ,1938 לירּפַא 1

 טשרע זיא עכלעװ ,ןרעּפלַאה הניד עסירטקא עשידיא יד -- ץיװָאנערּפ .ש .י

 ,1938 ,טּפעס 20 ,י .ג ,",װרָאפ, ,ןעלױּפ ןופ ןעמוקעג

 ,י .ג ,"שז"ָאמ , ,טירטפיוא רעטשרע ס'נרעּפלַאה הניד -- ךאברעיוא םירפא
 ,1938 .טקָא 6

 ,עקירעמא ןיא טירטסױרַא ןעטשרע רהיא ןיא ןרעּפלַאה הניד -- ןַאהַאק .בא
 | ,1938 .טקַא 28 ,.י .ג ,".ורָאפ,

 טימ, עסעיּפ רעד ןיא יקצענַארב םעס ןוא ןרעּפלַאה הניד --- ןילדע םַאיליװ
 ,1938 ,טקָא 28 ,.י .נ ,"גָאט רעד ,, ,"רעטאעט וינעוװע דנָאקעס ןיא "ןגיוא ענעפָא

 סָאװ ,"רעטכעט יירד, יד ןיא ףמואירט סינרעּפלַאה הניד -- ןילדע םַאיליװ
 ,1939 .צעד 2 ,טרָאד ,רעטַאעט וינעװע דנָאקעס ןיא טליּפש ןעמ

 טנעפע עמַארדָאלעמ עטנַאּפשעג ,עיינ ַא -- "ןעיורפ ענעסעגרַאפ, -- ןילדע .וװ
 ,1940 ,טקָא 20 ,טרָאד ,רעטַאעט ןָאסניקּפָאה ןיא ןָאזעס

 ,בעפ 18 ,ַאגאקיש ,"רעירוק רעשידיא רעד, ,ןרעּפלַאה הניד -- ןיקלע .א .רד

4 

 ,רעטַאעט קרַאּפ סַאלגָאד ןיא טליּפש עכלעװ ןרעּפלאה הניד -- לעגיס .י
 ,1944 רַאורבעפ 22 .ַאגאקיש ,".וװרָאפ ,

 ,טרָאד ,רעטאעט קרַאּפ סַאלגָאד ןיא *סַאג רעד ןופ םימותיא -- דמַאז .ש
 ,1944 רַאורבעפ 25 ,ָאגַאקיש

 רעד, ,ןירעלטסניק ַא ןופ ףמואירט רעד -- {ןילָאגרַאמ .א .רד) ן--מ .א
 ,1944 ,ראורבעפ 25 ,ַאגאקיש ,"רעירוק רעשידיא

 ,1944 ץרעמ 2 ,טרָאד ,טנייה -- ץכ יכדרמ .רד

 ןרעּפלַאה הניד ןירעקיגארט רעסיורג רעד ןופ ןעגנולעטשרָאפ עטצעל -- ן'מ .א
 ,1944 ץרעמ 10 ,טרָאד ,ָאגַאקיש ןיא

 .טאעט ןסיורג א טימ עסירטקַא עשידיא עלופטנַאלַאט ַא -- רעדניבנייא ןושרג

 ,1945 .טּפעס 10 ,.י .נ ,"פ"מ, ,סוחי ןשילַאר

 ,".װרָאפ , ,עּפָארײא ןיא רעטַאעט ןעשידיא ןופ סורג א -- ןָאסיערג יעשזד
 ,1946 ,טקָא 18 ,.י .נ

 רע'בורח ןיא רעטַאעט ןעליּפש ןערָאיטקַא עשידיא יװ -- גייווצרעבליז ןמלז
 ,1946 .טקָא 31 ,י .נ ,"שז"ָאמ , ,עּפָאריײא

 ,".װרָאפ , ,רעטַאעט קרַאּפ סַאלגָאד ןיא "ןעגיוא ענעפָא טימ, -- דמַאז .ש
 | ,1947 רַאורבעּפ 14 ,ָאגַאקיש
 1018 2:14---121402 112!קסעמ 1008 8 (601:061/ גמ 3144158 2143, ,ׂ,0

 'ד ותבספ , 00. 19, 1947.

 ץשידיא יד, ,טײקיטכערעג טגיז "ערטימ, רעטאעט ןיא -- גוצרעסַאװ .ז
 .1947 ץרעמ 23 ,א"ב ,"גנוטייצ

 ,"ץסערּפ יד, ,ןרעּפלַאה ענייד ןופ טובעד -- ןיקצינטישז .ל .רד} ןילייב .ט
 ,1947 ץרעמ 23 ,א"ב

 -סקלָאפ, ,עיצידַארט-רעטַאעט רעסיורג ַא ןופ עט'שרוי יד -- װָאקרוט קרַאמ
 ,1947 לירּפא 23 ,ָאעדיװעטנָאמ ,"טאלב

 רעד, ,טלַאטשעג ןעיורפ עקידריווקרעמ א-- ןרעּפלַאה עניד --- ןייפ אנאדראי
 ,1947 לירּפא 25 ,א"ב ,"געו

 -כערּפ ןופ ןעקנופ טימ לקַאטקעּפס א ,"עקלעדָאמ יד, --- ןיקסנַאשזָאר} .ר .ש
 ,1947 ינוי 8 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא יד, ,עטערעּפָא רעגיט

 ,1947 טסוגױא 3 ,טרָאד ,ןכירטש -- יקסנַאשזָאר לאומש

 ,1947 ןיא סערייא .ב ןופ ןָאזעס-רעטַאעט רעשידיא רעד --- יקסנַאשזָאר לאומש
 ,1947 .צעד 31 ,טרָאד

 .רבעפ 19 ,.י .נ ,"פ"מ,, ,עניב רעשידיא רעד ףיוא רָאי 60 --- רעלדַא סוילוי
8, | 
 116667 3021466--140 2(גת'8 1206, (00102480 5ט0-110069 , 1260. 23, 1948.

 14 ג1קג .114025---2א טױ 2804 1.202562 6451005 5641 10/9, .60210220 5טמ-

 ' געמס9פ , 1260. 27, 1948.

 ,רעטַאעט ןעשידיא ןיא ,"ַאטסאקול אנא; ןיא ןרעּפלאה הניד -- דמַאז .ש
 | ,1948 ,צעד 31 ,ָאגַאקיש ," .װרָאפ ,
 ר/110:ג0ג 166002164---/4 121021010 1002 1,002504 גמ 1100158 15 8

.1949 ,; 1246 , 60001016400 04 |1004082 630102280, ,2600145 5106 0656 
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 רעטַאעט ןשידיי

 5. 8. 1260202140--221824 11ג!קסזמ 3 פטעסעק 2806188 21ג/ 1160 ת6)טט06
 (תס 140158 56486, 1 םס 56011861, ,43010480  ןגם. 20, 1949.

 *ַאטסַאקול אנַא, ןופ גלָאפרע רעסיורג רעד ךיז טמענ ןענַאװ ןופ --- לעגיס ;י

 ,1949 רַאונַאי 28 ,ָאגַאקיש ,".װרָאפ , ,רעטַאעט קרַאּפ סַאלגָאד ןיא
 ,רעטַאעהט קרַאּפ סאלגָאד ןיא טליּפשעג טוג "ןעסקופ עגיילק יד, --- לעגיס .י

 ,1949 .צעד 27 ,טרָאד
0)ׂ..?' 5600 110020/6 13140150 1200506 20405 116616, ---4)0:104 144 

 פטת- 1 1016 , 1200. 27, 1949.

 116ץ6+ 201062:64---1424 208!112 5044 1 146010 !תסאס0י, (. 0
,1949 ,29 1060 , 116:214-1401601048 

 ,א"ב ,ייעסערּפ יד, ,"ערטימ,, ןיא טובעד ריא וצ ןרעּפלַאה הגיד --- ןילייב .ט
 ,1952 לירּפַא 5
 סג! 66 6 544202--!טזמסמ פקטמס 04, 001044 , 161 ,גטוט/ 8

.1933 ,2 

 ,1955 ץרעמ 28 ,ביבא לת ,"סעיינ עטצעל, ,ןרעּפלַאה הניד -- דנארב .י
 עג. ן- ןומג 112/06ע8--665906 1242ש)40101, .2(סשועגע 1840806, 41

 גגטוצ, הק 1, 1933.

 ,1955 ינוי 24 ,ביבא-לת ",טלעװ יינ, ,ןרעּפלַאה הניד -- סירוי .ש .א
 'ד'סע .---2/ (0טשגטץתגג (0ס2ץעג2, / ןצסשנע01 תסזגומתמס , 161 טוט 8221 124,

.193 

 104 8ט:2:006000--!טעסת, 014 (04646 188 ,; . /01004 , 161 866,

 גגקז1 15, 1933.

 ,ביבא לת ,"רקובה, ,"לארשיל אובל יתמלח. : ןרעּפלַאה הניד -- .א .ב
 ,1955 לירּפַא 5

 ,ןרעּפלַאה הניד ןופ ליּפשטסַאג ,ךאלמ בייל ןופ "ןגיוא ענעּפָא טימ,, -- (.ז)
 ,1955 לירּפַא 15 ,ביבא לת "טנייה רעזנוא,

 יש{ ,---- 14001664 2/26016 160016016 , ?אסלשגתגע 15/26188106 , 161 .םטגצ; }ט6
.1933 6 

 9. ,אזמט---51ג6 1014400680 11646 , 14600806  142004100668 ,; 161 .טגש
 ןטוצ 8, 1933

 { 8. 02462406162--2 עגטסמעמ 04 ס 1144158 2400/099, 100 6:0321610
 7059 , ןט1ץ 15, 1953.

 .1955 ילֹוי 15 ,ביבא לת ,"סעיינ עטצעל, ,ןירעכַאמּפושיכ יד -- ןיראד .י
 תועידי, ...ירבע "קוביד, ץצורתמ תידיאה "הפשכמה; ףוגב -- רוהנ רשא

 ,1955 ילוי 12 ,ביבא לת ,"תונורחא

 .1955 ילוי 28 ,ביבא לת ,"עובשה רבד, ,תכלל הל ונתת לֹא -- הרפע

 רעדענעק , ,לכש טימ ןירעליּפשיש א -- ןרעּפלַאה אניד -- סירוי .ש .א

 ,1958 רַאורבעפ 13 ,לָאערטנַאמ ,*רעלדָא

 ,"טלעװ עטרירטסוליא, ,לארשי ןיא טסאג וצ רעדיוו -- ןרעּפלַאה הניד -- {--}
 ,1958 ,2 ,ביבא לת

 .1958 לירּפַא 4 ,ביבא לת ,"רמא, ,ןרּפלה הנידו ףולוב ףסוי -- ןג ןועמש

 1 ,5017503 .זז ,0
 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,"הפוקת ענעסירעגרעביא יד; -- ווָאקרוט טנומגיז

 ,429:31 ,418:21 ,337 ,3301 ,316221 ,285 ,2125 .וז
 ןגממ} 146602מ--21 6 1401 '16240/6 | 106 8'96061061 111:6067 1

 (6010280 ןסשצץ} ,60810280  1961, סע 11

 סיאול ,דלַאגנייד
 {ווָארַאשזַא דוד רזעלאו

 ן1944 טסוגיא 27 .טשעג -- 1875 .צעד .בעגנ

 -- ןעזייר טיול) רעבמעצעד ףוס ןריובעג

 ,ןלוּפ ,ווָאנַאכעשט ןיא 1875 (רעבמעווָאנ 0

 רעד ןופ .סוחי ןלַאקָאל ןופ ּפָא טמַאטש

 ,להקה שאר ןופ לקינייא ןַא -- דצ סרעטומ

 -קעלַא ןופ לקינייא ןַא -- דצ סרעטָאפ ןופ

 ,ץעוי-לעב ןשידיי ַא סנטייווצ םעד רעדנַאס

 ןשילױוּפ ןתעב ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא סָאװ

 ןיא בר -- רעטָאפ .1863 ןיא דנַאטשפיוא

 רעטָאפ רעד ואוו ,רדח ןיא טנרעלעג .ץּפרעש

 -עּפש ,ארמג יוװ ך"נת רעמ ןענרעל םיא טזָאל

 טנרעל ןוז סבר םעד לייוו ,למוט ַא סױרַא טפור סָאװ ,לוש ןיא רעט
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 רעבָא ,בר סלַא קרָאי-וינ ןייק ןטעברַאפ טרעוו רעטָאפ ,לטיה ַא ןָא

 טגנערב 1889 ןיא .טײלסדנַאל עּפורג עניילק ַא ייב בר רָאנ טרעוו

 ָאד .קרָאי-וינ ןיא רעטסעוװש ערעגנוי ַא ךָאנ טימ רעטָאפ רעד םיא

 -טנווָאו לוקס-טיינ ַא רע טכוזַאב טנוװָא ןיא ןוא רעדיינש ַא רע טרעוו

 | .ןלוש

 -ערקעס ,גנוגעווַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא וויטקַא טרעוו .ר

 -ַאגרָא ןוא עינוי-רעדיינש רעד ןיא דילגטימ-וויטוקעזקע ןוא רַאט

 טערט 1896 ןיא .רעטעברַא-ןעיורפ ןופ שטנערב ַא 1892 ןיא טריזינ

 . "ַאב טרעװ ,ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא ןיײרַא רע

 ,רעטלעטשעגנָא ןַא טייצ לקיטש ַא ,טַאגעלעד ַא ןוא רַאטערקעס-קריצ

 ואוו ,רעטסעשטָאר ןייק ּפָא טרָאפ ןוא קירוצ דלַאב ךיז טיצ רעבָא

 ,קרָאי-וינ ןיא קירוצ רעדיוװ טמוק ,רעטעברַא רעטושּפ ַא טרעוו רע

 ךָאנרעד ,"סטרעוורָאפ, ןופ רעטרָאּפער:רָאביעל טייצ שדוח ַא זיא

 רעטעברַאטימ ַא טרעוו ,שינוי טוס-רעדניק רעד ןופ טנעגַא-סענזיב ַא

 קידנעיצ טינ רעבָא ,"דניירפ זיוה, טַאלבנכָאװ רעליווזנָארב םעד ןיא

 רעטַאעט ליװעדָאװ ןשידיי ןיא רעלפוס רע טרעוו ,הסנרּפ ןייק ןופרעד

 רעטעברַאטימ ןרָאװעג 1908 ןיא .*לָאה קיזוימ ןַאטילָאּפָארטעמ /, ןיא

 ריא ךָאנרעד ,"רעהעטשרָאפ, גנוטייצ-גָאט רעסיאול .טס רעד ןיא

 רע ואוו ,ָאגַאקיש ןייק קעװַא ךָאנרעד טייצ עצרוק ַא ,רָאטקַאדער

 ןציקס טקורד רע ואוו ,?טלעוו רעטײברַא עשידיא יד, ןיא ןיירַא טערט
 עכילגעט יד, ןופ רָאטידע-רָאביעל ךָאנרעד ,ןעגנולייצרעד ןוא |

 רעשידיא רעד, ןופ רעקיטירק:-רעטַאעט ןוא רעביירש-ןציקס ,*טלעוו

 ,"רעירוק רעשידיא רעד; ןופ רָאטידע-רָאביעל ףוסל ןוא ?דרָאקער

 1926 ןיא ךיוא טָאה רע .סעיײנ-רעטַאעט ךיוא טביירש רע ואוו

 עשידיא,; רעגַאקיש רעד ןיא טעברַא ערעסערג ַא טכעלטנפערַאפ

 קיצנַאװצ ןוא עכעלטע ןיא ,"ליסנעּפ ַא ןופ תודוס ,,) *טלעוו רעטײברַא

 .(ןעגנוצעזטרַאפ

 רָאטַאזינַאגרָא ןוא רענדער סלַא ןקילײטַאב ךיוא ךיז טגעלפ .ר

 .תורבה-הקדצ ענעדישרַאפ רַאפ

 רע טָאה ,בולק-קיטַאמַארד ַא ןופ טנעדיזערּפ סלַא ,1895 ןיא ךָאנ

 ,ןרָאװעג טליּפשעג ןענייז סָאװ ,סרעטקַאנייא ייווצ טסַאפרַאפ ייז רַאפ

 לשריה; עסעיּפ ןייז ןרָאװעג טריפעגפיוא 1903 ןיא זיא ןעזייר .ז טיול

 -ָאקשָאמ סירָאמ ןוא שילַאק ַאטרעב ךרוד זיא 1917 ןיא ."טרעקעל

 סָאװ ,"המשנ עקידניז יד, עסעיּפ ןייז ןרָאװעג טריפעגפיוא שטיוו

 ןָאיליװַאּפ סרענטרעג ןיא ןרָאװעג טליּפשעג 1917 ץרעמ 5 םעד זיא

 ,ּפ .י ךרוד טריפעגפיוא ,"טלעוו עיינ יד; ,ָאגַאקיש ןיא רעטַאעט

 -מע, רעגַאקיש ןיא טרעװ 1918 ןיא ,*רעטַאעט דנערג, ןיא רעלדַא

 סָאד, עסעיּפ ןייז סנַאמרעג יד ךרוד טריפעגפיוא "רעטאעט רעייּפ

 דנַאלוװילק ןיא קנַאלב ןופ טליּפשעג ךיוא טרעוו סָאװ ,"דניק המחלמ

 ןמלק טױל .ןָאטסָאב ןיא ןַאמנייפ ענייד ןוא ךילַאק בקעי ןופ ןוא

 רעשידיאע עסעיּפ ס'.ר ןרָאװעג טריפעגפיוא 1919 ןיא זיא רמרמ

 ."עגיאַארקוא ןופ רעטכעט, ןוא "ןברוח טלעוו

 - רעטעּפש| רעטַאעט טרעבליז עוָאר ןיא זיא 1924 רעבמעצעד 5 םעד

 ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא ליװזנָארב ןיא ן*רעטַאעט ןַאסניקּפָאה ;

 ןופ קיזומ) "םייה רעד ןופ סורג ַא; דליבסנבעל ס'.ר טרעבליז בקעי

 1927 רַאורבעפ ןיא טָאה יקסװעשַאמָאט סירָאב ןעוו .(קילאז ,ה

 ,טגָאלקרַאפ םיא .ר טָאה ,"הוצמ רב , עטערעּפָא ןייז טריפעגפיוא

 ,"םייה רעד ןופ סורג ַא; עסעיּפ ןייז ןופ טַאיגַאלּפ ַא זיא סָאד זַא

 ָאטנָארָאט ןיא טריפעגפיוא רעירפ רָאי ַא טָאה יקסוװעשַאמָאט עכלעוו

 ,רבחמ סלַא .ר טימ "ןעיורפ ענעסעגרַאפ, ג"א

 ,"ןעמַאלפ סעביל, :ןסעיּפ עקידנגלָאפ ךָאנ םעדרעסיוא טָאה .ר

 -ייגיצ רעשידיא רעד, ,"רעטסעווש עקיצנייא ריא,, ,?םינָארַאנ עגולק;

 ןוא עביל, ,*? קידלוש ןעיורפ ןענייז , ,"רעטכָאט סבייוו ןייז, ,*רענ
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 "יבייא רעד, ,"עביל ןוא טסנוק, ןוא "רעצרעה ענעטירעצ/, ,"סענזיב

 ,גָאלָארּפ ַא טימ ןטקַא ייווצ ןיא "ןשטנעמ ענעמייל ,, ןוא *ףמַאק רעק

 זיא "טייג יבר רעד ,ַאש ,ַאש; עכלעוו ןופ ,סעשטעקס 8 ךיוא יו

 ,גלָאפרעד ןסַױרג ַא טימ ןרָאװעג טליּפשעג

 ןוא יטיסילבוּפ סלַא טקיטפעשַאב ןעוועג ,ר זיא ןרָאי עטצעל יד

 "נָאק ןשידיי רענַאקירעמַא ןופ סיּפָא ןיא רעטלַאװרַאפ-עיצַאזינַאגרָא

 ,1944 טסוגיוא 27 םעד ןברָאטשעג זיא רע ואוו ,ָאגַאקיש ןיא סערג

 .} .מ ןוא .ע .ש
 .לעגיס בקעי ןופ .ע .ש

 ,386:87 .וז ,וש ,",טיל .דיי .קעל, --- ןעזייר ןמלז

 ,1924 .צעד 12 ,.י .נ ,"גָאט, ,"םייה רעד ןופ סורג א; -- ןאמשיילפ לאיזוע

 ,1924 .צעד 19 ,.י .ג ,"טלב"טדיי, ,"םייה רעד ןופ סורג א? -- ןָאסנַארַא לכימ

 ,".װרָאפ, ,רעטַאעהט רעליװזנָארב ןיא גלָאפרע טכַאמ סע סָאװ -- ןיביל .ז

 ,1924 .צעד 22 ,י ,

 25 ,טרָאד ,ןיקסװעשַאמָאט סירָאב ןָא טגָאלק גרוטַאמַארד רעשידיא -- ן-ן

 ,1927 ץרצמ

/-{ 

 ארעיוו ,אקנאזָאד
 ןרעניוו הרּפשְו

 ,,בוג רעװָאגינרעשט ,ּפָאטאנאק ןיא ןריובעג

 -עג .קישטַאירדָאּפ ַא -- רעטָאפ .עניאַארקוא

 ןַא ןרָאװעג ךָאנרעד ןוא רדח ַא ןיא טנרעל

 .ןרעטסקע
 ןטָארטעגסױרַא ךיוא ןוא ןלוש ןיא ןעגנוזעג

 -ייז .ןעגנורעייפ עטַאוװירּפ ףיוא גנַאזעג טימ

 רעליּפשיױש ןשידיי ןופ ןירעגעווש ַא קידנע

 ןיא םיא ייב ןביוהעגנָא יז טָאה ,רענוװַארַאש

 זייווקיצנייא ןוא ,ןלָאר-רעדניק ןליּפש עּפורט

 .ענעסקַאװרעד ןופ ןלָאר וצ ןעגנַאגעגרעביא

 לארשי רעביירש-ןסעיּפ ןוא רעליּפשיױש ןטימ הנותח רעד ךָאנ

 -טע טליּפש יז ואוו ,עדַאנַאק ןייק 1917 ןיא טרירגימע ,גרעבנעזָאר

 ןיא ןעמוקעג -- 1921 .סעּפורט עשידיי עקיטרָאד ןיא רָאי עכעל

 עשידיי ענעדישרַאפ ןיא טייצ וצ טייצ ןופ טליּפש .ר ואוו ,קרָאי-וינ

 -נָא ,ָאידַאר רעשידיי רעד ךעלכַאזטּפױה ךיז קידנעמדיוו ,סעּפורט

 ?ףפסקיש עשידיי יד, סלַא םַארגָארּפ ַא רָאי 14 קידנטלַאה

 -נָא ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ ,.ר טָאה 43"1942 ןָאזעס םעד טניז

 -*לַאנָאשעג, ןטימ רָאי 2 ךָאנרעד ,"רעטַאעט ןָאטנילק, ןטימ טריפעג

 .*רעטַאעט רימזלע, ןטימ רָאי ןבלַאהרעדנָא ןוא ,רעטַאעט ליװעדָאװ

 -עג ןענייז סָאװ ,ןסעיּפ יד ןיא רָאנ טינ ןטָארטעגפיױא .ר זיא ָאד

 ןיא ,ריא טימ ןענייז *רעטַאעט ןָאטנילק, ןיא רָאנ ,ןרָאװעג טליּפש

 עשילַאקיזומ סנַאמ ריא ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא ,לָאר-לטיט רעד

 "רעביא סנַאמ ריא ןוא ריא ןיא ןוא ,"הלכ ַא טרעוו ַאקשַאמ , עידעמָאק

 ַאקנַאגיצ } *ַאזַא ַאקנַאגיצ עשידיי יד, ןסעיּפ עשיניאַארקוא יד גנוצעז

 טסלָאז , ןוא "ַאקוַאטלָאּפ ַאקלַאטַאנ, ,*יטסירקיוו ַאקווָאדישז, ,ןַאזַא

 יד טליּפשעג טָאה יז עכלעוו ןיא ,"ךעלעדיימ ערעדנַא טימ ןייג טינ

 ,ןלָאר-טּפיױה

 ןיא טליּפשעג .ר טָאה 1962:63 ןָאזעס ןוא 1960-1961 ןָאזעס

 ."סגעיילע לַאנָאשיײיקוידע,

 ךימ גערפ/, ןוא .עלעגיצ, רעדיל יד טרידרָאקער ךיוא טָאה .ר

 .(יקסװָאקסַאל-גרעבנעזָאר) ?טינ

 -ענעק, ןיא 1919 ןיא ןעגנולייצרעד ןוא עיזעָאּפ טימ טריטויבעד

 רעטנַארָאט ןיא טקורדעג טּפָא ךָאנרעד ךיז יז טָאה ,"דנעגוי רעד

 "ןינ יד ןיא ןוא ,?טרָאװ רעזנואק רעגעּפיניװ ,?לַאנרושז רעשידיא,

 -נכָאװ רעקרָאי-וינ, ,"קלָאפ רעזנוא; ,"סדנוק רעסיורג רעד, רעקרָאי
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 ןופ 5 קיסקעל

 זיא 1924 ןיא ."רעדעפ יד; ןוא *עמיטש רעטײברַא עיירפ,, ,*טַאלב

 .(.זז 200) *ףרָאד ןוא טָאטש ןופ,, ךוב ריא ןענישרעד קרָאי-וינ ןיא

 יורפ יד ,ןירעליּפשיוש עשידיי ַא ןעוועג זיא ַאינָאס רעטסעווש ס'.ר

 א ךיוא זיא ,עוועי ,רעטכָאט רעייז .רענווַארַאש דוד רָאיטקַא ןופ

 .ןירעליּפשיוש עשידיי

 ףיוא טליּפשעג טייצ עסיוועג ַא טָאה ,ווָאלרעּפ יטעב ,רעטכָאט ס'.ר

 .עניב רעשידיי רעד

 .גרעבנעזָאר לארשי ןופ .ע .מ
 ,א"ב ,"עסערּפ יד, ,םירבאכעמ ןוא רעכיב ןשיװצ --- יקסנַאשַאטַאב וועקנאי

 ,1934 יַאמ 9
 1934 ינוי 1 ,"רעטעלב רעציװָאנרעשט, ,רעכיב עיינ -- ץרַאװש קיציא
 ,,י .ג ,"טַאלב תוכוס, ,ןלַאנרושז ןוא רעכיב עטסעיינ יד ןשיװצ --- ינרוג ללה
5 , 

 ,1934 .צעד 12 ,.י .ג ,"שיזָאמ , ,רעביירש ןוא רעכיב -- ינודקומ .א .רד

 רתסא ,רעניבאר
 |1941 טסוגיוא 5 .טשעג -- 1898 ץרעמ 18 .בעג}

 ,דנַאלסור ןיא 1898 ץרעמ 18 ןריובעג

 .בר ַא -- רעטָאפ

 יד :עילימַאפ יד זיא ,טיוט סרעטָאפ ןכָאנ

 ןיא ןעמוקעג .ר ןוא רעדירב ייווצ ,רעטומ

 ןרָאװעג ןענייז רעדירב עדייב .עקירעמַא

 טקידנעעג טָאה (ירעה) לשרעה .,ןטנעדוטס

 שובייל בקעי ןוא ,טנעטנוַאקַא קילבָאּפ סלַא

 ןיא רערעל ַא ןעועג טייצ עגנַאל ַא זיא

 ןוא ,6 לוש םכילע-םולש רעקרָאי-וינ רעד

 יטיס ןופ טריאודַארג ןוא ,לושלטימ רעד ןיא

 ןוא טרידוטש רעטייוו טָאה רע .ירגיד סרָאלשטעב ַא טימ שזדעלאק

 28) טױט רעטכירעגמוא ןייז רעבָא ,טַארָאטקָאד ןייז וצ טיירגעג ךיז

 ןסירעגרעביא סע טָאה (1948 רעבָאטקָא

 ןקידנע ןכָאנ ןוא ,רַאנימעס-רערעל ןשידיי ןיא טרידוטש טָאה .ר

 םכילע-םולש יד ןיא טשרעוצ ,ןירערעל עשידיי ַא ןרָאװעג יז זיא

 ןלַאנָאיצַאנשידיי ןופ ןלוש-סקלָאפ יד ןיא ךָאנרעד ,ןלוש-סקלָאפ

 ןיא .1941 ינוי ףוס זיב טנרעלעג טָאה יז ואוו ,דנַאברַאפ רעטעברַא

 טכַאמעגכרוד ,ןרָאװעג קנַארק קרַאטש יז זיא טייצ-עיצַאקַאו רעד

 -ןינ ןיא ןברָאטשעג יז זיא 1941 טסוגיױא 5 םעד ןוא עיצַארעּפָא ןַא

 ,קרָאי

 עכלעוו ןופ ,ןעגנורינעצסניא ןוא ןסעיּפ לָאצ ַא ןבירשעגנָא טָאה .ר

 ןוא "רדס םוצ חסּפ, ,"ןתונמ-חלש ייווצ ,, ,"הכוס ַא לָאמנייא ןיוש;

 רעדניק, רעקרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענייז ?קלָאפ ןוא גינעק;

 -גוא-לוש ענעדישרַאפ ייב ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענייז ןוא *לַאנרושז

 .ןלוש עשידיי ךס ַא ןיא םיבוט-םוי לוש ןוא ןעגנומשנרעט

 :ןענייז ןסעיּפ עטקורדעג ס'.ר

 הכוס ַא לָאמנייא ןיוש ןוו

 סענעצס יירד ןיא רעטקַאניײא

 סניבאר רתסא ןופ טריזיטַאמַארד ,םכילע-םולש ןופ

 ן5---/ .זז ,1929 רעבָאטקָא ,.י .נ ,*לַאנרושז-רעדניק;}

 ןתונמ-חלש ייווצ {21}

 םכילע-םולש ןופ סענעצס ריפ ןיא ליּפש-םירוּפ

 רעניבאר רתסא ןופ טריזיטַאמַארד

 ן1---2 .זז ,1931 רַאורבעּפ ,.י .נ ,*לַאנרושז-רעדניק.ן
 רדס םוצ חסּפ ןב}

 -בוט:םוי יירד טל סענעצס יירד ןיא ליּפש-רעדניק ַא

 טרינעצסניא ןוא טעבראַאב יירפ ,םכילע-םולש ןופ תוישעמ
 רעניבַאר רתסא ןופ
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 רעטַאעט ןשידיי

 ן10--14 .זז ,1932 ץרעמ ,.י .נ ,*לַאגרושז-רעדניק;}

 קלָאפ ןוא גינעק {41
 .ֿגָאלָארּפ ַא טימ סענעצס יירד ןיא ליּפש ַא

 ,רעלימ ,.ל ןופ "גינעק רעטכעלש רעד; עמעָאּפ רעד טול

 רעניבַאר רתסא ןופ טעבראַאב ןוא טרינעצסניא

 ן12--14 ,זז ,1932 רַאונַאי ,.י .נ ,*לַאנרושז-רעדניק;}

 | .רערהעל עּפיל ןופ .ע .ש

 ,1941 רעבָאטקָא ,.י .ג ,"לַאנרושז רעדניק, ,רעניבַאר רתסא -- {--|}

 ,1948 .וָאנ ,.י .1 ,"לַאנרושז רעדניקא ,ה"ע ,רעניבַאר שובייל בקעי -- {

 לארשי ,יקסנַאשטילעװ

 -יל-שיסור ,קסווָאטיל-טסערב ןיא ןריובעג

 -- רעטָאפ .עילימַאפ רעשידיסח ַא ןיא ,עט

 יירעטידנאק ַא ןטלַאהעג -- רעטומ .ןדמל ַא

 דמלמ-יקדרד ַא ייב טנרעלעג .יירעקעב ַא ןוא

 ,קסווָאטסילטסערב ןיא ארמג רעטעּפש ןוא

 'ר ייב ןוא הבישי רעקדָאבָאלס ןיא ךָאנרעד

 ןיא קירוצ רעדיו רעטעּפש ,ןנחלא קחצי

 ןוא שיסור ,שיאערבעה .קסווָאטיל-טסערב

 טערט ןוא ,לוש רעטַאוירּפ ַא ןיא -- שידיי

 ןסרוק עשיטסינויצ-ילעוּפ יד ןיא  ןיירַא

 רעד ןופ עטכישעג ,עטכישעג ענײײמעגלַא ןיא שיליוּפ ךיוא טנרעל

 ןופ לוש רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא טרידוטש .,גנוגעװַאב-רעטעברַא

 ואוו ,ןיוו ןייק ןרָאפעג 1921 ןיא .רעלָאטס סלַא טקידנע ןוא *טרָא;

 ןיא ךיוא יו ,טסנוק רעשיטַאמַארד ןגעוו סעיצקעל טכוזַאב טָאה רע

 ואוו ,לארשי-ץרא ןייק ,ץולח סלַא ,ןרָאפעגּפָא 1922 ןיא .ךיירקנַארפ

 ךיז טריסערעטניא ןוא ,ןעעסָאש ןעיוב םייב רעלָאטס סלַא טעברַא רע

 ,טסנוק עשיטַאמַארד יד ןרידוטש טימ קיטייצכיילג

 בייהנָא ןיא ָאד .עקירעמַא ןיא רעדורב ַא וצ ןעמוקעג 1922 ןיא

 עשינַאּפש ייב רעלאמ סלַא טעברַאעג ,רעלדעּפ-םָאטסָאק ַא ןעוועג

 ,"ףעטרַא; ןופ טיזיווקער םייב ןוא ,רעשַאוװ-רעטסנעפ ,רעלָאטס ,ןלַאש

 עטשרע יד; סלַא טײצרָאי םכילע-םולש םוצ טריטויבעד רע ואוו

 ַא, ,"טכירעג ןשידיי-שיטעיווָאס ַא ןיא, סנָאסלעגרעב ןיא "ענעדיי

 ןיא ,ץנַאט-"רמועב-ג"ל, סמכילע-םולש ןיא "לטניה ַא; ןוא *לסקיש

 סרענידאג לאומש ןיא "רושטינריופ סימ; לָאר יד .וו טליּפש 0

 סאקרַאיװעיװ ןיא ?ַאנװעײסקעלַא עצנירּפש, ,יּפָאקרעּפוק םישזד;

 ,ןעבישַאמ ןופ שיור ןיא; סענרעשט ןיא "שרעס , ,?ןטנַאילירב ;

 .ןעגנוריפפיוא ערעדנַא ןיא ךָאנ ךיז טקילײטַאב ןוא

 -גיירא טרָאד ןוא דנַאלסור-טעיווָאס ןייק ןרָאפעגּפָא 1921 יַאמ ןיא

 גנוטייל רעד רעטנוא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעוועיק ןיא ןטָארטעג

 ןלָאר-ןעיורפ ייר עצנַאג ַא טליּפשעג טָאה רע ואוו ,ווָאלישרעװ ןופ

 ,*קַאה רעד ןופ עמעָאּפ יד ,, ,"טנָאזירָאה רעט-5 רעד; ןסעיּפ יד ןיא

 סַאג יד, ןוא "געט 4, ,"ןיװטָאב ילתפנע ,"לגילפ עקידנעיירד ידע

 רעדיוו ךיז ןוא עקירעמַא ןיא ןעמוקעגקירוצ -- 1922 .,"דיירפ ןופ

 -מורַא ךיוא ,*ףעטרַא, ןופ ןטעברַא עקידרעטייוו יד ןיא טקילײטַאב

 1926 ןוא 1924 ןיא ןוא ,עקירעמַא רעביא ןעענרוט ףיוא ןרָאפעג

 סלַא ןוא ןסעיּפ ענעדישרַאפ ןיא ןלָאר-ןעיורפ ייר ַא טליּפשעג רעדיוו

 -ָאניבַאר, לָאר ,"ןטורקער; סקינזער ןיא *יאבג רעשרעדיינש רעד,

 ףסוי; סלַא ןוא "טירטס ןָאטנילק; סרעװַאּפ-רעװַאכ ןיא *שטיוו

 ."סרעטינש יד; סוועל ןיא "לאומש

 עיזיויד רעשידיי רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא 1928-29 ןָאזעס םוצ

 ןוא רעסישזער סלַא שטעסושטעסעמ ןיא רעטַאעט ןלַארעדעפ ןופ

 "סגיוועג עסיורג סָאד, ףיוא טרָאד טריפ ןוא ,טסילָאר רעטשרע
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 ,ןוא ?רעקָארָאס עלעמיש, ןופ לָאר יד קידנליּפש ,םכילע-םולש ןופ

 ,"טעבקַאמ; סריּפסקעש ,שילגנע ןיא

 ןיא רָאי יירד טנידעג .וו טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןיא

 רַאפ ןלָאטיּפש יד ןיא ,טרָאד טָאה רע ןוא ,עעמרַא רענַאקירעמַא רעד

 ,טליּפשעג "וויירק ןטיור, ןיא "רעטסעוװש, יד רַאפ ןוא ןטַאדלָאס יד

 ןעמונעגניירַא .וו זיא עעמרַא רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ .שילגנע ןיא

 ,עינוי-ןרָאיטקַא רעשידיי רעד ןיא דילגטימ ַא יו ןרָאװעג

 -רַא, ןופ רָאטקעריד רעשיטַאמַארד רעד ןעוועג ןענָאזעס 2 זיא .וו

 טָאה ,"קירעביוב ּפמעק, ןיא ןענָאזעס 4 ןוא *ּפמעק גניר-רעטייב

 רעטנעס שיאושזד, ןוא גניר-רעטיײברַא ןטימ סרוט 16 טכַאמעגטימ

 טריפ רע ואוו ,עדַאנַאק ןוא עקירעמַא רעביא ?ָארויב סרושטקעל

 סרעדנוזַאב ךיז טריזילַאיצעּפס ןוא ,ןעמַארגָארּפ-טסנוקניילק ךרוד

 -ַאב ,םירג ןָא ןוא ןיא ,ןגָאלָאנָאמ ,סעיצַאטיצער ,סעיצַאמַאלקעד ןיא

 ַא ןופ לוגלג רעד, סצרּפ ,"טירטס ןָאטנילק, סרידַאנ ןיא סרעדנוז

 -לימ; סמכילע-םולש ,"רעמורק רעד עקשיפ, סעלעדנעמ ."ןוגינ

 -נוט רעד טיול) גנוטעברַאַאב ןייז ןוא ?ןטַאידַאר, סרוקרעמ ,"סקיכ

 ,"דיגמ רעסיווטיל רעד; (רעלעק

 ַא טריפעגכרוד ,רוקרעמ ףלָאװ טימ ןעמַאזוצ ,.וו טָאה 1951 ןיא

 רעדיוו רע זיא 1955 ןיא ,ָאקיסקעמ ןוא ַאבוק ,איבמָאלָאק רעביא רוט

 ןיא טנווָא-טסנוקניילק ַא טימ (ץישפיל טעלעדיירפ טימ) ןטָארטעגפיוא

 1961 ןיא ןוא ,רעדנעל רענַאקירעמַא-ןיטַאל ערעדנַא ןוא ָאקיסקעמ

 ןיא טנוװָא-טסנוקניילק ַא טימ ןטָארטעגפיױא רעדיוװ ,ןײלַא ,רֶע זיא

 .ָאקיסקעמ
 ,רעלדַא עליצ טימ ןעמַאזוצ ןטנוװָא עכלעזַא ךרוד .וו טריפ 1962 ןיא

 עטירד, יד רָאי 10 ןופ ךשמ ןיא ןָא טריפ ןוא ךיוא טריסישזער .וו

 -עגכרוד ךיוא טָאה ןוא ,קרָאי-וינ ןיא *גניר רעטײברַא, ןופ *םירדס

 ,דנָאפ-לַאנָאיצַאנ ןרַאפ ןעלקַאטקעּפס עסיורג 4 טריפ
 יל .מ

 | ,51-52 .זז ,1927 ,קרָאײוינ ,"ףעטרַא רָאי יי
 ,1951 ,טסוגיוא 11 ,אנַאװאה ,"ןבעל רענאוואה, ,םולָאק ןיימ -- ןַאמלעבוד .י .א
 25 ,ָאקיסקעמ ,"עמיטש יד, ,ןטסיטרא יד -- חכירשיי א -- ןייטשניבור .מ

 ,1951 טסוגיוא

 ,1955 .טקָא 12 ,ָאקיסקעמ ,"געוו רעד; ,ךָאװנטימניא -- ןד-ירטסוא והיעשי ,רד
 ,"געװ רעד, ,סונעג ןשירעלטסניק ןופ טנװָא ןא --- ןייטשלעקניפ .א .שזניא

 ,1955 ,טקָא 13 ,ָאקיסקעמ
 ,1955 .טקָא 15 ,ָאקיסקעמ ,"עמיטש יד, ,ךָאװ ןופ גנַאג ןיא -- סעקלוס .ש
 ,1955 .טקַא 29 ,ָאקיסקעמ ,"עמיטש יד, ,ליּפש-רעטאעט טכע -- .ר .מ
 ,1955 .װָאנ 5 ,ָאקיסקעמ ,"געװ רעד, ,ןביוש יד ךרוד --- רענילרעב קחצי

 א ןיא תבש רעביא יקסנַאשטילעװ .י רעלטסניק םעד טימ -- לעגיס לאומש
 ,1957 טסוגיוא 1 ,ָאגאקיש ,"סטרעװרָאפ , ,ּפמעק-רעמוז

 ןא.9. --- ןסיאג5|ג 1 062616 202312/ 25 1270, 106 ןסש15ג 1090, 242/004 3,

.1960 

 ,געפיניו ,"טרָאװ עשידיא סָאד, ,! ןרעה וצ סָאװ ןעװעג עקאט זיאיס -- .ב .א
 | ,1960 ץרעמ 4

 ףלָאדַא ,רעצאק
 ן.., .טשעג -- ... .בעגְו

 ןיא ןעמוקעג זיא .ק זַא ,רעביא טיג רעלימ ירעה רָאיטקַא רעד

 טַאהעג טָאה ןוא רעגניז-ןָאטנַאש ַא ןעוועג זיא רֹע .1900 ןיא עקירעמַא

 ,רָאנעט-אריל ַא

 ןופ ןעמַאטש .ק לָאז ,רעביא טיג רעמערק סיאול רָאיטקַא רעד יו

 יו ,ךיירטסע ,ןיוו ןיא ןטָארטעגפיוא זיא דע .ןרַאגנוא ,טסעּפַאדוב

 .סרעטַאעט-עטעירַאװ עשטייד עקיטרָאד יד ןיא רעגניז-ןָאטנַאש ַא

 -ליוועדָאװ עשידיי יד ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה עקירעמַא ןיא

 -קיזומ סלּפיּפ , ,*לָאה-קיזומ רעטַאעט , ןיא טליּפשעג ןוא ,סרעטַאעט

 רעבירַא ללכב רֶע זיא רעטעּפש .*לָאה-קיזומ ָאניסַאק, ןוא *לָאה

 .רעטַאעט-ליװעדָאװ ןשטייד םוצ קירוצ
 .רעמערק סיאול ןוא רעלימ ירעה ןופ .ע .מ
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 ַאנַאיד ,וװַאקרוט-דלעפנעמולב
 ן1961 .טּפעס 3 .טשעג -- 1906 לירּפא 1 .בעגְו

 ,ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1906 לירּפַא 1 ןריובעג

 ןסרוק עשיגָאגַאדעּפ ןוא לושלטימ ַא טקידנעעג

 ,ןלוש עקינייא ןיא ןירערעל ןעוועג ןוא

 : טלייצרעד ןיײלַא .ב יו

 ןעמ טָאה ,ךיא קנעדעג ,ןָא זייוודניק ןופ,

 טלַא ןיב'כ ןעוו ."עקטסיטרַא , ןפורעג ךימ

 -עגקעװַא ךימ ןעמ טָאה ,רָאי ריפ ןעוועג

 רימ טָאה'מ ןוא ,עלעקנעב א ףיוא טלעטש

 : טגָאזעג

 !ןייוו ַא ביג ,עלעשטניד ---

 ךיז ןבָאה םורַא עלַא זַא ,ןרערט טימ ןענייוו ןעמונעג בָאה ךיא

 : טנָאזעג ױימ ןעמ טָאה םעדכַאנ ,ןעמונעגרעביא

 ! ךַאל ,עלעשטניד ---

 ."ןכַאלטימ טזומעג ןבָאה עלַא זַא ,טכַאלעג קרַאטש ױזַא ךיא בָאה

 סעיצַאמַאלקעד טימ ןטערטפיוא םיבוט-םימי לוש יד ףיוא טגעלפ .ב

 ןוא ןלוש ערעדנַא וצ ןרעוו *טגרָאבעגסיױא, טגעלפ ןוא ,גנַאזעג ןוא

 ."ןרילָארטסַאג; טרָאד

 -רעד ןוא עירָאטַאװרעסנָאק ןיא רָאי ַא טנרעלעג .ב טָאה 1921 ןיא

 ואוו) ַאקצעיוװינירה ןופ לוש רעשיטַאמַארד רעשילױּפ רעד ןיא ךָאנ

 טימ טקידנעעג טָאה יז עכלעוו ,(רערעל ןעוועג זיא שטיוװָארעװלעז

 עלענָאיסעּפָארּפ ַא ןרעוו וצ סולשַאב ריא .1924 ןיא גנונעכייצסיוא ןַא

 ,ןרעטלע עריא ןופ טפַאשרענגעק ַא ףיוא ןָא ךיז טסיוטש עסירעטקַא

 ןָא ןרעג טמענ יז רעבָא ,ןירערעל סלַא ןעעז טלָאװעג יז ןבָאה עכלעוו

 סַאקסנימַאק לחר רתסא ןיא ןטערטוצנײרַא 1922 ןיא גנודַאלניײא יד

 -ינַאגרָא סָאװ-רָאנ ןיא רעביא יז טייג טרָאד ןופ .ענליוו ןיא עּפורט

 סַאנָאי רעסישזער ןוא רעליּפשיוש ןטימ הנותח טָאה ,"טקיוו, ןטריז

 ,"רעטַאעט ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי רעװעקָארק, ןיא טליּפש ,ווָאקרוט

 ןעמַאזוצ) ךיירקנַארפ ,עיגלעב ןיא טרילָארטסַאג ,"טינוו, ןיא ךָאנרעד

 עטיל ,דנַאלטעל ןיא ןַאמ ריא טימ ךָאנרעד ,(ווָאקרוט טנומגיז טימ

 ,גיצנַאד ןוא

 טכוזַאב סעּפורט ענעגייא טימ יז טָאה ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ

 ואוו ,ןלױּפ ןיילק ןוא סיורג ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש רעטרעדנוה

 "המותי יד עיסַאכ; סנידרָאג רעסיוא ,טליּפשעג בור יּפ לע ןבָאה ייז

 ןוא יקסניּפ דוד ,םכילע-םולש ,שַא םולש ןופ ןסעיּפ ,*הטיחש יד; ןוא

 ןבָאה ןַאמ ריא רעדָא ןילַא יז עכלעוו ,ןסעיּפ יד ,רעלסער ןימינב

 -"דנוש, ןיא ןטָארטעגפיא טינ לָאמנייק זיא רעבָא ,טצעזרעביא

 7 ,רַאוטרעּפער
 ,י טביירש ,ווענערוװַאל ןופ "רעט-41 רעד; ןיא ןליּפש ריא ןגעוו

 : ןיקנאד

 ,סנַאוינ ןדעי ןיא טכַארטעגניירַא ךיז טָאה דלעפנעמולב ַאנַאיד ,

 -פעוו ,ןעמעלבָארּפ עסיורג יד ןופ גנוריטַאש רעטסל?דייא רעדעי ןיא

 ןזיוװעגסיױרַא םזיטרַא ןצנַאנ ןטימ טָאה יז טגָאמרַאפ עסעיפ יד עב

 עעדיא ןופ ליפענ םעד טימ עביל ןופ ליפענ ןופ ךיִז ןיא ףמַאק םעד

 ןופ ליפעג םעד טימ קילג םענענייא ןופ ליפענ ,גנוגייצרעביא ןוא
 ."טייקבכעלשטנעמלַא

 -ַאעט-*לַארעמַאק, רעװעשרַאװ ןיא ןטָארטעגפיוא .ב זיא 1928 ןיא

 ,רָאדָאפ ,ל ןופ (?זיומ-רעטסיולק,) *ערעירַאק, ןיא רעט

 :ןַאמיינ .מ .י טביירש ,עסעיּפ רעד ןיא ןליּפש ריא ןגעוו

 -עיראק טכַאמענ ןירעליּפשיוש ןייא טָאה 'ערעירַאק, קיטש םניא,

 ןעעזעג ןיוש יז ןבָאה רימ .דלעפנעמולב ַאנַאיד : ןעניימ רימ .ער
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 ןופ ןָאקיסקעל
 טאהקסאוהאוטטשטאאסססטטעאקסאטנ סעקטאר עעעעא

 .עניטור ךס ַא טימ ,טקערָאק ,טבַאנַאב דימת .,ןלָאר עקינייא ןיא

 ןליּפשּפָא ןָאק יז .,ננוריסערעטניארַאפ ןופ עלַאקס עטיירב ַא ייברעד

 ןעעזעג יז טָאה ןעמ .רעטקַארַאכ א ןבעג יװ ,עלָאר עשינַארט ַא

 ַא ןעוועג זיא יז ,טשַארעביא טינ טָאה יז רעבָא .ןנינגרַאפ טימ

 -עירַאק; ןיא .דלעפ-רעטַאעט ןשידיי ןפיוא ןירעטעברַא עליטש עטוג
 ןָאטעג ץילב ַא טָאה יז .טקיצטנַא דלעפנעמולב ַאנַאיד טָאה 'ער

 עשיריל-שימָאק ַא ןיא ןזיוועג ךיז טָאה יז .טנַאלַאט ןתמא ןטימ

 יו זיא עלָאר יד זַא ,קורדנייא םעד טַאהעג טָאה ןעמ ןוא ,עלָאר

 רעקיזָאדרעד ןיא טָאה דלעפנעמולב ַאנַאיד , . , ריא רַאפ ןטסָאמעגנָא

 -כיילג ןוא ,קיצרַאה טכַאלעג טָאה ןעמ .געוו ריא ןענופעג עידעמָאק

 טייקטרירעג ןופ ןרערט יד טשיוועג לָאז ןיא ןעיורפ ןבָאה קיטייצ

 ןענייז רעדיוו רעבָא ,קידעבעל ןוא טכייל זיא גנוצעזרעביא יד ,.,

 ַא קיטיינ ןיא סע .ןרעלעפ עשילַאקיטַאמַארג עקינייא ןַאהרַאפ

 ."רוטקערָאק

 ;: טביירש יאטיק .מ

 םעד ןופ עלָאר רעד ןיא טצנַאלנענ טָאה דלעפנעמולב ַאנַאיד;

 -טָא ןופ סעיצַאערק עטסעב יד ןופ ענייא זיא'ס .?זיימ-רעטסיולק

 םעד ךיז טימ טימ טסייר יז .ןיטסיטרא רעטבַאנַאב רָאגיזיב רעד

 ןכַאמ ֹוצ ףיוא ןסנַאינ עטסקיטרַאנדישרַאֿפ יד טניפעגנ ןֹוא םלוע

 ."טייקיטכירפיוא ןוא טייקטכע ריא ןיא ןביולגנ

 -וצ גנַאל טינ טשרע זיא עסעיּפ יד יו ױזַא זַא ,טלַאה קחצי-ןב ןוא

 רעייז ןעוועג סע זיא ,עניב רעשיליוּפ רעד ףיוא ןרָאװעג טליּפשעג קיר

 -עגייב ןויסנ רעד זיא ךָאד .שידיי ףיוא יז ןלעטש וצ שילַאקיזיר

 : ןוא ,ןרָאװעג ןענַאטש

 עצנַאג סלַא ננולעטשרָאפ יד ליפיוזַא טינ : טייקכעלטקניּפ םשִל ,

 םתוח ריא טנייל סָאוו ,דלעפנעמולב  ַאנַאיד ,ןידלעה-טּפיוה יד יוו

 ,ןנָאז טסיירד ץנַאנ ןָאק ןעמ ... גנולעטשרָאפ רעצנַאנ רעד ףיוא

 םוש ןָא ,זיא סָאד .ןניטשענרעביא ןיילַא ךיז לָאמסָאד טָאה יז זַא

 רעטבַאגַאב רעקיזָאד רעד ןופ עיצַאערק עטסעב טציא זיב יד ,קפס

 רעד ןופ גלָאפרעד-רקיע רעד .עסירעטקַא רעלופטנעמַארעּפמעט ןוא
 ."ןובשח ריא ףיוא ןרעוו טנכעררַאפ עקַאט ףרַאד גנולעטשרָאפ

 ןופ לַאז ןיא טריפעגפיוא ןַאמ ריא ןוא .ב ןבָאה 1928 רעבמעצעד

 ןופ גנוצעזרעביא ס',ב ,עשרַאװ ןיא קעטָאילביב רעשיטסיאַָאדוי רעד

 ,"תומולח ןופ עירָאעט סדיורפ, סיקסנישזדריאווצ

 :גנולעטשרָאפ רעד ןגעוו טביירש ןַאמּפַארג .א

 רָאנ ,גנורימויטסָאק ןָא ,,טיזיווקער, ןָא ,סעיצַארָאקעד ןָא .... ,

 טָאה טעוד רעשירעלטסניק ַא .גנַאלק-טרָאװ ןוא טלַאהניא זיולב

 ןטנעגילעטניא ןסיורג ַא טלייוועג ןוא טריטרעצנָאק העש ןבלַאהטירד

 יו ,ןפוא ַאזַא ףיוא -- ןפוא ןלערוטלוק ,ןלעטבוס ַא ףיֹוא םלוע

 עלַארעמַאק עשירעלטסניק-ןייר ףיוא -- ןטייל ייב ךיז טריפ סע

 -טסניק עטנענילעטניא ייווצ ךיז רַאפ ןעעזעג טָאה ןעמ ... .סעניב

 טַאהעג לָאמסָאד ןבָאה רימ ... .םענרַאפ ןקידנטיידַאב ןופ רעל

 ןלעטשוצטסעפ טייהנרירפוצ רעדנוזַאב א טימ טייהנגעלעג יד ךיוא

 ,רלעפנעמולב ַאנַאיד ןֹופ גנולקיװטנַא עשירעלטסניק עקיטייזלַא ןַא
 ןיא תוחכ עשירעפעש עטסעב יד ןופ ייר רעד ןיא יז טלעטש סָאװ

 רענטרַאּפ ריא טרידנוקעס טנכייצעגסיוא טָאה יז .רעטַאעט רעזדנוא

 ןעמוקַאבסיױרַא ץנענילעטניא ךס ַא טימ ןבָאה ןעמַאזוצ עדייב ןוא

 -עטשרָאפ עטסנרע קיטייצכיילנ ןוא עלופרָאמוה עטנַאסערעטניא ןַא

 ,"ננול

 : טביירש ןַאמיינ .מ .י

 -ווש סלַא טנעמילּפמָאק ַא טנידרַאפ דלעפנעמולב ַאנַאיד .. . ,

 טרעהענ דלעפנעמולב אנַאיד .קיטכערּפ ןעוועג זיא יז ,ןירעליּפש

 יד ... עיצַארענעג רעגנוי רעד ןופ סנירעליּפשיוש עטסנייפ יד וצ
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןליפַא זיא ךַאדּפש יד .טקעפרעּפ טשינ רעדייל זיא ננוצעזרעביא

 טצעזרעביא ןצַאז עכנאמ ןענייז טייצ וצ טייצ ןופ רעבָא ,קידעבעל

 ."יוב-ץַאז ןשיריי ןרַאפ ןיז ןָא ,שילױוּפ ןופ ךעלטרעוו ןוא שינַאכעמ

 -רעטַאעט םעד טקידנערַאפ ,ןַאמ ריא טימ ,.ב טָאה 1929 ינוי ןיא

 רעד ןופ ןינב ןיא) רעטַאעט-"*לַארעמַאק, ןיא עשרַאװ ןיא ןָאזעס

 ןרָאפעגסױרַא ןוא (5 ַאקצַאמָאלט ףיוא ,קעטָאילביב רעשיטסיאַאדוי

 .ץניוָארּפ רעשיליוּפ רעד רעביא עענורט-רעמוז ןפיוא

 : ןַאלּפַאק חסּפ טביירש ,"יבישט/ ןיא ןליּפש ריא ןגעוו

 -נעמולב ַאנַאיד .רפ ןנָאלשעג טָאה ליּפש ןופ דרָאקער םעד ... ,

 טָאה עיצקַא רעטריצילּפמָאק רעד ןופ טייקרעווש עצנַאג יד .דלעפ

 -ָאמ יד .טריפעגסיוא קיטכערּפ סע טָאה ןוא ןעמונענ ךיז ףיוא יז

 ןעמוקענרָאפ םליפ ןיא ןענייז סָאו ,סעזָאפרַאמַאטעמ עלַאטנעמ

 עשינָאלָאכיסּפ עריא ןיא ןבענעג ָאד יז טָאה ,קיטסַאלּפ רעד ןיא

 ןפיוא ןטלַאהעג טייצ עצנַאנ יד זדנוא טָאה יז .ןעגנובעלרעביא

 ןבָאה ריס .טיײקנסקַאװרעד ןוא טייקשידניק ןשיווצ דנַאר עמאס

 ריא טימ ןעמַאזוצ טקינייּפעג ךיז ,עידעמָאקיגַארט ריא טבעלענטימ

 רעמָאט דחּפ ןופ טלּפַאצעג עלייוו עֶלַא רימ ןבָאה םעד ץוח ןוא

 עלעסיבַא ,דלוש רענענייא ריא בילוצ ליּפש יד עילַאק טרעוו טָא-טָא

 טלָאװ ,ןַארָאנ טימ ענעצס רעד ןיא טּפיוהרעביא ,שזראש רעקירביא

 דלעפנעמולב .,רפ טָאה רעבָא ?לכב .ןרעוו ןטימעגסיוא טנעמעג

 .?טנַאלַאט ןקיטולבלופ ריא ןיא ןזיוװַאב ךיז

 רעד רעביא טזָאלעג ךיז ייז ןבָאה ,עקָארק ןיא ןכָאװ 2 ןליּפש ןכָאנ

 ןיא ןעמוקעגנָא ייז ןענייז ךָאנרעד ןוא ץניוװָארּפ רעשיצילַאג-ברעמ

 ,עיצילַאג-חרזמ

 : גרעבמעל ןיא ןליּפשטסַאג עריא ןגעוו טביירש ףרָאדנעשַא .י

 טריניצסַאפ סקַאז יזוס ןופ לָאר רעד ןיא דלעפנעמולב ַאנַאיד,

 ףיוא טרירטנעצנָאק ןוא ןָא טנעמָאמ ןטשרע םעד ןופ רעיושוצ םעד

 .ליּבש ןופ עדנע יד וצ זיב רעיושוצ ןופ טייקמַאזקרעמפיוא יד ךיז

 ריא טשרעהַאב יז .עיסערּפסקע טימ ןופ ןוא ךעלריטַאנ זיא יז

 טנעמַארעּפמעט ריא טימ םוקילבוּפ םעד ףיוא טקריוו ןוא םיטש

 םוצ ןָא ,רעביא טסקַאװ דלעפנעמולב ַאנַאיד .טעטילַאטיװ ןוא
 ןיא ןעעזענ ןבָאה רימ עכלעוו ,סניטסיטרַא ערעדנַא עלַא ,לפייווצ

 ."עניב רעשיליוּפ רעד ףיוא לָאר רעד

 םעד ,גוצ ןטצעל ןטימ ןרָאפוצּפָא ,ןַאמ ריא טימ ,ךָאנ טזייװַאב .ב

 -ןקָא יד ןָא דלַאב ןפערט ייז ואוו ,עשרַאװ ןייק םייהַא ,טסוגיוא 1

 ,סיצַאנ יד ןופ עיצַאּפ

 ןייק ןעוועג טינ ןענייז עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד ןופ בייהנָא ןיא

 ַא ןוא ,ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט טימ ןייגוצנָא ןטייקכעלגעמ םוש

 -עגנָא ןענייז ,.ב ךיוא ייז ןשיװצ ,רעליּפשיוש עשידיי לָאצ עסיורג

 ןענייז סָאװ ,סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג ןיא ןרָאװעג טלעטש

 ןוא ןבעל רעייז ןעװעטַאר וצ ידכ ,ָאטעג רעד ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג

 ךיז טָאה'ס ןעוו ,רעטעּפש לסיבַא רעבָא .ץנעטסיזקע רעייז ןטלַאהנָא

 זיא ,ןבעל לערוטלוק-שידיי ַא ָאטעג רעד ןיא ןריזינַאגרָא ןבױהעגנָא

 "ַארוטַאמ, ןסעיּפ יד ןיא "ַאנימעפ; רעטַאעט ןיא ןטָארטעגפיױא .ב

 סַאנָאי ןופ טריסישזער) רָאדָאפ .ל ןופ ?לגיּפש ןרַאפ שוק רעד; ןוא

 "גוזַאב ,דיל-סקלָאפ ןשידיי םעד ךיוא ךיז טעמדיוו יז ןוא ,(ווָאקרוט

 -וּפָאּפ עקידלַאװג ַא ייז טימ טכיירגרעד יז .רעדילדָאטעג יד סרעד

 רעד ןיא ןענעפע ןָא רעדיװ ךיז ןבייה סע ןעוו זַא ,ױזַא ,טעטירַאל

 ןיא ןטעברַאפ יז טרעוװ ,רעצעלּפ-סגנולייוורַאפ ענעדישרַאפ ָאטעג

 סָאװ ,"לטפניפ עכעליירפ סָאד, רעטַאעט-עטעירַאװ ןשיליוּפ םעד

 ,ןרָאיטקַא עשילוּפ טימ) ןַאמדירפ װַאלסישטעמ ךרוד טריפעגנָא טרעוו

 ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ןצעזעג רעגרעבנרינ יד בילוצ ןענייז סָאװ

 יד טימ שידיי ןיא סױרַא טערט יז ןוא ,("ןדייא סלא ָאטעג רעד ןיא
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 יד טימ וצ יז טיצ טײקמַאזקרעמפיוא טערעדנוזַאב ַא .רעדיל-ָאטעג

 ,"ייא ,ייא ,ייא , ןוא גיטריבעג יכדרמ ןופ "*ּפוז-לפָאטרַאק; רעדיל

 סָאד זיא ױזַא; ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי טלייצרעד םעד ןגעוו

 : "ןעוועג

 ייז ןוא ,טּפַאכענפיוא ךיילנ סַאנ יד טָאה רעדיל עקיזָאדיד .... ,

 : םוטעמוא ןעגנוזעג ייז טָאה ןעמ זַא ,רעלוּפָאּפ ױזַא ןרָאװעג ןענייז

 ןוא ,ןּפָאש יד ןיא --- רעטעּפש ,ףייה יד רעביא ,טעברַא רעד ייב

 טריפעג זדנוא טָאה ןעמ ןעוו .ןרעגַאל יד ןיא -- רעטעּפש ךָאנ

 -רַאמ ,ןעמ טָאה ,רעצעלּפ-סטעברַא ענעדישרַאפ יד ףיוא רעגַאל ןופ

 ךיוא ןעמ טָאה 'ייא ,ייא ,ייא; ,'ייא ,ייא ,ייא, ןעגננוזעג ,קידנריש

 ,?עיצַאטּפָאדַא רעשיליוּפ רעד ןיא ,טייז רעשירַא רעד ףיוא ןעגנוזעג

 סַאנָאי טימ ןעמַאזוצ ןטָארטעגפיוא .ב זיא 1941 רעבמעווָאנ 8 םעד

 רעד ןיא ,5 ַאקצַאמָאלט ףיוא ,לַאז ןבלעז ןיא ,ָאטעג רעד ןיא ווָאקרוט

 ,"תומולח ןופ עירָאעט סדיורפ, עסעיּפ-טעוד

 ,רעדיל-סקלָאפ טימ ָאטעג רעד ןיא ןטערטפיוא ריא ןופ רָאי םוצ

 יד טביירש םיא ןגעוו סָאװ ,ןגרָאמירפ-לבוי ַא ןרָאװעג ןבעגעג זיא

 : *ַאקסוװָאדישז ַאטעזַאג;

 ןירעגניז-רעדיל רעטמירַאב רעד ןופ ןגרָאמירפ-םואעליבוי רעד,

 ןעוועג זיא ,דלעפנעמולב ַאנַאיד --- דיל ןשידיי ןופ ןיגינעק יד --

 רעד .ָאטעג ןיא םלוע ןשידיי ןופ עיצַאטסעּפינַאמ-רוטלוק עקיורג ַא

 .עשרַאו ןשידיי ןופ עטילע-רוטלוק יד ןניוצענוצ טָאה ןנרָאמירפ

 ױזַא זיא סָאוו ,טייקשימייה ןוא טייקכעלטימעג ןופ גנומיטש יד

 זיא ,דלעפנעמולב ַאנַאיד ןופ ןטירטפיוא יד ייב שיטסירעטקַארַאכ

 -קַארַאכ ַא ןנָארטעג טָאה לבוי רעצנַאנ דעד .עמערַאוװו א רָאג ןעוועג

 ךָאנ טָאה רעטקַארַאכ םעד .בוט-םוי-עילימַאפ א סעּפע ןופ רעט

 ןופ רָאטקעריד .וועג) האזאמ .מ רעה ןכָארטשענרעטנוא רעטלוב

 .לבוי ןופ דוס םעד טקעלּפטנַא טָאה רעכלעוו ,('עּפורט רענליוו, רעד

 -ולב ַאנַאיד ךרוד םעד ןופ לבוי רעקירָאינייא רעד ןעוועג זיא סָאד

 -עג האזאמ טָאה -- ןַאהרַאפ ןענייז סע .דיל םענעגנוזענ דלעפנעמ

 -- ןוא ,ןגייווש ,ןייוועג : ןגרָאז ףיוא סעיצקַאער םינימ 3 -- טגָאז

 .גנַאזעג --- לבוי-לעב םעד ןופ ננודניפרעד ענענייא יד ןיֹוש זיא סָאד

 ,גלָאפרעד סיורג טימ סָאד ןוא ,טרינַאּפָארּפ דלעפנעמולב ַאנַאיד

 רעדיל עריא רעביא ןזָאל ראפרעד .גנַאזעג -- ןימ ןטירד םעד

 .קורדנייא ןפיט ַאזַא

 ןפורעגסיורַא טָאה דלעפנעמולב ַאנַאיד ןופ טירטסיורַא רעד

 -רעביא סענערב יד רעביא םעד ןופ סעיצַאװַא ענַאטנָאּפס ,עסייח

 .ןילַא ךיז ןגיטשענרעביא לָאמסָאד טָאה ןירַאליבוי יד .לַאז ןטלופ

 -סָאד טָאה גנַאזענ טימ ןריטיצער ןופ טרַא רעכעלכיײלנרַאפמוא ריא

 -טנַא ךיז טָאה יז .טסנוק ןופ הנרדמ עטסכעה יד טכיירגרעד לָאמ

 רעד .טנַאלַאט ןצנַאנ ןטימ עיצאטיצער ןוא גנַאזעג ריא ןיא טקעלּפ

 ןוא ץנעגילעטניא ריא ןזיוועג ךיוא טָאה רעדיל יד ןופ לַאוװסיױא

 ,קימימ ןופ קרעוורעטסיימ ַא ןעווענ זיא דיל סעדעי ןוא ,קַאמשענ

 -בוּפ סָאד .טייקכעלמיטסקלַאפ רעשידיי ןופ גנומיטש ןוא טסעשז

 -סיטרַא יד ןעגנואווצעג סעיצַאװַא עשיטסַאיזוטנע טימ טָאה םוקיל

 ,"ןריסיב ןקידרדפכ םוצ ןיט

 רעװעשרַאװ רעד ןיא ןטרעצנָאק עריא ןופ קורדנייא םעד ןגעוו

 : ?ַאקסווָאדישז ַאטעזַאג, יד טביירש ,ָאטעג

 רעד ןעװעג ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא טנווָא ןופ 'ולק רעד, ...,

 ךיז טָאה ןיטסיטרַא יד רָאנ יו .דלעפנעמולב ַאנַאיד ןופ טירטסיורַא

 רעד טימ ןָאטעג ךיוה ַא לָאמַא טימ טָאה ,עניב רעד ףיוא ןזיווַאב

 ,תומולח ,ןעמיורט ,ןטפַאשקנעב עטנָאזרעד-טינ יד ןופ גנומיטש

 -רַאירטַאּפ סָאד רעביא טיג דלעפנעמולב ַאנַאיד .ןדייל ןוא ןדיירפ

 ןיוש .ןָאט ןדעי טימ ,גנוגעװַאב עדעי ריא טימ ןבעל עשידיי עֶלַאכ
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 טאמעס אייערס.

 -שימייה ןופ רעפסָאמטַא רעד ןיא ןיירַא זדנוא טריפ גנוטלַאה ריא

 סעדעי טפיילש יז .םייה רעשידיי רעד ןופ טיײיקמערַאוו ןוא טייק

 ןרָאלרַאפ טינרָאנ טרעוו'ס ןוא ןטנַאמַאיד עתמא ןיא דיל עשידיי

 ןיא המשנ-סקלָאפ רעד ןופ ?רעּפ יד רעביא טיג יז ,ןח רעייז ןופ

 ַא טציזאב ןיטסיטרַא יד שטָאכ .ץנַאלג ןכעלריטַאנ ןלופ רעייז

 ַא טימ טכױהַאב עיצקודָארּפ עריא עדעי זיא ,קינכעט עזָאוטריװ
 עסיורג ריא טקעטש ,אמתסמ ,םעד ןיא .,תוטשּפ רעלַאטנעמונַאמ

 טקַאטנַאק רעד זַא ,םוקילבוּפ ןפיוא ױזַא טקריוו סָאו ,טפַארק

 ןָאק יז .רעטנָאנ ַא רעייז זיא םוירָאטידיוא םעד ןוא ריא ןשיווצ

 זַא ,רעיושוצ םעד ןוא ךיז ןשיווצ ץנַאטסיד יד ןקורּפָא טייוו ױזַא

 ,עטנַאקַאב יד םוקילבוּפ סָאד רעטנוא טּפַאכ ןטירטפיוא עריא ייב

 ןוא רעדיל ריא ךרוד ,עטריזירַאלוּפָאּפ יד ,טנָאזעג רעסעב רעדָא

 ."רובצב ריא טרינַאּפמָאקַא

 ןעוו ,1943 ץרעמ 21 ןזיב ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא ןעוועג זיא .ב

 ףיוא קָאטש ןטייווצ ןופ רעטסנעפ ַא ןופ ןעגנורּפשעגרעבירַא זיא יז

 ןיא טקילײטַאב וויטקַא ןעוועג יז זיא ָאטעג ןיא .טייז רעשירַא רעד

 ,ץיּפש רעד ןיא םולבלעגניר .רד טימ גנוגעווַאב-טנורגרעטנוא רעד

 ןטרעצנָאק עשידיי ףיוא ןטערטפיוא ןוא ןריזינַאגרָא ךיוא טגעלפ ןוא

 יד ןטלַאהנָא ךָאנױזַא ןוא ןעגניז ןוא ןריטיצער טגעלפ יז עכלעוו ףיוא

 ,ָאטעג רעד ןיא עטרעמַאלקעגנייא יד ןופ לַארָאמ

 -עקלַאיב ַאטונַאד, נ"א ןעגנַאגעגנָא ,ב זיא טייז רעשירַא רעד ףיוא

 טכַאמעגכרוד ןוא ,קיטעמפירַא ןוא שיליוּפ ןופ ןירערעל ַא ,"שטיוו

 ,םונהיג ירודמ העבש

 ,ָאידַאר רעשידיי רעד ףיוא סױרַא .ב טערט גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 ,(ןַאמ ריא ךרוד טריזינַאגרָא) עשרַאװ ןיא ךָאנרעד ,ןילבול ןיא רעירפ

 ןיא ןדיי עטעװעטַארעג יד ןופ ןעמענ יד דנַאלסיױוא רַאפ ןבעגנָא טימ

 -ַאלקעד ןוא ןעגניז יז טגעלפ ןעמענ ענעפורעגנָא יד ןשיווצ ןוא ,ןליױּפ

 עטעװעטַארעג ןוא עטיײרפַאב יד רַאפ עטשרע יד ןעוועג זיא יז .ןרימ

 ,טרָאװ שידיי ַא ןרעה ןזָאל וצ רעדיוו

 עיצישז; טביירש ,עשרַאװ ןטיירפַאב ןיא ףיוא רעדיוו טערט .ב ןעוו

 :*יװַאשרַאוװ

 -סיוא ןענייז ,לָאמקנעד ַא ףיוא יוװ טקנוּפ ,דיל-סקלָאפ ַא ןיא,
 םעד ןיא .ןשטנעמ ןופ ןדיירפ ןוא ןדייל ,טפאשקנעב : טצירקענ

 ןופ טרעצנָאק םעד ףיוא ןנייצרעביא ךיוא טנָאקעג ךיז ןעמ טָאה

 ,פםייווצ ןָא ,זיא סָאד .דלעפנעמולב ַאנַאיד ןירעגניז-רעדיל רעד

 ןופ עלַאקס רעטיירב א טימ ,בַאטשסַאמ ןסיורג ןופ ןיטסיטרַא ןַא

 ףיט זיא טסנוק ריא = .טייקבעלגעמ- עיצַאטערּפרעטניא ןוא ןליפעג

 טיג יז .טנניז יז רעדיל סנעמעוו קלֶאפ ןטימ ןסקַאװעגנעמַאזוצ

 -סענוס רעדנעצנעלג ,טסעשז ןקירעהעג ,טנעצקַא-ליפעג ןדעי רעביא

 טימ ,טנַאה רעד ןופ טסעשז ןקידכעלייק ןייא טימ .קימימ רעוויט

 םוקילבוּפ םייב סױרַא יז טפור ,ןניוא יד טימ יירד ןקידוועליּפש ַא

 ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז .ןטלַאטשעגנ עשידיי עשיטסירעטקַארַאכ יד

 רעד טימ ,טרָאװ ןקידנענניז םעד טימ ךעלכַאזטּפיוה טקריוו יז זַא

 טימ ןוא קיציוו לָאמַא ,שיאיורפ-שיריל לָאמַא זיא סָאוװ ,םיטש

 ןעוועג ןענייז ןטסטנַאסערעטניא םוצ .דיירפ-סנבעל רערעיוהעגמוא

 סעבָאב רעד, ,'הנותח עשידיי יד, יוו ,רעדיל-סקלָאפ עשיטנעטיוא יד

 טניל סע עכלעוו ןיא ,'יוא ,ייא ,ייא, ,'ַאקנירעטַאק, ,'ךעלהשעמ

 .םזיציטירק ןקיציוו ,ןשיפיצעּפס ןייז טימ רָאמוה רעשידיי רעד

 -רַאפ ןענייז סָאװ ,רעדיל יד ךיוא ןעמענרַאפ טרָא רעדנוזַאב ַא

 ןבָאה ריס .ָאטעג ןיא טײהנעגנַאנרַאפ רעשינַארט רעד טימ ןדנוב

 רעשילּפ רעד ןיא ךיוא דלעפנעמולב ַאנַאיד ייב טרעהעג ייז
 ."ךַארּפש
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 טימ טרעהעג ָאד ןבָאה רימ עכלעוו

 ןופ ןָאסטיסקעל

 רעשזדָאל ןיא יקסנישטַאבַאט .א טביירש טרעצנָאק ןבלעז ןגעוו ןוא

 :"ןבעל עיינ סָאד;

 ןעמונעגפיונוצ ךיז ןבָאה 'לרעוו, לַאז ןטלופעגסיוא םעד ןיא ...,

 ךיוא ןענייז סע .ןדיי רעװעשרַאוװ ענעבילבענרעביא לָאצ עניילק יד

 ןוא יײמרַא רעטיור רעד ןופ טייל-רעטילימ ליפ דנזעוונָא ןעוועג

 ייר א טריפעגסיוא טָאה דלעפנעמולב ַאנַאיד .רעטילימ ןשיליוּפ

 ןעוו .שיליוּפ ןיא ןוא שידיי ןיא ָאטעג ןופ רעדיל-סקלָאפ עשידיי

 -- דנואוו רענעפָא רעד ףיוא --- עשרַאװ ןנעוו ןעגנוזעג טָאה יז

 טַאהעג ךיוא ןיילַא טָאה ןירעגניז יד .טנייוועג רערעהוצ ךספ ַא ןבָאה

 ."ןגיוא יד ןיא ןרערט

 : םעד ןגעװ טביירש םיובלעגיז ןבואר

 ,רעריל-א ָאטעג ןופ בור יּפ ?ע ןענַאטשַאב זיא םַארנָארּפ סָאד ,

 ערעדנַא ךָאנ ?ייו ,טונימ 48 ןעגניז טלָאזעג ךעלטננייא טָאה יז

 ןבלַאהרעדנָא ןעגנוזעג טָאה יז רעבָא .ןטערטפיוא טלָאזעג ןבָאה

 ןבָאה סע .ךייט ַא ןופ גנוציילפרַאפ יד יו ױזַא ןעוועג זיא'ס .העש

 טָאה דיל ןדעי ךָאנ .ןעמעֶלַא ייב ךעלקעז-ןרערט יד טנפעעג ךיז

 -עגנָא טָאה יז רעדייא ןוא ,ץכערקעג ַא ןוא ןייוועג ַא טרעהעג ךיז

 יז .טייקליטש עטסערּפענ ַא ןרָאװעג זיא ,דיל יינ ַא ןעגניז ןביוה
 טכַארבעגסױרַא טָאה יז .ןייּפ ןוא רעצ רעייז טקירדעגסיוא יו טָאה

 גנַאל ױזַא ןיוש ןבָאה ייז סָאו ,טייקנייש ךָאנ טפַאשקנעב רעייז

 -עג ריא ןבָאה עכלעוו יד רַאפ ןוא ןייֵלַא רימ רַאֿפ .ןסָאנעג טשינ

 םיתמה:-תיחת א ןעוועג ,ןענניז ריא ,טרעצנָאק רעד זיא ,טרעה

 ."ןבעל םוצ

 ןופ טעטש ערעדנַא רעביא ןטרעצנָאק עריא ןבעג ןֶא טבייה .ב

 :פרַאק ךלמ טביירש ,שזדָאל ןיא טרעצנָאק ריא ןגעוו ,ןליױּפ ןטיײרפַאב

 עכלעוו ,ןיטסיטרַא עשידיי עקיצנייא יד --- דלעפנעמולב ַאנַאיד ,

 -וקִא רעשטייד רעד רעטנוא ןבעל םייב ןבילברַאפ סנ יּפ לע זיא

 ןטרעצנָאק 2 טימ שזדָאל ןיא ןטָארטעגפיוא געט יד זיא ,עיצַאּפ

 טקעלּפטנַא טציא ךיז טָאה ןיז| ... .דיל ןוא טרָאװ ןשידיי ןופ

 ןופ עיצַאטערּפרעטניא עשירעלטסניק -- רנַאשז םעיינ ץנַאנ ַא ןיא

 ,בייל ינַאמ ןופ '?רעדיינש רעקידלטעטשניילק רעד, .דיל ןשידיי

 יכדרמ ןופ 'עלעדיימ קירעגנוה,; ,םייהנרעטש םוחנ ןופ 'עלהרש;

 ןפורעגסיורַא גנוריפסיוא רעקיטכערּפ רעייז טימ ןבָאה ,גיטריבעג

 ךיוא ןבָאה ןעמונעגסיוא ,םלוע םייב ןטנעמסידָאלּפַא עטרעטסייגַאב

 עשידיי יד ןוא רעוואזאל .ה ןוא ןוארב ַאילוָאּפ ןופ רעדיל-ָאטעג יד

 .ווװ .ַא ,א 'ךעלהשעמ סעבָאב , ,'לרעב, ,'הנותח, יו ,רעדיל-סקלָאפ

 ךרוד ןענייז ןוא םלוע ןקיזיד ַא ןגיוצענוצ ןבָאה ןטרעצנָאק יד ...

 עיצַאטסעפינַאמ ַא ןיא ןרָאװעג ט?דנַאװרַאפ בושי רעשזדָאל םעד

 טינ ךעלטנפע עניב רעד ןופ ןיוש זיא סָאװ ,טרָאוו ןשידיי ןרַאפ

 ."טייצ רָאי 6 ןרָאװעג טרעהעג

 ;?יקסלָאּפ קיננעשזד, רעד טביירש ,עקָארק ןיא טרעצנָאק ריא ןגעוו

 ,רלעפנעמולב אנַאיד ןירעגניז ןוא ןירָאטַאטיצער עשידיי יד,

 ,ַאלַאקס, ןיא קירוצ געט רָאּפ א

 ןטימ .סַאלק עסיורג ַא ןוא בַאטשסַאמ ןכיוה ַא טריטנעזערּפער

 יז טכיירגרעד קורדסיוא ןופ טייקפיט ןוא קימימ ,טסעשז ,טרָאװ

 יצ .טסקעט םנופ רבחמ ןופ הנווכ רעד ןיא טגיל סע סָאװ ,ץלַא

 ןעלניּפש סָאװ ,רעדיל יצ ,סענעצס עשימָאק-רעטקַארַאכ סָאד ןענייז

 .המינּפ רעטסדנימ רעד ןָא זיא ץְלַא ,ָאטעג רעד ןופ םונהינ םעד ּפָא

 סנירעגניז יד טפַאשרַאפ לָאמַא זדנוא ןבָאה ןעננובעלרעביא עכלעזַא

 -ערק ַאזיא ןוא סרַאמ ַאלענ ,טרעבלינ טעוויא יו םענרַאפ םעד ןופ

 -ךַאפ טינ ןטנעצקא עשינַארט יד ןבָאה טייצ רעייז ןיא רָאנ .רעמ

 ןופ גנַאלקּפָא ןוא קורדסיוא ןלעוטקַא ןכעלרעדיוש םעד טגָאמ

 ."גָאט ןקיטנייה
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 רעטַאעט ןשידיי
 טו א

 .ןרַאגנוא ,טסעּפַאדוב ןיא ףיוא .ב טערט 1945 רעבָאטקָא 1 םעד

 לופ ןעוועג זיא עימעדַאקַא-קיזומ רעטסעּפַאדוב רעד ןופ לַאז רעד

 ןרַאפ געט ליפ טפיוקרַאפסיױא ןרָאװעג ןענייז ןטעליב יד .טקַאּפעג

 רעד .ןירַא טנָאקעג טינ ןבָאה ןשטנעמ ךס ַא זַא ,ױזַא ,טרעצנָאק

 .טנוװוָא רעדנריר ַא ןעוועג זיא סע .רעסיורג ַא ןעוועג זיא גלָאפרעד

 רדסכ טָאה יז ןוא ןעמולב טימ ןקנָאשַאב ןיטסיטרַא רעד טָאה ןעמ

 ,ןריסיב טזומעג

 ןענייז סע עכלעוו ןיא ןרעגַאל ענעדישרַאפ יד ךיוא טכוזַאב .ב

 ,ייֵז רַאפ ףיוא טערט ןוא ,תונברק-יצַאנ עשידיי יד ןבעל ןבילברַאּפ

 ןרעגַאל ענעדישרַאפ ןיא ףיוא ייז ןטערט ױזַא ,ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ

 ןופ ,ךיירקנַארפ ןוא עיגלעב ,עילַאטיא ,ךיירטסע ,דנַאלשטייד ןיא

 ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי ןופ עוויטַאיציניא רעד טיול -- ןרעוו ייז ואוו

 סיאול רַאטערקעס-לַארענעג ןכרוד ,עקירעמַא ןיא דנַאברַאפ-רעטעברַא

 -עמַא רעביא םורַא ןרָאפ ייז ואוו ,עקירעמַא ןייק טכַארבעג -- לַאגיס

 1948 רעבָאטקָא ןיא ןוא ,דנַאברַאפ ןרַאפ רוט-טרעצנָאק ַא טימ עקיר

 עסעיּפ רעד ןיא ,?לַאז-"הילצרה, ןיא ,קרָאי-וינ ןיא ףיוא .ב טערט

 -מוא רעלופתודוס רעד, ןיא ךָאנרעד ,?תומולח ןופ עירָאעט סדיורפ;

 ,יטעדענעב ןופ ?רעטנַאקַאב

 -יגאמ ןַאמָאר טביירש ,קרָאי-וינ ןיא טירטפיוא ןטשרע ריא ןגעוו

 : יקסנאל

 ַאנַאיד ,ןסירענטימ זדנוא טָאה יז .טרעביױצַאב זדנוא טָאה יז,

 רעלעטבוס ,רעסעב רעוו ןָאק'ס יצ טשינ סייוו'כ .רלעפנעמולב

 טָאה לדיל ןטשרע ןטימ דלַאב ... ?לדיל שידיי ַא ןריטערּפרעטניא

 -ניק ערעזדנוא וצ לטעטש ןשיליוּפ ןיא ןנָארטעגרעבירַא זדנוא יז

 ךיז רימ ןבָאה טרעצנָאק ןופ ףוס ןזיב בייהנָא םעד ןופ .ןרָאי-רעד

 טימ טמעטָאענ רימ ןבָאה ,ערעפסָאמטַא רעשידיי ַא ןיא ןענופעג

 ריא ,ליּפש רעשימימ רעכעלנייוועגרעסיוא ריא .סָאנ רעשידיי רעד

 -יארע סױרַא ןפור ,רָאמוה ןוא טנעמיטנעס ,עמיטש עקידנעגנילק

 ."רעטכעלעג וצ ,ןרערט וצ ןעגנורענ

 ,ל ןופ *קיטָאקרַאנ; עסעיּפ רעד ןיא ףיוא יז טערט 1950 ןיא

 יד "הילצרה; ןיא ףיוא .ב טריפ 1950 רעבמעצעד 2 םעד ,רעצרעה

 ,שטיװָארָאזָאמ ןופ "ןעיורפ רימ, עסעיּפ

 : ךיירנערהע םייח טביירש םעד ןגעוו

 םרַאש ןשיאעּפָארייא ריא ןגנָארטעגוצ עניב רעזדנוא טָאה יז,

 רעטבילרַאפ רעד ןופ לָאר יד טליּפש יז .ןה ןשידיי טימ טשימעג

 ןשיווצ ןַאמ ןייא טינ זַא ,טנעמַארּפעמעט ליפיוזַא טימ עשרָאטקָאד

 סָאװ ,רעדנַאסקעלַא ןזעירעטסימ םעד ןייז אנקמ טזומעג טָאה םלוע

 סע .יורפ ַאזַא ןיא טייקטבילרַאפ עלַאטַאט ַאזַא ןפורסיורַא ןָאק

 ַא ,יורפ ענרעדָאמ א ױזַא יוװ ןייטשרַאפ וצ רעווש וליפַא זיא

 סנַאמ ריא ןופ ןרעוו טעלעימשטירּפ ױזַא לָאז ,וצרעד עשרָאטקָאד

 טקַא ןטירד ןופ בייהנֶא ןיא טניישרע ַאקינָאמ יוו ,טייהיירטמוא
 רעד ףיוא יו רעמ שטיוועראזאמ רעד ףיוא טלַאפ דלוש יד . ..

 ַאנַאיד יו ןייז טבילרַאפ לופטכַארּפ ױזַא סלַאפנדעי .דלעפנעמולב

 ןעוועג טינ זדנוא ייב רענייק ,ךיז טכַאד ,זיא ,ןייז ןָאק דלעפנעמולב

 | ."רעילַאװ ינעשזד ןופ ןטייצ יד טניז

 גנוריפפיוא סווָאקרוט סַאנָאי ןיא טקילײטַאב ךיז .ב טָאה 1953 ןיא
 ןוא ,"טירטס דנערג ףיוא זיוה ַא; עסעיּפ סיקסווָאדָאלָאמ ַאידַאק ןופ
 ןיא רעדנעל 7 רעביא רוט ַא ףיוא ןַאמ ריא טימ ןרָאפעגּפָא ךָאנרעד
 לארשי תנידמ ןיא רָאי ַא ךרעב ,עקירפַא-םורד ןיא טעטש 6 ,עּפָארײא
 ןבָאה סערייא-סָאנעוב ןיא .עקירעמַא-םורד ןיא טייצ ערעגנעל ַא ןוא
 ןט-100 םוצ גנורעייפ רעד ןופ בוט-םוי םעד ןיא טקילײטַאב ךיז עדייב
 ערערעמ ןענישרעד ןענייז סע ואוו ,"םוטנדיי שילױּפ , ג"פ ןופ ךוב
 סַאנָאי ןופ רעכיב 2 רעטנורעד ,עילימַאפ-ווָאקרוט רעד ןופ רעכיב
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 ענעמוקעגמוא יד ןגעוו רעכיב 2 ןוא עשרַאוװ ןברוח ןגעוו ווָאקרוט

 .רעלטסניק ןשידיי

 : ןַאמרעדיײנש .ל .ש טקרעמַאב םעד ןגעוו

 יד ןּפַאכפיוא רַאפ שוח ןפרַאש ןוא ןורכז םענעטלעז ַא טימ,

 ליפ דלעפנעמולב ַאנַאיד טָאה ןשטנעמ ןופ ןטפַאשנגיײא-רעטקַארַאכ

 -סיורַא ןופ טעברַא רעלַאטנעמונָאמ רעד ןיא ןַאמ ריא ןפלָאהעגטימ

 ןיא ןרוניפ ענעעזעגנָא 100 רעכעה ןופ ןטערטרָאּפ יד ןעגנערב

 ."טלעוו-רעלטסניק רעשידיי רעד |

 םינקז יבשומ יד תבוטל ןטרעצנָאק 15 ןבעגעג .ב טָאה לארשי ןיא

 -עזרעביא ריא טריפעגפיוא ךיוא ןוא ?טניָאשזד, םייב ?ןבלמ,  ןופ

 זיא ָאד .יינרעוו .ל ןופ "ןַאמ ריא ןוא ןיטַאקָאװדַא יורפ; ןופ גנוצ

 (ווָאקרוט סַאנָאי ןופ גנוטעברַאַאב ןֹוא ןופ ר"א) ןטָארטעגפיוא ךיוא יז

 -ַאב סווָאקרוט ןיא ןוא *ץעּפוהעי ןופ לדנייש הרש; סרעניײטַאל ןיא

 ,"םיבנג, סָאקמיב ןופ גנוטעברַא

 : טגָאזעג טרעוו ,לארשי תנידמ ןיא "לדנייש הרש/; ןליּפש ריא ןגעוו

 -נעמולב אנאיד ךרוד טליּפשעג ,ץעּפוהעי ןופ לדנייש הרש .. . ,

 רעד ןופ ּפיט םעד טלעטשענרָאפ טנכייצעגסיוא טָאה ... דלעפ

 -ַאטקיד ןעוועג זיא יז .ץעּפוהעי ןסיורג ןופ רעטכַאט יד ,ליח תשא

 -נעמולב אנַאיד זַא ןוא ,ריא טסייה לָאר יד יוו ,שיטָאּפסעד ,שירָאט

 -נַאקַאב א ןיא סָאד -- ?דיל ַא ןריפסיוא טפאהרעטסיימ ןעק דלעפ

 ."תמא רעט

 : ,ז .ב טביירש ,לארשי ןיא טירטפיוא ריא תעב

 עקיצרַאה יד עקַאט טָאה לָאז ןצנַאנ ןופ רעצרעה יד ןענואוועג ,

 ,ץיוו טימ לופ ,רעדיל עכעלמיטסקלָאפ עריא טימ ןירעליּפשיוש

 -צאשמוא ןַא רעדיל עקיזָאדיד ןענייז ןעמַאזוצ סָאװ ןוא ,ןח ,טפייג

 י-רעטנוא זומ ייברעד .רָאלקלָאפ ןתמא ןרעזדנוא ןופ רצוא רערַאב

 ענעגנוזעגנ יד ןופ ָאווינ רעשיטסיטרַא רעכיוה רעד ןרעוו ןכָארטשעג
 ןפיירטימ ןָאק ןעמ זַא ,ןזיוַאב טָאה דלעפנעמולב אנַאיד ,רעדיל

 טשינ טלעוו רעצנַאנ רעד ןנעוו ןסענרַאפ םיא ןסייה ןוא םלוע םעד

 קרעוו יד טימ עקַאט רָאנ ,ךעלדיל עזָאלקַאמשענ ,ערַאנלואוו טימ

 ."ןטעָאּפ עטסערג ןוא עטסעב ערעזדנוא ןופ

 : (עדַאנַאק) דניוו דרַאנרעב טביירש ןעגניז ריא ןגעוו

 ַא יו ףיוא טבעל ,ןייז טינ לָאז סע טְלַא יו ,דיל שידיי ריא;

 סאו ץְלַא ףיוא טבעל ןונינ ןטימ ןעמַאזוצ ןוא ,ןונינ רענעסעגראפ

 ןוא ןשינעקנעב ערעייא ,ייוומייה רעייא .טנָאנ ןוא טייוו ךייא זיא

 ןשידיי היא ןיא ננוזיילסיוא עטשטנעבענ א ןעניפעג םולח רעייא

 קירוצ טנירק דיל עשידיי עטמעשרַאפ ןוא עטקוזינעצ סָאד .וויטָאמ

 -רַאפ טינ לָאמנייק לעװ ךיא ,ןח ןשידיי ןייז ןוא םעט ןשידיי ןייז

 עטרעצַאב ןוא עטגָאטייװעצ יד ןופ רעמינּפ עקידנענייש יד ןסעג

 דלעפנעמולב ַאנַאיד ןוא ווָאקרוט סָאנָאי ןעוו ןרענַאל יד ןיא ןדיי

 -עגפיוא ןטימ גנוקיטומרעד ןוא טסיירט רעייז טכַארבעג ייז ןבָאה

 -קירוצ ןבָאה סָאוו ,רעדניק עזָאלפליה יוװ ,טרָאװ ןשידיי ןטבעל

 יד ףיוא ןלָאװקענ ןדיי יד ןבָאה ,ךַארּפש ענערָאלרַאפ רעייז ןענופעג

 .דלעפנעמולב אנַאיד ןוא ןווָאקרוט סָאנָאי טימ ןטנוװֶא עקיצרַאה

 עטרעטיילעג ענעי ןיא ןבָאה סע עטלפייווצרַאפ ?פיוו טסייוו רעוו

 ןשידיי ןופ טייקיבייא רעד ןיא ןביולג ןעמונעג יינספיוא ןהעש

 ."לרוג

 : טביירש (לארשי) דהל הרזע

 עביל ; ןטלַאטשעג עשינעצס יד וצ גנַאנוצ רעטקעריד ןוא תוטשּפ ,

 -קַארַאכ סאנַאיד ןעוועג זיא סָאד --- ןדייל ענייז ןוא שטנעמ םוצ

 ןטימ טקַאטנָאק רערַאבלטיממוא .עניב רעד ףיוא נעוו רעשיטסירעט

 טענגַאמ א יווװ וצ זדנוא טיצ סָאװ ,טכיל ענעגרָאברַאפ סָאד : םלוע

 סַאנַאיד ןסעגרַאפ טינ טזָאל --- עשירָאעטעמ סָאד -- רעלטסניק םוצ
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 ןיא 'ַאיסורַאמ, ,'רָאטקָאד ןיליירפ, ,'זיומ-ןכריק, ןיא סעיצַאערק

 ".'"רעט-41 רעד, סוועינערווַאל

 : ןירָאד .י טביירש ,"םיבנג; סָאקמיב ןיא ןליּפש ריא ןגעוו ןוא

 סלַא לָאר ריא ןיא טשַארעביא שממ טָאה דלעפנעמולב ַאנַאיד ,

 ,רימ טנייש סע ןוא ,ןגיטשעגרעביא ןיילַא ךיז טָאה יז .עלייק עבָאב

 םוש ןייק טָאה ,'םיבננ,; ןריפפיוא ןופ ןטייצ עטסעב יד ןיא ןַא

 יו עלייק עבָאב יד רעסעב ןליּפש טנַאקעג טשינ ןירעליּפשיוש

 טָאה -- לָאר עשינַארט ַא ךות ןיא .ָאד טליּפש דלעפנעמולכב ַאנַאיד

 ןופ לאווק ַא ןיא עלייק עבָאב יד טלדנַאװרַאפ דלעפנעמולב ַאנַאיד

 ריא .,טיײקיטפַאז טימ טלעווק עזָארּפ ריא .םזַאקרַאס ןוא רָאמוה

 ןפוא רעד ןוא ,גנוכיירגרעד ַא זיא ענעצסנאזימ ןוא קילּפער עדעי

 ,רזממ םעד ?קינייא ריא רעביא דילדניוו סָאד טגניז יז ױזַא יוװ

 ."סענעצס עלַארטַאעט עטסנעש יד ןופ ענייא ןייֵלַא ךיז רַאפ זיא

 -ַאק ןיילק ַא ןריזינַאגרָא טבורּפעג .ב טָאה רוט ןופ ןעמוקעגקירוצ

 -עטש ליפיוזַא ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז טָאה יז רעבָא ,רעטַאעט-לַָארעמ

 ןופ ןענגונגַאב ךיז ןוא ,ןעיצקירוצ טזומעג ךיז טָאה יז זַא ,ןעגנור

 ןעגניז טימ ןטערטסױרַא רעדָא ןטרעצנָאק-טרָאװ טימ טייצ וצ טייצ

 טעברַא עשירַארעטיל טעמדיוװעג רעמ רעבירעד ךיז טָאה יז .רעדיל

 "הזוזמ ןוא םלצ ןשיווצ, רעכיב יד שידיי ףיוא טצעזרעביא טָאה ןוא

 -נעּפַא ַאילָאּפ ןופ *קַאשטרָאק שונַאי, ןוא ַאקסוועשערעש ַאנעלעה ןופ

 עשיליױוּפ סָאד, גַאלרַאפ ןיא ןענישרעד עדייב ןענייז סָאװ ,גַאלש

 .עניטנעגרַא ןיא ?םוטנדיי

 טריפעגפיוא ןענייז סָאװ ,ןסעיּפ עקידנגלָאפ טצעזרעביא טָאה .ב

 רעד ןעוו; :ןעדייב ךרוד רעדָא ןַאמ ריא ךרוד ,ריא ךרוד ןרָאװעג

 ,שטיווָארַאיוועינ ןַאמָאר ןופ ןטקַא 23 ןיא עידעמָאק ,"טינ ןָאק לווייט

 דערפלַא ןופ (רעדליב 4 ןוא ןטקַא 3 ןיא) *קָאטש רעטסקעז רעד,

 .א ןופ ןטקַא 3 ןיא עידעמָאק ,"תומולח ןופ עירָאעט סדיורפ,, ,ירעג

 ןופ ןטקַא 3 ןיא עידעמָאק ,*עירָאעט סנייטשנייא ,, ,יקסנישזדיָאוװצ

 ןטקַא 3 ןיא עמַארד ,"רעקקירוצ ןייז ןופ גָאט רעד ,, ,יקסנעשזדיָאװצ .א

 3 ןיא עסעיּפ ,"עירקזייא רעד ףיוא ןשטנעמ , ,ַאקסווָאקלַאנ ַאיפָאז ןופ

 ,ןימָאס ,וו ןופ ןטקַא 3 ןיא עמַארד ,*טַאטנעטַא , ,רענרעוו .וו ןופ ןטקַא

 ,לעּפמאל ןופ ןטקַא 2 ןיא עמַארד ,?זיוהיסגנורעסעבסיוא ןיא טנוב ,

 ,רָאדָאפ .ל ןופ ןטקַא 3 ןיא עידעמָאק ,(ערעירַאק) ?לזיימנכריק סָאד;
 עמַארד ,"לגיּפש ןרַאפ שוק רעד, ,ןטקַא 3 ןיא עידעמָאק ,"יבישט,

 ,רָאדָאפ .ל ןופ ןטקַא 3 ןיא ,*ערוטַאמ/,  ,רָאדָאפ ,ל ןופ ,ןטקַא 3 ןיא

 ָאדלַא ןופ ןטקַא 23 ןיא עידעמָאק ,*רעטנַאקַאכמוא רעלופתודוס רעד;

 -ָאװדַא, ,רעצרעה .ל ןופ ןטקַא 2 ןיא עמַארד ,?קיטָאקרַאנ, ,יטעדענעב

 ,ייגרעוו .ל ןופ ןטקַא 3 ןיא עידעמָאק ,"ןַאמ ריא ןוא קעבלַאב טַאק

 -יָאוצ .א ןופ ןטקַא 3 ןיא עידעמָאק ,"ןבעל ַא ןעמ טכַאמ ױזַא;

 ,יקסנישזד

 :ןסעיּפ עטליּפשעג:טינ ךָאנ שקידנגלָאפ טצעזרעביא ךיוא טָאה .ב

 שזדרָאשזד ןוא גנינַאד פיליפ ןופ ןטקַא 3 ןיא עסעיּפ ,*ײװדָארב ,

 ןוא גנינַאד פיליפ ןופ ןטקַא 3 ןיא עסעיּפ ,"ןועגש רעד, ,טאבא

 3 ןיא עידעמָאק ,*טכַאנייב ,גָאטיײב ,ןעניגַאב, ,טאבא שזדרַאשזד

 ןופ ןטקַא 3 ןיא עסעיּפ ,"ןטָאש רעד, ,ימעדָאקינ ָאירַאד ןופ ןטקַא

 -ַאשט לרַאק ןופ ןטקַא 3 ןיא עמַארד ,?רעטומ יד, ,ימעדָאקינ ָאירַאד

 "ךַאד ןייא רעטנוא, ןוא לעּפמַאל דרַאלימ ןופ *רעיומ יד; ,קעּפ

 | | .ןַאמסירב .ח ןופ ןטקַא 2 ןיא

 -סקלָאפ יד : רעדיל עטרידרָאקער עקידנגלָאפ ןבעגעגסױרַא טָאה .ב

 -נרעטש .נ ןופ "עלהרש, ,"תורימז, ןוא "רזממ ,, ,*ּפוז-לבָאנק,; רעדיל

 ,"ןעייג ןפיש, ,"דיל-רעשיפ; ,שטיווָאקרעב .ל ןופ *רעוט-ללכ; ,םייה
 *ףלשטַאק ַא טימ רעניה 10, ,"עלעטעטש ַא לָאמַא ןעוועג , ,"דיל-גיוו,

 -רַאק עצרַאוװש ,, ,טַאלבנירג הזילע ןופ *עלעצעק ַא זיא יסורּפ , ןוא
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 ןופ ןָאטיסטעל

 "ןעמַאמ רעד עלעווירב ַא? ,"דיומטסניד יד, ,(דיל-סקלָאפ) "ךעלעש

 ,*עמַאמ עשידיי ןיימ, ןוא

 -ןינ ןיא עיזיוועלעט ףיוא ןטָארטעגפיוא לָאמ עקינייא ךיוא זיא .ב

 : ,ָאטנָארָאט ןוא קרָאי

 "ףכ תעיקת; ,"קינוו"ל , ןעמליפ יד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה .ב

 .("עלחר, לָאר-טּפיוה) ושָאטַאּפָא ףסוי ןופ *רעדלעוו עשיליוּפ יד, ןוא

 ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ב זיא 1961 רעבמעטּפעס 2 םעד

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טניירפ עּפורג ַא ןופ וויטַאיציניא רעד ףיוא

 -יזרָאפ --- לָאּפ וָאשזד) ?טעטימָאק-קנעדנָא דלשפנעמולב ַאנַאיד, ַא

 -- ןָאסקילג הרוּפצ ,רעציזרָאפ-עציוו -- ןיטשרוב קירנעה ,רעצ

 ןענייז סע ןכלעוו ןיא ,(רַאטערקעס -- ןַאמרעדעפ לאפר ןוא ריסַאק

 ןופ רעוט עכעלטפַאשלעזעג ןוא רעלטסניק עשידיי ןטָארטעגנײרַא

 ,עילַארטסױא ,עניטנעגרַא ,עקירפַא-םורד ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד

 ,ךיירקנַארפ ,דנַאלגנע ,קרַאמנעד ,עלישט ,עדַאנַאק ,ליוַארב ,עיגלעב

 תנידמ ןוא ַאלעוזענעוו ,ץייווש ,ןדעוװש ,ָאקיסקעמ ,דנַאלַאה ,ןליֹוּפ

 בשומ ַא ןיא טָאה סָאװ ,דנָאפ ַא ןפַאשעג טָאה טעטימָאק רעד .לארשי

 -נָא ַאזַא ,לװָאט-קנעדנָא ןַא טרעיומעגנייא עיפלעדַאליפ ןיא םינקז

 ,קרָאידוינ ןיא ָא"וויי ןיא ןרָאװעג טריווירגרַאפ ךיוא זיא לוװָאט-קנעד

 ס'.ב ףיוא לײטּפָא-רעטַאעט רעלעיצעּפס ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע

 טרימַאלקָארּפ ךיוא זיא'ס ןוא "תואטיגה ימחול ץוביק, ןיא ןעמָאנ

 ןברוח ןשידיי ןגעוו קרעוו ןטסעב ןרַאפ עימערּפ עכעלרעי ַא ןרָאװעג

 .עּפָאריײא ןיא

 | :וזַא יז טריזירעטקַארַאכ לקיב המלש .רד

 רעד ףיוא ןעז וצ יז ןעמוקעגסיוא ןיא רימ לָאמ ?לפיוו . . . ,

 רָאנ יצ ,טניירפ ןשיווצ בוטש ַא ןיא רעדָא קרָאידוינ ןיא ָאד עניב

 רעקרָאיהינ םעד ןיא עֶלַא רימ יו עמאזנייא ןַא סַָאנ רעד ףיוא

 םעד ןגיוא עריא ןופ ןטכױלסױרַא ןעזעג ךיא בָאה ,םוהת-ןשטנעמ

 ןבָאה ןשטנעמ סָאװ ,ןכַאז עלַא יד ןופ רעיורט ןטמעשרַאפ ,ןליטש

 תרוצב תויח ןופ ןישַאמ-דרָאמ א סָאװ ןוא ,ןשטנעמ וצ ןָאטעג

 ןעוועג זיא ,אנַאיד ,יז ןוא ,קלָאפ שידיי ריא וצ ןָאטעג טָאה שטנעמ

 .ןעעשעג סָאד זיא ןניוא עריא רַאפ .תודע רעד

 טנָאקעג טפַאשתודע ריא ןופ רעיורט ןטמעשרַאֿפ םעד טָאה ןעמ

 רעדיל יד ןופ ןוא הענכה רעקידלרוג ןופ רעדיל יד ןופ ןרעהסיורַא

 ןיא יז סָאװ ,סָאטעג יד ןיא טייקשידלעה ןוא דנַאטשרעדיװ ןופ

 ןשידיי ןקיזָאד םעד טימ זדנוא ןענעקַאב וצ עטשרע יד ןופ ןעוועג

 ,טייצ רעזדנוא ןֹופ גנאזעג

 ,דלעפנעמולב ַאנַאיד ןופ טייקלדייא עטמעשרַאפ יד טָאה ןעמ

 -ענ ךיוא ,םיבוט תב רערָאוװ ַא ןופ טלַאטשענ ַא ןעוועג זיא סָאװ

 טצעזעגרעביא טָאה יז סָאוו ,םעד ןופ זיולב טשינ ןליפסיורַא טנָאק

 ,םימותיה יבא ןטסיירטעג ןוא ןטסטרַאצ םעד ןגעוו ךוב סָאד דָארג

 טָאה יז ױזַא יו םעד ןופ ךיוא רָאנ ,קַאשטרָאק שונַאי שודק םעד

 יז .שובל ןשידיי ַא ןבענענ ךוביקַאשטרַאק שונַאי ןשיליוּפ םעד

 סָאד טנַאה רעד וצ טָאהעג רעריא גנוצעזרעביא רעד ןיא טָאה

 -נואוו ןוא עטרַאצ יד רַאפ ןושל עשידיי עטסטרַאצ ןוא עטסכַאפנייא

 ןופ ןוא קַאשטרָאק רעטָאפ-םימותי םעד ןופ ןשינעבעלרעביא עקיד

 -עלרעביא ערעווש עלַא יד ךָאנ זיא ץרַאה ריא .., .רעדניק ענייז

 יירפ ןבילבעג 'טייז רעשירַא רעד ףיוא, ןופ ןוא ָאטעג ןופ ןשינעב

 ןענייז עֶלַא סָאװ ,ןשטנעמ וצ טפַאשביל טימ לופ ןוא שינרעטיב ןופ

 יז זַא ,לעטשנָא םעד ןכַאמ ייז ןעוו ןליפַא ,קירעיורט ןוא טנלע ייז

 .."ךעליירפ ןוא קידרעּפָאה ןענייז

 ; טביירש לעזיימ ןמחנ

 ןרעסעב ןרַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג טָאה . . . דלעפנעמולב ַאנַאיד,

 ןכָאנ ,ןרָאי עטצעל יד ןוא ,ןלױּפ ןיא רעטַאעט ןשירעלטסניק ןשידיי
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 רעטַאעט ןשידיי

 ענייש . .. לארשי-ץרא ןיא ןוא עקירעמַא ןיא ךיוא ,ןברוח-רעלטיה

 ןדנוברַאפ ןענייז ןליוּפ ןיא עטכישעג-רעטַאעט רעד ןופ רעטעלב

 ןייא טשינ .ן{ווָאקרוט סַאנָאי ,ןַאס ריא| םיא טימ ,ריא טימ

 ןוא ימ רעייז טימ ןרָאװעג ןפַאשענ זיא ןעננוריפפיוא קילדנעצ

 ןופ ןרענָאיּפ יד ןעוועג ייז ןענייז ןרָאי ןופ ךשמ ןיא .ןטסעמרַאפ

 -עטניא ליפ ןזיוװעגסױרַא לָאמעלַא ןוא רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב םעד

 -קעווק קיטש ַא ןעוועג .זיא יז . .. וטפיוא ןלַארטַאעט ןוא ץנעניל

 ָאטשינ ןיוש ןיא יז זַא ,ןביולג טשינ ךיז טליוו סע ןוא רעבליז

 ."עשירעפאשדויטקַא ןוא עקידעבעל יד ןשיווצ

 :יז טריזירעטקַארַאכ ךיירנערהע םייח ןוא

 ַא ,ץנַאגעלע עשיאעּפָארייא טנָאמרַאפ טָאה ןליּפש ריא . .. ,

 גנוניישרע עטּפָא ןייק טינ זיא סָאװ ,טייקטכייל ַא ןוא טײקטַאלג

 ,ןטסעשז עריא ,ןדייר ריא ,רעטַאעט ןשידיי םעד ןופ רעליּפשיוש ייב

 ץָארט ... .טייקטריניפַאר טנַאמרַאפ ןבָאה ,טייקידוועליּפש ריא

 ןוא ס'.מ | רעייז זיא ,ןרָאי-המחלמ יד ןופ סמונהינג ןוא םייונע יד

 ,תוחכ עלַא טימ .,ןרָאװעג טױטענּפָא טינ וויטַאיציניא ןסנַאמ ריא

 -עטשרָאפ עמיטניא טריזינַאגרָא ייז ןבָאה ,תוחכ עטצעל יד רשפא

 'טשזדענעמענ, ןוא טליּפשעג ןיילַא ,טריסישזער ייז ןיילַא ; ןעגנול

 -ולב ַאנַאיד .טנָאקעג טינ רעמ ןבָאה ייז זיב ,גנַאל ןרָאי ױזַא ,ייז

 טָאה יז .טייקיטעט-טינ ריא ןופ ןטילעג קרַאטש טָאה דלעפנעמ
 -וצ-טייצ ןופ ,טרָאד ןוא ָאד ןטָארטעגפיוא ,טצעזרעביא ,ןבירשעג

 ךָאנ ןעגנַאנעגסיױוא ריא זיא תויח ריא .טרעצנַאק ַא ייב ,טייצ

 ױזַא ןעוועג זיא עניב רעד וצ טפַאשקנעב ריא . . . ,ןליּפש-רעטַאעט

 -ודָארּפ-יװאומ ַא, וצ טעדנעוועג ךיז טָאה יז זַא ,ךעלנייּפ ןוא ףרַאש

 גנוריפפיוא ןַא ןיא ןקילײטַאב ךיז ריא ןזָאל וצ השקכב ַא טימ 'רעס

 -רעטַאעט ייב טקיטפעשַאב ןייז וצ יבַא, ,עקטסיטַאטס עטושּפ סלַא

 טימ .שטנעמ רעכעלביל ַא ןוא רעביל ַא ןעוועג זיא יז . . . ,'ןליּפש

 ןעוועג זיא ,ללכב טסנוק ןגעוו יו ,רעטַאעט ןנעוו ןדייר ֹוצ ריא

 -כרוד עקידריווקרעמ ַא טגָאמרַאפ טָאה יז ,חור תחנ רעתמא ןַא

 ,טייקיטכירפיוא ןַא טימ ןעמַאזוצ עיציאוטניא ןוא טייקכעלגנירד

 -שיטקַאט ריא קנַאד ַא ןשטנעמ ןייק טריזינָאנַאטנַא טינ טָאה סָאװ

 .?טיײקשיטַאמָאלּפיד ןוא טייק

 : טביירש ןילדרעווס .נ .רד

 -יּפשיוש עטבַאנַאב ַא רעייז ?כ םדוק זיא דלעפנעמולב אנַאיד ,

 -עטקַא עשידיי ןשיווצ יוװ יױזַא .רוטלוק ןוא ןסיוו ךס א טימ ןירעל

 ַאנַאיד ךיז טָאה אלימב ,גנוניישרעד ענעטלעז ַא רָאנ סע זיא ,סעסיר

 -ַאיד .,. .עניב רעזדנוא ףיוא ּפעק רעקילדנעצ טימ ןביױהעגנסױרַא
 ךיז טָאה יז יו ?ענש ױזַא ןליפ טזָאלעג ךיז טָאה רוטלוק סַאנ

 טָאה רעיושוצ רעשידיי רערעסעב רעד .עניב רעד ףיוא ןזיווַאב

 טימ ןלָאר-ןעיורפ ןליּפש טנעלפ אנַאיד .טצַאשענ ןוא טצעשענ יז

 ןופ ןסנַאװינ עטסטרַאצ יד רַאפ שינעדנעטשרַאפ ןוא ץנענילעטניא

 םעניילק ןייק טינ ןפַאשעגנ ךיוא ךיז טָאה ַאנַאיד .ןזעוו-ןעיורפ םעד

 ײערּפרעטניא ריא .רעדיל-סקלָאפ עשידיי ןופ ןירעגניז ַא סלַא ןעמָאנ

 ןעּפ ַא ןטלַאהעג ךיוא טָאה אנַאיד .קיטראננייא ןעוועג זיא עיצַאט

 ןוא ןסעיּפ לָאצ ַא .ןיטסיליטס-שידיי עקידנליפנייפ ַא .טנַאה ןיא

 אנאיד . .. .טוג סע טכַאמענ ןוא -- טצעזענרעביא יז טָאה רעכיב

 ףיוא ןעגנַאנעגנייא טשינ ןוא רעטַאעט-דנוש םעד טספַאהעג טָאה

 ױזַא ןעעזענ סנטצעל יז ןעמ טָאה ראפרעד .,ןסימָארּפמָאק ענייק

 ַא ןיא טיוט ריא .עניב רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ףיוא ןטלעז
 ."רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב ןרַאפ פאלק

 :ױזַא יז טרעדליש ,.ב טימ טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,ןָאסקילג ףסוי

 בור'ס טליּפשעג גלאפרעד סיורג טימ טָאה דלעפנעמולב ַאנַאיד ,,

 טײרּפשענרעדנַאנופ טינ ךיז יז טָאה לָאמנייק רעבָא ,ןלָאר-רַאטס
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 ,רענטרַאּפ םוצ טפַאשביל ַאזַא .סנגיובנלע עריא טימ עניב רעד ףיוא

 זיא ,עניב רעד ףיוא ךיז ןעניפעג סָאוװ ,עלַא וצ שינדנעטשרַאפ ַאזַא

 -עמַא ןיא ָאד טָאה דלעפנעמולב ַאנַאיד ןעוו . . . .ןפערט וצ ןטלעז

 הרוּפצ | יורפ ןיימ זיא . . . ,'ןעיורפ רימ, עסעיּפ יד טריפענפיוא עקיר

 רענייפ רעד ןופ עטרעטסייגַאב ַא ןעמוקעג טנווָא ןדעי |ןָאסקילג

 ןופ ןביולּפְא טנָאקעג טינ ךיז טָאה יז ,ןבָארּפ יד ייב עועפסָאמטַא

 טייקנבענרעביא רעקיטכירפיוא טימ טָאה ַאנַאיד ױזַא יווװ ןפוא םעד

 ןעמוקסיורַא רעסעב סָאוװ ןלָאז ןרענטרַאּפ עריא זַא ,טימַאב ךיז

 .ןליּפש רעייז ןיא

 דלעפנעמולב ַאנַאיד טימ ןליּפש וצ ןעמוקענסיוא זיא רימ ...,

 -ןכריק סָאד, ןעוועג זיא ןסעיּפ יד ןופ ענייא .ןסעיּפ עכעלטע ןיא

 ףוס םייב ןעוועג זיא עסעיּפ רעד ןיא טירטפיוא ןיימ .. . ,!לזיימ

 ןרימירנ וצ ךיז ןזייווַאב טנָאקעג בָאה ךיא ןוא טקַא ןטשרע ןופ

 רעבָא עסעיּפ רעד ןיא ....ןעגנַאנענ ןיוש זיא גנולעטשרָאפ יד ןעוו

 םוצ רעטרימירג ןוא רענעוטעגנָא ןַא טיירג ןענַאטשעג ךיא ןיב

 הביס יד .ןביוהענפיוא ךיז טָאה גנַאהרָאפ רעד רעדייא טידטפיוא

 -נעמולב אאנַאיד ןזָאלכרוד טלָאװעג טינ בָאה ךיא סָאװ ,ןעוועג זיא

 טימ ןָאטעג סע טָאה יז ... .טקַא ןטשרע ןיא טירטפיוא סדלעפ

 -קעווק ַאזַא טיס ,ןח ןראבלטיממוא ַאזַא טימ ,טפַאשרעטסיימ ַא

 .ןרָאװעג טּפַאכרַאפ טושּפ ןיב ךיא זַא ,טנעמַארעּפמעט ןקידרעבליז

 -רעקרַאפ ערעירָאק-רעטַאעט ריא ןיא טָאה דלעפנעמולב ַאנַאיד

 -ַאכ עטצעזעגנגעק ,ענעדישרַאפ ל?לָאצ עסיורגנ רעיוהענמוא ןַא טרעּפ

 ןעוו .קידננייצרעביא ןוא טכע ןעוועג יז זיא לָאמעלַא ןוא ןרעטקַאר

 -סיוא טינ לָאמנייק יז טָאה ,לָאר רעיינ ַא ףיוא טעברַאעג טָאה יז

 ןריּפָאק לָאז יז זַא ,טדערענּפָא ,ןלָאר עקידרעירפ עריא ןופ טנרָאבענ

 טימ ?לש ַא ךיז ןיא טנַאמרַאפ טָאה יז .עסירעטקַא עטייווצ ַא

 טימ .ןטנעצקַא עטנַאסערעטניא רָאג ןיב ןוא רענעט עטריניפַאר
 טסואוועג קיטכיר יז טָאה ץנעגילעטניא ןוא שוח ןשירָאיטקַא ריא

 ."ןקורדסיוא ןוא רענעט ןופ רצוא ריא ןצונַאב וצ ןעוו ןוא ױזַא יו

 : טביירש קַאז לטפעש ןוא

 ,עבָארּפ רעדעי וצ ןטערטוצ יז טנעלפ דיירפ ןוא םזַאיזוטנע טימ ,

 טָאטש ןייא ןופ קידנרָאפ ,טכַאנ עזָאלּפָאלש ַא ךָאנ ,טפָא ץנַאנ ןוא

 ןעוועג ןענייז שירבח ןוא ךעלשטנעמ ףיט ... .רעטייווצ רעד ןיא

 ךרודַא ננוריפפיוא עיינ ַא זיא ןוא ,ןעמעלַא וצ ןעננואיצַאב עריא

 ,עסיורג עריא ןוא ,רָאיטקַא ןדעי טרילוטַארנ יז טָאה ,גלָאפרע טימ

 ."טייקרַאבקנַאד רַאפ ,החמש רַאפ טלַארטשענ ןבָאה ןגיוא עיולב

 .װָאקרוט סאנָאי ןופ .ע .ש

 ,178 .ז ,| ,".טאעט .דיי .סקעל, --- גייווצרעבליז ןמלז

 יַאמ 28 ,שזדָאל ,"טַאלבסקלָאפ רעיינ, ,רעטאעט ןעשידוי ןופ -- ןיקנאד .י

4, 

 ,עשרַאװ ,"םליפ רעקידנדער ןיימ, ,ןענאיד וצ ווירב ַא -- ענזיצאק רעטלַא
7 (34), 1939, | 

 ,עשרַאװ ,"טלב"טיל, "ערעיראק, סרָאדָאפ ,ל ןופ ערעימערּפ --- ןיאטיקז .ק .מ
 .1939 ,18 ינ

 יעמַא רעד, ,טייז רענעי ןופ טרָאװ שידיי גידעבעל א -- גייווצרעבליז ןמלז

 .1948 ראונַאי 23 ,י ,ג ,"רענַאקיר

 רעד ןופ רעלטסניק יײװצ יד ,וָאקרוט .י ןוא דלעפנעמולב אנַאיד -- עפַאי .ח
 .1948 .טקָא 26 ,.י .1 ,"גָאט רעד, ,ַאטעג רעװעשרַאװ

 ,1948 .װָאנ 12 ,.י .נ ,"ראדה, ,ןורטאיתב -- ןאמלהָאװ ,ל .י

 15 ,13 .וז ,1948 ,סערייא-סָאנעוב ,"ןעװעג סָאד זיא ױזַא; --- װָאקרוט סַאנַאי
7 91, 111, 128, 183, 198, 205, 207, 212, 218, 219, 223, 224 226, 241, 
1, 253, 284, 319, 342, 388, 
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 עשידיא ץטבַאגַאב ירד ןופ טליּפשעג "ןעיורפ רימ, --- ךיירנערהע םייח

 ,1950 .צעד 8 ,,י .נ ,",ורָאפ? ,סעסירטקא

 ,"לַאנרושז רעשידיא רעד, ,טרָאװ ןרעטיול ןופ רעלטסניק -- דניו דרַאנרעב

 ,1952 יַאמ 23 ,ָאטנַארָאט

 עשידוי סָאד, ,טעװעטַארעג ךיז ןבָאה סָאװ עקיצנייא יד -- גרעבזיב סחנּפ

 .1954 יַאמ 11 ,עלישט ,ָאגַאיטנַאס ,*טרָאװ

 .ןרעטש צעדנעשזדנַאלב -- שזאקארב םייח

 ,1954 ילוי 6

 עגיצנייא יד -- װָאקרוט סַאנָאי ןוא דלעפנעמולב אנַאיד -- ךיירנערהע םייח

 11 ,טרָאד ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ טעװעטַארעג ךיז ןבָאה סָאװ רעלטסניק יײװצ

 ,1954 טסוגיוא

 ,1954 טסוגוא 15 ,יַאװגורוא ,טַאלבסקלָאפ --- ךוזרָא דוד

 עקידעבעל יד ,דלעפנעמולב אנַאיד ןוא װָאקרוט סַאנָאי -- ןאמרעדיינש .ל .ש

 ,1954 טסוגיוא 18 ,א"ב ,"עסערּפ יד, ,ןלוּפ ןברוח ןופ תודע

 שירעלטסניק ןבָאה דלעפנעמולב אנאיד ןוא װָאקרוט סאנָאי -- ץרַאװש .א

 ,"טַאלבסקלָאפ, ,עניטנעגרַא ןשידיי ןיא םויס רוטלוק ןטסנעש םעד טריזילַאיציפָא

 ,1954 טסוגיוא 23 ,ָאעדיװיטנַאכ

 ,"טנייה רעזנוא, ,א"ת ןיא װָאקרוט סאנָאי ןוא -- דלעפנעמולב אנאיד -- .ז .ב

 ,1955 ראונאי 14 ,ביבלת

 101662----7 ?ץטסואנאג 1165012 תג 6096202, .גאטשגמץ 12:260566", 1 (גצגז ,
 ן{ג;02 11, 1933.

 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא יד ,/ ,,;

 ,ביבא-לת ,"טנייה רעזנוא , ,ביבא-לת ןיא םינּפ תלבק רעד -- סירוי ,ש .א

 .1955 לירּפַא 1
 .1955 יַאמ 25 ,ביבא-לת ,"סעיינ עטצעל, ,"םיבנג , סָאקמיב .פ -- ןיראד .י

 .1955 ינוי 26 ,ביבא-לת ,"טנייה רעזנוא , ,"ץעּפוהעי ןופ לדנייש-הרש, -- (ו)

 ילֹוי 1 ,ביבא-לת ,"סעיינ עטצעל, ,"ץעּפוהעי ןופ לדנייש-הרש ,, -- ןירָאד .י

5 
 ,א"ב ,"צ"אד, ,לקַאטקעּפס-קסעטָארג רעקיסַאלקטשרע ןַא -- שטיװַאר ךלמ

 ,1955 ילוי 7
.1953 {.1062 16 ,0684---"0060012466 /3 11261161501165'" 

 ")ט0:8086 הטמספס/תגט '---1 4054מ06, 23 1262. , 1939.

 "ןוצ 114", (ס66עסס18, 9606468, 760. 20, 1936.

 "1164 תגזסס| , /400546442ת0, 160. 23, 1936.

 "?ס1666מ,7 140/סמת28ס0, 160. 24, 1936.

 )}. ט.--םצסטפמ+ 1ע100150 1062660 10 שג0 1220 סגזמקפ, "9. ,8. ןסשוצה
 1016, ןסםגממספסטח8, 2143 18, 64

 ,1956 ילוי ,גרובסינַאהָאי ,עקירּפַא םורד --- ףָאד

 רעזנוא, ,זירַאּפ ןיא דלעפנעמולב ַאנַאיד ןוא װָאקרוט סַאנָאי -- ןאמרעביל .א .א

 ,1956 .צעד ,זירַאּפ ,?טרָאװ

 , .ג ,"שזיָאמיגָאט, ,ה"צ דלעפנעמולב אנַאיד -- ןןילדרעװס .נ .רדָו .ס

 1961 .טפעס 7

 ,1961 .טּפעס 8 ,.י .נ ,".וורָאפ , ,דלעפנעמולב אנאיד -- ךיירנערהע םייח

 .1961 .טּפעס 15 ,.י .ג ,".װרָאפ, ,ןעדיא וצ דיא ַא -- ןײטשדלָאג ןועמש ףסוי

 ,1961 .טּפעס 28 ,.י .נ ,ײשז"ַאמ-גָאט, ,דלעפנעמולב אנאיד --- לקיב המלש .רד

 .טקָא 5 ,י .ג ,"שז"ָאמ-גָאט, ,ןירעליּפשיוש ענעטלעז א -- ןָאסקילג ףסוי

1, 
 סטטסמ 86102/:2ט0ו---(316246 1146018מ /4001059 1:49569, 8.4. ןסש150 1 גתספ,"

.1961 ,6 .6004 ,102200652018 

 ,טקָא 10 ,ביבא-לת ,"טַאלבסקלָאפ, ,רָאעטעמ רעטנערברַאפ א -- דהל ארזע

1, 

 ,".װרָאפ , ,טריפרעד טינ םיא ןוא לארשי ןופ סורג א טריפעג -- קנעד דוד

 ,1 .טקָא 22 ,ר ,ב

 ,ָאקיסקעמ ,"עמיטש יד, ,גנולעטשרָאפ יד ןוא היול יד -- םיובנענעט .ש
 | ,1961 .װָאנ 1

 רעשידיא רעד ףיוא ערעיראק עדנצנעלג ס'דלעפנעמולב אנאיד -- ץַאז לעטפעש
 ,1961 .װָאנ 24 ,.י .נ ,".וורָאפ , ,ענהיב

 ,1961 ,8 ,קרָאיײוינ ,"רוטלוק עשידייא ,! קעװא ןענייז סָאװ ,יד ןגעװ -- {-}

 ,ה"צ דלעפנעמולב אנאיד ןורכזל לװָאט קנעדנָא םעד ןופ גנוקעדפיוא -- {-}

 ,1961 .צעד 27 ,.אליפ ,"שז"ַאמ-גַאט,
 .זז ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,"הפוקת ענעסירעגרעביא יד; -- װָאקרוט טנומגיז
2 64, 84, 156, 162, 295797, 316:17, 
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 ןופ ןָאטיסקעל

 {םהרבא ,דלָאנרַא! .א ,ןיוורע ,ןיקלער
 ן1952 רעבָאטקָא 11 .טשעג -- 1880 .בעגו

 .עקירעמַא ,קרָאי-ינ ןיא 1880 ןריובעג

 רעכלעוו ,רעלדעּפ רעמערָא ןַא -- רעטָאפ

 ןבָאה וצ טעברַאעגפױרַא ךיז רעטעּפש טָאה

 ןןליואוי ןופ טפעשעג} רָאטס-ירעלושזד א

 -רעד זיא סע ואוו ,טירטס ןָאשזיוויד 141 ףיוא

 .עינרַאצעביק יד ןרָאװעג ךָאנ

 -ָאיב ס'.ר ןיא רעביא טיג לָאגניד .ס יו

 קרַאטש לגניי סלַא ךָאנ םיא טָאה ,עיפַארג

 ךיז טגעלפ רֶע ןוא ,רעטַאעט םוצ ןגיוצעג

 יד ןפלעהסיורַא ,רעטַאעט םורַא ?ןעײרדמורַא;

 ןּפַאכנײרַא טנָאקעג ךיז טָאה רע ןעוו *ךעלקילג ןייז; ןוא ןרָאיטקַא

 רע ואוו ,ָאגַאקיש ןייק ןפָאלטנַא גנוי רעייז .גנולעטשרָאּפ ַא ןעעז

 טמולח סָאװ ,לגניי רעדנַא ןַא ךָאנ טימ טפַאשרבח עטנָאנ ַא טסילש

 "טסינוטרַאקא רעקידרעטעּפש רעד) ערעירַאק-רעלטסניק ַא ןופ ךיוא

 ןופ רעפיױקרַאפ ַא טרעו .ר .(דליפשריוה ירעה טסירָאמוה ןוא

 ןַאמקילג סַאילע ןעוו ןוא ,רעטַאעט רענַאקירעמַא ןַא ןיא ןעמַארגָארּפ
 -סעד ףיוא) *רעטַאעט םואטסיילג ןרעביא ?סיל, םעד רעביא טמענ

 טרעוו ,*רעטַאעט סנַאמקילג, טפוררַאפ רע ןכלעוו ,(טירטס ןיעלּפ

 -לַאוורַאפ-ףליהעג ףיורעד ץרוק ,{(רעטיה-ריט| רעשָא ןַא םיא ייב .ר

 ןָא טמוק לייוורעד .?טנַאה עטכער, ןייז שממ זייווקיצנייא ןוא רעט

 טקריוו .ר ןוא ,עּפורט רעקרָאי-וינ ַא טימ יקסװעשַאמָאט ָאגַאקיש ןיא

 -טלָאמַאד יד ,קרָאי-ויג ןופ ךיוא ,ןעגנערב וצ ןענַאמקילג ףיוא

 סָאװ ,עּפורט ַא טימ שטיװָאקשָאמ ןוא ןיצּפיל ?סרַאטס,; עטמירַאב

 "סעיצקַא; ס'.ר רעייז טביוה סָאד .עּפורטי-ץנערוקנָאק יד ןגיזַאב

 ןייז לייוו ,ָאגַאקיש ןיא גנַאל טינ רעבָא טביילב .ר .ןענַאמקילג ייב

 ןַאמקילג סָאװ ,"רזממ, עסעיּפ רעד ןגעוו עמַאלקער ערעיוהעגמוא

 ,ןיקסװעשַאמָאט ףיוא קורדנייא ןקרַאטש ַאזַא טכַאמ ,טלָאמַאד טליּפש
 ,קרָאי-וינ ןיא *רעטַאעט סלּפיּפ, ןייז רַאפ םיא טרישזַאגנַא רע זַא
 עט-125) *רעטַאעט םואעפרָאא ןיא רעשזדענעמ .ר טרעוװ ךָאנרעד
 ָאגַאקיש ןיא ןַאמקילג וצ קירוצ רעדיו ךיז טרעק רעבָא ,(טירטס
 ינעק .סרמ ןופ ןַאמ םעד) ןצנימ רַאפ טגירק רע יװ םעדכָאנ ןוא
 יד ןפמעקַאב וצ גרובסטיּפ ןוא יטעניסניס ןיא סרעטַאעט (ןיצּפיל
 טימ ,ןצנימ ייב טרישזַאגנַא רע טרעוו ,ןיקסװעשַאמָאט ןֹופ ץנערוקנָאק
 .ּפ בקעי טימ טייצ עסיוועג ַא ךיוא זיא ןוא רָאי 10 טעברַא רע ןכלעוו
 ןָא טבייה ןוא קידנעטשטסבלעז רע טרעװ 1912 ןיא יב ,רעלדַא
 ןוא רעליּפשיױש ענלצנייא ןופ ןעענרוטיץניװָארּפ יד טימ ןריפוצנָא
 ,סעּפורט רעקרָאי-וינ עצנַאג

 רעליּפשיש םענעגיוצעגקירוצ ןטימ ףתוש ַא רע טרעוו רעטעּפש
 -טסבלעז ןָא רעטייוו .ר טריפ ,טיוט ןייז ךָאנ ןוא ,ביורטנייוו טנומגיז

 .ןעענרוט-ץניווָארּפ יד טימ קידנעטש

 ןקידנגלָאפ טלייצרעד ןײטשטַאלג בקעי רעטכיד רעטנַאקַאב רעד
 :ןטעטיױװיטקַא ס'.ר טימ תוכייש ןיא דָאזיּפע

 ,ןעלעטש| באשזד ַא ןָא טעֶָאּפ ַא ןעוועג לָאמַא ןיב ךיא ... ,
 בקעי 'לַאנרושז ןנרָאמ, ןופ רָאטקַאדער רעקיטלָאמַאד רעד ןוא
 עפַאק ןשירַארעטיל ןופ ןָאטעג ףור ַא םיצולּפ ךימ טָאה ,ןַאמשיפ
 ַא ןעוועג זיא'ס .עלעטשיסגנוטייצ ל?קיטש ַא ןטָאבעגנָא רימ ןוא
 ןעוועג דנַאטשמיא טינ טלָאמַאד ןיב ךיא רעבָא ,גַאלשרָאפ רענדָאמ
 'רעגניז זעשזד , רעד ... .רעביילקסיוא ןַא ןופ עלָאר יד ןליּפש וצ

 םליפ רעקידוועדייר רענַאקירעמַא רעטשרע רעקידרעטעּפש ְךעֹדְו
 עניב רעד ףיוא ןרָאװעג טליּפשעג ןיוש זיא |ןָאסלָאשזד לֵא טימ
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןסיורג-וצ ַא ןָא טּפעלשעג ךיז טָאה רע רעבָא ,ןכָאװ עכעלטע ענייש

 ןיא סָאװ ,לַארטַאעט רעלופרילַָאק רעד ,ןיקלער ןיוודע .גלָאפרע |

 ךיוא טָאה רע ןוא ןזיירק-רעטַאעט עשידיי ןיא טנַאקַאב טונ ןעוועג

 ןענַאמשיפ בקעי וצ ןעמוקענ זיא ,ייװדָארב וצ טירטוצ ַא טָאהעג

 'רעגניז זעשזד, םעד ןָאט וצ סיוטש ַא ידכ זַא ,לַאפנייא ןַא טימ

 ןעיצ ךיז לָאז סָאװ ,ןַאמָאר ַא ןכַאמ ןופרעד ןעמ זומ ,סיוארָאפ

 ןלעוו ןסַאמ עשידיי יד ןוא ,!?לַאנרושז ןגרָאמ, ןיא ןכָאװ עכעלטע

 ןַאמשיפ בקעי טָאה ... ,ןירַא רעטַאעט ןיא ןעמָארטש ןבייהנָא

 ןרעטקיטפעשַאב טינ}| רעטבאשזדַאב-טינ רעד ,ךיא זַא ,ןסָאלשַאב

 ,טעברַא עטרעקרַאפ יד ןעמענרעטנוא ךיז אמתפמ טעװ ,טעָאּפ

 ַא ןריזיטַאמַארד וצ -- ךעלנייוועג ןָאטעג טרעוו סע יוװ טָאטשנָא

 ןיא רעטַאעט סָאד .עמארד ַא 'ןריזיטנַאמָאר, ךיא לעוװ ,ןַאמָאר

 ,ןעוועג זיא ךַאמּפָא רעד . .. גַאלשרָאפ םעד וצ ףתוש ַא ןרָאװעג

 רעד .גנוטייצ ןיא ןכָאוװ טכַא ןעיצ ןעמ ףרַאד ןַאמָאר םעד זַא

 ַא ןפוטשרעטנוא טפרַאדַאב רַאלָאד 240 רַאפ טָאה 'ןָאנרַאשז;

 ,טעּפירקסעגרעטנוא טָאה סָאװ ,ייוודָארב ףיוא עסעיּפ

 ןָאסמַאס גרוטַאמארד רעד ןוא עמַארד יד ןעעזענ בָאה'כ ןעוו

 זיא ,עמַארד רעד ןופ עיּפָאק ַא טננַאלרעד רימ טָאה .. . ןָאפלעפייר

 וצ ןעמונענרעטנוא ךיז בָאה ךיא זַא ,ןרָאװעג רָאלק טשרע רימ

 ןופ ךשמ ןיא ּפִא ךיז טְליּפש עמַארד יד .טעברַא ערעטיב ַא ןָאט

 יו .דומע םייב טכַאנייב ךיז טקידנע ןוא ,רוּפכ םוי ברע ,גָאט ַא

 ךיא ... ?ןכָאװ טכַא עצנַאג ףיוא ןעיצסיוא סע ןעמ ןָאק ױזַא

 עמַארד עטליּפשענ יד ןסעגרַאפ ךיילנ ףרַאד ןעמ זַא ,ןסָאלשַאב בָאה

 םעד ןופ ,בייהנֶא עמאס ןופ ןַאמָאר םעד ןעניּפש ןבייהנָא ןוא

 רעקילדנעצ עיינ טריפעגניירַא בָאה'כ . ,. טייהדניק סרענניז-זעשזד

 טכַאמעג בָאה'כ .ןעוועג טשינ עמַארד רעד ןיא ןענייז סָאװ ,ןדלעה
 ,טניימעג בָאה'כ ןעוו טשרע .,ןניוצעג ןוא ןגיוצענ ןוא ךיז רַאפ תבש

 יד וצ ,עמַארד רעד ןופ טסקעט עמַאס םוצ ןיוש ףיולרעד'כ זַא

 'ערעטיב , יד ןנָארקענ ךיא בָאה ,ךַאמּפָא ןופ ןכָאוװ טכַא עטמיטשַאב

 טפלעה רע זַא ,נלָאפרעד רעסיורג ַא זיא ןַאמָאר רעד זַא ,הרושב

 ןעיצ סע זומ ןעמ זַא ,ייוודָארב ףיוא עסאק רעד קרַאטש רעייז

 ןיוודע זיב ןניוצעג ןוא טנלָאפעג בָאה'כ .ןכָאװ ןצרעפ זיב שטָאכ

 'בעגניז זעשזד , רעד זַא ,הרושב עכעליירפ יד טגָאזעגנָא טָאה ןיקלער

 ."נלָאפרעד רעלַאסָאלַאק ַא זיא

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ יקסנישמור ףסוי

 ,ןלַאפענּפָארַא טלעוװ-רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא זיא לָאמַא טימ ,

 עקיד טימ ןַאמרעגנוי רעראד ַא ,דניוו-םרוטש ַא טימ ,למיה ןופ יו

 רעד .;יִאבוַאק ַא יו טוח ןצרַאוװש ,ןכייוו ַא ,ןניוא יד ףיוא ןלירב

 לטנַאמ ןטימ ,טסָארפ ןטסערנ ןיא ,רעטניוו ,ןדנוברַאפ ןטלעז סּפינש

 לטנַאמ רעד טגעלפ ,ןָאטנָא םיא טנעלפ רע ןעוו ןוא ,טנַאה ןיא

 ,טדערעג טינ ,ןפָאלענ רָאנ ,ןעגנאגעג טינ זיא רע .ןפיולכָאנ םיא

 -ריווקרעמ סָאד ןוא .רעטרעטסײנַאב א לָאמ עֶלַא .,ןנירשענ .רָאנ

 ,ןַאמרעננוי רענַאקירעמַא ןַא סָאוװ ,ןעוועג טלָאמַאד זיא עטסקיד
 שידיי ַא סיױרַא טדער רע ןעוו ןוא --- שידיי ןייק טינ ןעק רעכלעוו

 רַאפ טרעטסייגַאב יױזַא ןייז לָאז --- רעדמערפ א יוװ סע זיא ,טרָאװ

 ןדייר ןעמונעג טָאה רע ןוא ,ןרָאיטקַא עשידיי ןוא רעטַאעט שידיי

 ,ןרָאיטקַא עשידיי יד וצ ,לימ א יו ןלָאמ --- טנָאזעג רעסעב ---

 ןייא ףיוא טציז ריא ,טסייה סָאװ --- :סרַאטס יד וצ טּפיוהרעביא

 טרַאג (שידיי ןייז ןעוועג זיא סָאד) טלעוו עצנַאנ סָאד ןעוו ץַאלּפ

 ,ךייא ןופ ךָאד ןמולח עקירעמַא ץנַאנ ןופ ןדיי יד ? ןעז וצ ךייא

 שטיוװָאקשַאמ ,ןיצּפיל ,רעלסעק ,טסייה סָאו ? ָאד טציז ריא ןוא

 ערעדנוזַאב יירד ךייא ןופ ןכַאמ ךָאד ןָאק ךיא ? רעטַאעט ןייא ןיא

 עטקַאּפעג רַאפ טליּפש ןיצּפיל ינעק ןעוו .|סעּפורט} סעינַאּפמָאק
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 רַאפ גרובסטיּפ ןיא ןליּפש רעלסעק ךָאד ןָאק ,ָאנַאקיש ןיא רעזייה

 וויג, -- ןעיירש רע טנעלפ --- רעלדַא טנייה .רעזייה ערעפסערג ךָאנ

 ןושטרָאפ יע קעמ ?ל'ַא ,רעטעיעיט שיאושזד יהט ווא גניק יהט ימ

 לעוו ךיא ,עניב רעשידיי רעד ןופ גינעק םעד רימ טיג) 'םיה הטיוו

 ,(םיא טימ ןגעמרַאפ ַא ןכַאמ

 ,ןרָאיטקַא עשידיי יד ןופ תוחומ יד טרעדורעצ טָאה רע ןוא

 ןריסערדַא רַאטס ןדעי טגעלפ רע .סרַאטס יד ןופ טּפיוהרעביא

 -עגנ ןענייז ייז סָאװ ,ןרָאװעג ןלעפעג ייז זיא סע ןוא ,'רָאנרעוװַאג;

 סָאװ ,ןרָאװעג ןלעפעג ייז זיא טּפיוהרעביא ןוא ,סרָאנרעוװוַאג ןרָאװ

 ךיוא ןענייז ייז .ןיילַא ךיז רַאפ ןגינעק ןָאק סרַאטס יד ןופ רעדעי

 |ןענַאב | סניערט עֶלַא טסייוו רע סָאװ םעד ןופ ןרָאװעג טשַארעביא

 -עזייר| ?ביעט-םייט ַא ןָא ,ּפָא ןעייג ייז ןעוו ןוא ןעמוק ייז ןעוו

 טימ טכָאקעג טָאה טלעװ-רעטַאעט עשידיי עצנַאג יד ןוא .,{ ןַאלּפ

 קרָאידוינ ןופ געוו םעד ןטלַאּפש ליוו סָאוװ ,ונבר השמ םעיינ םעד

 ,ָאקסיצנַארּפ ןַאס וליפַא ןוא ָאנַאקיש זיב

 .ןיקלער .א ןיוודע ןעוועג זיא סָאד

 סניקלער רעטנוא ןרָאפעגסױרַא זיא עכלעוו ,עינַאּפמָאק עטשרע יד

 -מָאק-שטיװָאקשָאמ-ןיצּפיל-רעלסעק יד ןעוועג זיא ,טנעמשזדענעמ

 טָאה:-ץניװָארּפ יד .סעסקוס רעסיורג ַא ןעוועג ןענייז ייז .עינַאּפ

 ןקיטפניק םעד ףיוא עקַאט ןבָאה ייז ןוא ,טּפַאכעגמורַא ייז טימ ךיז

 סנָאטנוז רָאנ ,ןעמונעג טינ קרָאי-רינ ןיא רעטַאעט ןייק ןָאזעס

 ,רעטַאעט ַאילַאט ןיא ןליּפש ייז ןנעלפ

 בקעי ןעוועג טלָאמַאד זיא ןעניקלער ןופ טָאירטַאּפ רעטסערג רעד

 ןייז ןוא ָאּפמעט סניקלער ןרָאװעג ןלעפעגנ רעייז זיא םיא .,ןידרָאג

 ןגעלפ סע סָאװ ,ןלעפענ ןענידרָאנ בקעי זיא טּפיוהרעביא .םענרַאפ

 עסיוועג ַא) יטלעיַאר לָאמ ייווצ ןעמוקַאב טגעלפ רע ןעוו טכענ ןייז
 יד ןלייטעצ טפָא טגעלפ ןעמ לייוו ,(עסעיּפ ןייז ןליּפש רַאפ עמוס

 עקַאט טָאה .עסעיּפ ןייז טליּפשעג טָאה ייז ןופ עדעי ןוא ,עינַאּפמָאק

 ןידרָאנ בקעי גנולעטשרָאפ עקידעגָאטייב גָאטנוז עסיוועג ַא ןיא

 םיא ןנעוו ןטלַאהעג ןוא עניב רעד ףיוא ןעניקלער ןעמונעגפיױרַא

 -עמ יד .רענייז םענעדלָאג ַא טימ טריטנעזערּפ םיא ןוא עדער ַא

 ךלָאּפָאעל ןוא ןייטשלעדע לסָאי יו ,סרעטַאעט יד ןופ סרעשזדענ

 טּפיוהרעביא ,ןדירפוצ טינ ןעניקלער ןופ ןעוועג ןענייז רענכַאּפש

 זיא רעכלעוו ,ןייטשלעדע לסָאי רעשזדענעמ רעוויטַאוװרעפנָאק רעד

 ןכַאמ טגעלפ ,ןיקסוװעשַאמָאט סירָאב טימ ןדנוברַאפ ןעוועג טלָאמַאד

 טנעלפ ױזַא) ָאנַאקיש ןופ ָאבָאה רעד זַא ,ןהנעט טגעלפ רע .,ןדלַאװג

 עקַאט טָאה ןיקלער .עינַאּפמָאק יד םיא טלצנערטעצ (ןפור םיא רע

 -מָאק ַא טימ ןיקסוװעשַאמָאט סירָאב ןעמונעגנסיױרַא חסּפ ןבלעז םעד

 ןיקסװעשַאמָאט יסעב '!רעטַאעט סלּפיּפ ןיא טזָאלענ ןוא עינַאּפ

 לסָאי רעבָא ,טלעג ךס ַא טכַאמעג ןבָאה עדייב --- עינַאּפמָאק ַא טימ

 .ןדירפוצ ןעוועג טינ ץלַא זיא ןייטשלעדע

 רעטַאעט ןשידיי ןיא ָאּפמעט ןוא רעביפ-ןיקלער .א ןיוודע רעד

 עשידיי סָאד רָאנ טינ טָאה רע .,ןליפ קרַאטש ןעמונעג ךיז טָאה

 ַא רעטַאעט ןשידיי ןצנַאנ ןופ טכַאמעג רָאנ ,טקעווענפיוא רעטַאעט

 סָאװ, :רָאיטקַא ןשידיי ַא ןנערפ טנעלפ ןעמ ןעוו ,לביעט-םייט

 -רעביא .'סניערט ךַאמ ךיא; :ןרעפטנע רע טנעלפ ,'? וטסכַאמ

 ,יירפ ןרעוו סעינַאּפמָאק עלַא ןעוו ,ןָאזעס רעקרָאידוינ ןכָאנ טּפיוה

 -עלעט יירד ןיא ןדייר טנעלפ רע .ןעמיווש ןיקלער טנעלפ טלָאמַאד

 ַא קיצפופ ןעילפ ןנעלפ סעמַארנעלעט ןוא ,טייצ ןייא ןיא סנָאט

 .שימאק רעייז ןייז לָאמ טפָא ןנעלפ סעמַארנעלעט ענייז ... .נָאט

 ףסוי, ןופ גנולעטשרָאפ עסיורג ַא טרישזנַארַא ,רענייטש ַא ,טָאה רע

 טרעדנוה טריסנָאנַא טָאה רע ואוו ,ָאנַאקיש ןיא 'רעדירב ענייז טימ

 -עלע ,ןעלזייא ,ןעלמעק ןייז ןלעוװ סע ןוא ,עניב רעד ףיוא ןשטנעמ
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 ַא רע טמוקַאב .ןשטנעמ קיסיירד ןופ רעטסעקרָא ןא טימ ןטנַאפ

 ןוא ןטעליב טפיוק ןעמ זַא ,רעשזדענעמ רעגַאקיש םעד ןופ ווירב

 רעד סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טינ ,סעפקוס רעסיורג ַא ןייז טעוװ סע

 : עמַארנעלעט ַא ןיא ןיקלער טרעפטנע ,רעסיורג ַא רעייז זיא ץַאלּפ

 טָאה רע .(רעדירב ךָאנ לעטשַאב) 'ןרעהדָארב רָאמ םאס רעדרא;

 ךָאנ ןבענ|ןוצ| וניבא בקעי לָאז ןעמ זַא ,ךַאפנייא ץנַאג טלָאוװעג

 ...ןיז רֶאּפ ַא

 ביוא) 'חסּפ יהט שטערטס ןעק וי ףיא; טנערפענ לָאמַא טָאה רע

 ןופ ןטלַאהעג רעייז טָאה ןיקלער .(חסּפ םעד ןכַאמ רעגנעל ןָאק ןעמ

 ןטפעשענ עטסעב יד ןעוועג ןענייז ךָאווחסּפ רעד ןיא לייוו ,חסּפ

 קידחסּפ ןוא תוצמ ןקיש חסּפ ףיוא טנעלפ רע .ץניווָארּפ רעד ףיוא

 יד יוװ ,ייוודָארב ןופ סרעשזדענעמ עשילננע-שידיי עלַא וצ ןייוו

 ,דואוו ,לֶא ,סירעה .ק סלרַאשט ,סדלעיפניז ,סנַאמָארפ יד ,סטרעבוש

 ."ךיוא סרעשזדענעמ עשידיי-טינ וצ וליפַא

 זַא ,שטיװָארעשָא .מ טלייצרעד |19223 ןיא| .ר ןגעוו לקיטרַא ןַא ןיא

 ,בא ןוא ,ןעוועג ָאד ןיא ַאקסנימַאק ,דַאמ יד ןעוו ,1909 ןיא,

 ױזַא ריא ןגעוו טָאה 'סטרעוורָאפ, ןופ רָאטקַאדער רעד ,ןַאהַאק
 קרַאטש טָאה רע עכלעוו ןיא ןעלקיטרַא עקינייא ןבירשעג םרַאװ
 וצ טרישזַאגנַא יז ןיקלער טָאה ,'אראנ, ןיא ןליּפש ריא טביולעג

 רע טָאה ןַאד .ץניווָארּפ רעד ףיוא טעטש טכַא ןיא 'אראנ, ןליּפש

 טָאה ןַאהַאק ,בא סָאװ ,ץלַא טעלפיל ןרעדנוזַאב ַא ןיא ןבעגעגסיױורַא

 טכַא יד רעביא רוט םעד ןופ ןוא ,ַאיַאקסנימַאק רעד ןגעוו ןבירשעג

 טלעטש ןיקלער .א. . , .רַאלָאד טנזיוט טכַא טכַאמענ רע טָאה טעטש

 טליּפש ןעמ ואוו ,טעטש רעמ רעדָא קיצכַא רַאפ !סרַאטס, עשידיי וצ

 ,עדַאנַאק ןיא ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא רעטַאעט שידיי טציא

 ךיז ןבָאה ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא סיױרַא טקיש רע סָאװ ,'סרַאטפ, יד

 ןיא ... קנַאלב ןָאעל טָאה ױזַא . .. .ןגָאלקַאב וצ סָאװ ףיוא טינ

 ,ץניוװָארּפ רעד ןיא רַאלָאד טנזיוט קיסיירד טכַאמעג ןָאזעס ןייא

 -נַאװצ ַא טכַאמענ ץניוװָארּפ רעד ןיא טָאה . . . גרובנעדלָאנ לעוימעס

 עשביה טכַאמענ ךיוא טָאה . ,. גנָאי ַארַאלק ןוא ,רַאלָאד טנזיוט קיצ

 -רַאוטרעּפער עריא ןיא ץניװָארּפ רעד ףיוא קידנליּפש ,רעטנזיוט

 יד ןָאזעס ןקיטנייה ןענייז ... !סרַאטס, יירד עקיזָאדיד .ןסעיּפ

 רע .אדנַאמָאק רעלופ סניקלער רעטנוא ןענַאטשעג טייצ עצנַאג

 ,טָאטש וצ טָאטש ןופ טקישעגמורַא ייז ןוא טרידוװענַאמ ייז טימ טָאה
 עצנַאג א טלעטשעגנקעווא עדנַאמָאק ןייז רעטנוא רע טָאה טציא ןוא
 ,יקסוװעשַאמָאט יסעב ,טיורקדליש ףלָאדור --- !סרַאטס, ןֹופ ײמרַא
 קיוודול ,וועדעבעל ןרהא ,יקסוװעשַאמָאט סירָאב ,שילַאק ַאטרעב

 ינעשזד ןוא ?יבענ סקַאמ ,ּפרַאק עזָאר ,ץירַאוװש סירָאמ ,ימע-ןב ,ץַאז

 ןוא רעליווי ןוא רענַארּפ םַאדַאמ ,ןַאמסייוו ַארָאד ,ןיײטשדלָאג

 ,"רעטאעט סקָאנעל סמעלרַאה ןופ סבָאקיעשזד ןוא גרעבדלָאג

 | : טביירש לָאגניד .ס

 ץנַאנ ַא טליּפש רעכלעוו ,קרָאידוינ ןיא ןָאזרעּפ ןייא ָאד זיא סע,

 טשינ טָאה רע .טלעוװ-רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא עלָאר ערעדנוזַאב

 .ערעטאעט עשידיי עֶלַא טימ ןדנוברַאפ זיא ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןייק

 ןייק ַאטינ רעבָא זיא רַאפרעד ,קינייוו םיא ןענעק ןשטנעמ עקיטייז

 רעדָא ,ןענעק טינ םיא לָאז רעכלעוו ,שטנעמ-רעטַאעט רעקיצנייא

 ןייז .סענזיב זיא סע עכלעוו םיא טימ ןבָאה טינ לָאז רעכלעוו

 רעד זיא ןיקלער ןַאמ רעד טָא . . , .ןיקלער .א ןיוודע זיא ןעמָאנ

 -דנעצ טרילָארטנָאק ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןֹופ רעשזדענעמ רעטסערג

 ןַאס זיב קרָאי-וינ ןֹופ ,טעטש ענעדישרַאפ ןיא ערעטַאעט רעקיל

 ןליּפש טנעמשזדענעמ ןייז רעטנוא ... .רעטייוו ןוא ָאקסיצנַארפ

 ענעדישרַאפ רעקילדנעצ ןיא ןרָאיטקַא עשידיי 200 ןופ רעקינייװ טינ

 -וינ יד סיורא טריפ רע ... ןָאזעס ןדעי עקירעמַא ןופ טעטש
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 ןופ ןָאקיסקעל)

 ןרַאפ ךיוא ייז טזיױו ןוא ,ץניווַָארּפ רעד ףיוא סרַאטס רעקרָאי

 לַאשרַאמ-דלעפ ַא יװ .ךעלטעטש ערענעלק יד ןיא םלוע ןשידיי

 ,עיניל רעצנַאג דעד ףיוא ןַאלּפ ןשינעטַארטס ןייז סיוא רע טעברַא

 טָאה םוטעמוא .,רעטייוו ךיוא ןוא עינרָאפילַאק זיב קרָאיד-וינ ןופ

 ןָאט ףרַאד רע סָאװ ,ץלַא .סרעטַאעט ענייז ןוא ןשטנעמ ענייז רע

 רערעדנַא ןַא ... עמַארנעלעט ַא ןקישסיורַא רָאנ זיא ,קרָאידוינ ןֹופ

 יקעס טימ סעסיפָא עסיורג ןטלאהעג טלָאװ טרָא סניקלער ףיוא

 -סענזיב טימ ,סעקטסיּפַארנָאנעטס טימ ,|ןרַאטערקעס}| ערעטער

 טינ טָאה ןיקלער ,ל?למוט ןסיורג ַא ןוא ףעטס ןצנַאו ַא טימ ,ןטנענַא

 יד ןניל ןטרָאד .ענעשעק ןיא סיִפָא ןייז טלַאה רע ,סעסיפָא ןייק

 ,קעּפ עצנַאנ ךעלנעט טמוקַאב רע סָאװ ,סעמַארנעלעט יד ןוא ווירב

 -עלעט ןוא ןסערדַא טימ עלעכיב ַא טניל ענעשעק ןיילק א ןיא ןוא

 ."|סעטַאד} 'סטיעד, ןוא סנָאפ

 ןטימ רעטלַאװרַאפ סלַא ןדנוברַאפ ,ר ךיז טָאה 1932-23 ןָאזעס ןופ

 ,?רעטַאעט טסנוק רעשידיי,

 :יקסנישמור טלייצרעד *בלַאק עשַאי, ןעלמוטפיוא ןייז ןגעוו

 טלָאװעג טינ לָאמנייק טָאה ןיקלער ,קידריווקרעמ זיא סע,

 יד ןיא וליפַא ,רעטַאעט ןשידיי רעקרָאי-וינ ַא ןיא טקיליײטאב ןייז

 ןוא .קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ ןטייצ עטסכיירנלָאפרעד

 -עמַא רענעריובעג ַא קידנעייז סָאװ ,זיא ךַאז עקידריווקרעמ א ךָאנ

 ןייק טוג וליּפַא קידנענעק טינ ,טנַָאזעג ןיוש יו ,ןוא ,רענאקיר

 ןופ ןענייז עכלעוו ,סעסעיּפ ןופ קראטש טינ רע טלַאה ,שידיי

 .סעסעיּפ עשידיי טכע ביל טָאה רע .ןבעל ןשידיי רענַאקירעמַא

 סָאד : סעסעיּפ ייווצ גָאט וצ טנייח זיב רָאנ ןריטסיזקע ןעניקלער ייב

 טָאה רע זַא ,טהנעט רע ,!בלַאק עׂשֲאי, ןוא 'ןונינ סניבר םעד, זיא

 לעיצעּפס ,סיײבַאר יד וצ ןרידנעמַאקער ןָאק רע עכלעוו ,עסעיּפ ַא ביִל

 ןענָאק ןלָאז ייז זַא ,םיחלג וצ ןליפַא ןוא ,סײבַאר-םרָאּפער יד וצ

 .םלוע רעייז וצ תושרד ערעייז ןיא ןרידנעמָאקער המיב רעייז ןופ

 טָאה רע ןעוו 'ןונינ סניבר, םוצ ןָאטעג רע טָאה סָאד עקַאט ןוא

 קידנרָאפ ,טָאטש רעדעי ןיא נעלפ ךיא ,עקירעמַא רעביא ןזיוועג סע
 ,םיחלג ,םינזח ,םינבר רעטַאעט ןיא ןפערט ,'ןונינ סניבר, ןטימ

 וצ |ןסנָאנַא| סטנעמזיײטרעװדַא ןקישסיורַא טנעלפ ןיקלער לייוו

 ןָאטעג רע טָאה עבלעזסָאד .ןלוש יד ןיא ןוא םייה רעד ןיא ייז

 ןייא טכַאמעג וליפַא טָאה רע .קרָאי-וינ ןיא !בלַאק עשֶאי, טימ

 עטרימראפער ןֹוא עשיסקָאדָאטרָא רַאפ ?עיצעּפכ גנולעטשרָאפ

 .םינבר

 שטָאכ ,רעביילקסיוא ַאזַא טינ ןיקלער זיא ץניווָארּפ רעד ףיוא

 ןיא רעבָא ,ןעגנולעטשרָאפ יד טשזדענעמענ לָאמ עֶלַא טָאה רע

 ןעשזדענעמ וצ ןדַאלעננייא לָאמ ךס א ןיוש םיא ןעמ טָאה קרָאידוינ

 ףראדאב עסעיּפ יד ?ייוו ,טנַאזטנַא ךיז רע טָאה ,סעסעיּפ עסיוועג

 טאל יע ,ירָאטס דונ יע ימ וויג, : טנָאז ןיקלער .ןלעפענ רעירפ םיא

 ,עטכישעג עטונ א רימ ביג) ,קיזוימ שיאושזד דוג דנע סיײבַאר ווא

 יד ןרעדורפיוא ךיא ?עוו ,(קיזומ עשידיי עטוג ןוא םינבר ךס ַא

 ."ןעז ןעמוק סע ןלעוו עלַא ןוא ,טלעוו

 -עג ַא ןיא גנולעטשרָאפ-*בלַאק עשָאי; רעלעיצעּפס רעד ןגעוו

 ןגעו טָאה .ר זַא ,גייווצרעבליז ןמלז טלייצרעד ,גָאטימכָאנ ןסיוו

 ,ןרָאיטקַא יד ןוא ןצרַאוװש ייב טלעוּפעג ,ןכָאװ עכעלטע טלמוטעג ריא

 טקישעצ ןוא ןסעזעג זיא ןשטנעמ בַאטש ַא .יירפ ןליּפש ןלָאז ייז זַא

 -ָאטרָא יד ןופ רענייק זיא ףוסל רעבָא ,םינבר יד וצ ןטעליב עיירפ

 טָאה טסיזמוא .גנולעטשרָאפ רעד וצ ןעמוקעג טינ םינבר עשיסקָאד

 דרָאב עקיצנייא יד .דרָאב ַא טימ בר ַא לַאז ןיא טכוזעגמורַא ץרַאװש

 ןטנַאקַאב ןופ ןעוועג זיא ,ןסױטשעגנָא ָאי ךיז טָאה רע רעכלעוו ףיוא
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 רעטַאעט ןשידיי

 ,טסַאג ַא יו ,זיא רעכלעוו ,לבבורז רעוט ןכעלטפַאשלעזעג ןוא רוטלוק

 ,גנולעטשרָאפ יד ןעז ןעמוקעג ,עקירעמַא ןיא טלָאמַאד

 .קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג ,ר זיא 1952 רעבָאטקָא 11 םעד

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ קנעד דוד רעליּפשיוש רעד

 ייב ןעוועג לָאמ עלַא זיא שולעּפַאק רעטיירבדזץרַאוװש-סיורג רעד,

 -עג ַא טקעטשעגסױורַא טָאה'ס ןכלעוו ןופ ,ּפָאק ץיּפש ןפיוא םיא

 ןטנערבעגנָא ןייז טלעטשרַאפ טָאה ןוא ,רָאה ענירּפושט עטכיד

 ,ןעמערב ענעסקַאװעגרעביא ,עטכידעג טימ (ןוז רעד ןופ) ןרעטש
 עלעקנוט עקידכעלייק יד רעטניה ןופ טקעטשענסױרַא ןבָאה עכלעוו

 יד ןופ ןוא ,זָאנ ןייז ףיוא טלטָאזענ דימת ןבָאה עכלעוו ,ךעלמער

 ןגיוא ענולק עניורב עפרַאש ייווצ ןבָאה רעזעל; עסייוו ערָאלק

 ,טצילבענסיױרַא

 טָאה ,ןנָארטעג לָאמ עלַא טָאה רע סָאװ ,םויטסָאק רעיולב רעד

 ןעועג זיא סָאד -- לקער ןיא ענעשעק עטשרעביוא ןַא טנַאמרַאפ

 טּפוטשעגניירַא רע טָאה ,טגנַאלרעד םיא טָאה'מ סָאװ ,'סיפָא, ןייז

 ןעוועג טרָאד ןענייז ןרָאיטקַא עקיטכיוו ךס ַא .ענעשעק רעד ןיא

 ענעשעק רעד ןיא טַאהעג רע טָאה סרַאטס עטסערג יד ; טנכייצרַאפ

 עשיטסַאטנַאפ ןוא טעּפמיא ןקידרעייפ ַא טנָאמרַאפ טָאה רע ,.}

 יו רעמ רעטַאעט םוצ טכַארבענוצ רע טָאה טימרעד ,ןלַאפנייא

 טקיטפעשַאב רע טָאה טפָא .ןעמונעגנעמַאזוצ סרעשזדענעמ עלַא

 ךס ַא ךיוא ,רעדילגטימ-ןָאינוי יד רָאנ טינ ,'עיסעפָארּפ, עצנַאנ יד

 רע זיב טלמוטעג גנַאל ױזַא טָאה רע .!עטזָאלענוצ-טינ, יד ןופ

 עכלעוו ,סינַאּפמָאק ןופ '?עסורַאק, ןקידנעטש ַא טלמוטענסיוא טָאה

 עטקינייארַאפ יד ןופ טעטש עסיורג עֶלַא רעביא ןרָאפעגמורַא ןענייז

 .עדַאנַאק ןוא ןטַאטש

 ,טנעקענ רע טָאה ןעמעלַא . . .'ןייֵלַא רעטַאעט , סָאד ןעוועג זיא רע

 ןָאעס רעד רעדייא ךָאנ .טנעקעג םיא טָאה 'עיסעּפָארּפ, יד ןוא

 ןייז טעוו סע רע טסואוועג ןיוש רע טָאה ,טלעטשעג ךיז טָאה

 טָאה יד ףיוא ןוא ,ןסיורד ןיא ןביילב טעוװ סע רעוו ןוא ןעמונרַאפ

 -ַאב טלָאװעג לָאמ עלַא טָאה רע לייוו ,גיוא ןַא ןטלַאהעג ןיוש רע
 -םעשַאב ףרַאד ןעמ זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע ,רעמ סָאװ ןקיטפעש

 רעטַאעט, :טגָאזעג טפָא טָאה רע .ןטנַאלַאט עגנוי רעמ סָאװ ןקיט

 ןענייז ןטנַאלַאט עיינ .ןעילב טרָאד ףרַאד דימת .,ןטרָאג ַא יו זיא

 זַא ?ןעמולב עשירפ ןייק ביל טינ טָאה רע .ןעמולב עשירפ יו

 ןעמענניירַא ןעמ ףרַאד ,ןריטסיזקע לָאז רעטַאעט סָאד זַא ,ליוו ןעמ

 .'ןייגרעטנוא רעטַאעט סָאד טעוו ייז ןָא .תוחכ עשירפ

 רָאנ ,ןָאפעלעט ןיא טדערעג טינ לָאמנייק טָאה ןיקלער ןיוודע

 רעד רעביא ןרעה טנַאקעג םיא טָאה'מ זַא ,ךיוה ױזַא ןעירשעג

 ייב .סיורנ טכַאמעג ץלַא טָאה רע ?ייוו ,/לַאיֵאר עפַאק, רעצנַאנ

 טָאה'מ זַא .עמַאננייא עניילק ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק זיא םיא

 טרעדנוה טכַא ןעמונעגנייא ןעמ טָאה אנַאקיש ןיא; : טגָאזעג םיא

 ,ץֵלַא טָאה רע .רַאלָאד טרעדנוהנצכַא ןרָאװעג םיא ייב זיא ,'רַאלָאד

 סע יו רעסערג טכַאמעג ,רעטַאעט ןטימ ןָאט וצ טָאהעג טָאה סָאװ

 .ןעוועג זיא

 עצנַאג סָאד זיא ,ןעלמוט טרעהעגפיוא טָאה ןיקלער ןיוודע ןעוו

 טַאהעג טָאה סָאװ ,ץלַא זיא טיוט ןייז טימ .ליטש ןרָאװעג רעטַאעט

 -ָאיסעפָארּפ רעד רעמ ָאטינ .ןברָאטשענּפָא ,רעטַאעט ןטימ ןָאט וצ

 עשידיי עקידנעילב עטונ סָאד רעמ ָאטינ זיא ,רעלמוט רעלענ

 ."רעטאעט
 טעברַאעג גנַאל-ןרָאי טָאה רעכלעוו ,רוקרעמ ףלָאװ לַארטַאעט רעד

 :זדנוא וצ טביירש ,.ר טימ ןעמַאזוצ

 -טע טכַאמעגכרוד םיוק .ָאנַאקיש ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע,

 ןוא ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ערעירַאק ןייז ןוא ,לוש ןסַאלק עכעל
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 ןוא םיקו-יח רעטסָארּפ ַא ןבילברַאפ זיא רע ,רעטַאעט םעד םורַא

 -מורַא םיא ןבָאה עכלעוו יד .ןניטשעג טינ לָאמנייק זיא ןסיוו ןייז

 טלדנַאװרַאפ ייז ,םיתועט ענייז טריטקערָאק דימת ןבָאה ,טלגנירעג

 טאהענ האנה טָאה ןיילַא רע עכלעוו ןופ ןטָאדקענַא עשימָאק ןיא

 ןיילא ךיז ןוא עדנעגעל ַא ןפאש וצ ידכ טיײרּפשרַאפ ךיוא ייז ןוא

 .טלַאטשענ עשירַאדנענעל ַא רַאפ ןלעטשוצסיורַא

 םיא ייב זיא 'םזיאַאדוי, ?שמל ,רעטרעוו ןעיירדרַאפ טנעלפ רע

 -וּפע, ,/רָאּפַאנניס, ןעוועג דימת זיא '!רָאּפַאנניס, ,'םזידַאוי, ןעוועג

 .,דָאּפיזע, יו שרעדנַא ןעוועג טינ לָאמנייק זיא 'דָאז

 -עלעט טָאה רע :סעבלוב עשיצראה-םע ענייז ןענייז טמירַאב

 עסעיּפ סרענייטַאל טימ עּפורט ַא ןקישוצסיורַא טרישזנַארַא שיפַארג

 8 טאהענ ןזיולב טָאה עּפורט יד רָאנ ,"רעדירב ענייז טימ ףסוי

 12 יד ןליּפש וצ ןטסיטַאטס טפרַאדעג טָאה ןעמ ןוא ,ןָאזרעּפ
 טָאה ,ןטסיטַאטס 12 יד ןנעוו טגערפעגנָא םיא טָאה'מ ןעוו .רעדירב

 טימ לקַאטקעּפס א זיא סע יוז ױזַא זַא ,טריפַארנעלעט קירוצ רע

 ןיא .רעדירב 80 ןרישזאננַא ןעמ לָאז ,סעיצרָאּפָארּפ עשיטנַאניג

 רע זיא "בלאק עשִאי , ןיא ענעצס ןיד-תיב רעד ןנעוו ןציטָאנ עֶלַא

 ןקיטולב םעד, ןענַאמרעד לָאז ןעמ ןַא ,ןענַאטשַאב טגנידַאבמוא

 טקורדעג טָאה רע ןעוו זַא ,טקרעמַאב גייווצרעבליז .ז} 'ןירדהנפ

 ןוא ,"רעטַאעט-טסנוק ,, ןרַאפ ?בלַאק עשאי , ןופ םַארגָארּפ סָאד

 לקיטש ַא ךָאנ ןבילבעג זיא סע זַא ,ןזיוועגנָא טָאה רעקורד רעד

 -נײרַא לָאז ןעמ זַא ,טגָאזעג רע טָאה ,ןבענוצניירַא סעּפע ץַאלּפ

 ,וניהלאכ ןיא, קידנעניימ) 'עלעקיימ ןוא עלעקייא, דיל סָאד ןבעג

 ן.('וננודאכ ןיא

 -עשזדנַא סָאל ןיא גנומענרעטנוא ןַא טרישזנַארַא לָאמַא טָאה רע

 ךיז טָאה עיצַאוטיס יד רעבָא ,טרעבליז בקעי טימ עּפורט ַא רַאפ סעל

 טָאה ,'רַאטס, ןרעדנַא ןַא ןקיש טפרַאדַאב טָאה רע ןוא ,טרעדנעעג

 ן'רילונַא, ,קידנעניימ} טרעבליז ןעגרהרעד| ל?ליק, טריפַארגעלט רע

 'נניליק לעיר, ַא ןכַאמ טעװ רע ןוא םעד ןוא םעד ךייא קיש ךיא

 םעד טָאה יײצילָאּפ יד .|נלָאפרעד ןסיורג ַא .ה .ד ,טיוט ןתמא ןַאָו

 -ענפיוא ךעלדנע זיא ץְלַא ואוו ,ןַאב רעד ייב טרַאװעגּפָא 'רעליק,

 ,ןרָאװעג טרעלק

 ןטסערג םעד טלָאװעג רע טָאה עניב רעשידיי רעד ףיוא ןסעיּפ ייב

 רע ןעוו ןוא ,עסערּפ רעשילגנע רעד ןיא ןסנָאנַא ףיוא טעשזדוב

 -זעשזד רעד, יװ ,עניב רעשילגנע רעד ףיוא עסעיּפ ַא טַאהעג טָאה
 ןסיורג ַא טרעדָאפעג רע טָאה ,?סעשזד שזדרָאשזד טימ 'רעגניז

 רע זיא ,שיטקַאפ .עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןסנָאנַא רַאפ טעשדוב

 רעשילגנע רעד ןיא ןסנָאנַא טריפעגנייא טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג

 ןריסנָאנַא ןופ םוידעמ ןייז .קרָאידוינ ןיא ןסעיּפ עשידיי רַאפ עסערּפ

 עכעלנייועג יו סיורג ױזַא לָאמ 24 ןיב) ןשיפַא : ןעוועג זיא
 ךס א יו ,ייברעד ,ךעלעבעווש ןוא ריּפַאּפ-קעלק ,ןרושָארב ,(ןשיפַא

 טקורדענ ןייז טרָאטעג טינ סע טָאה ,שיביולנרעבָא רעייז ,ןלארטַאעט

 עבטמ ןייק ןעמונעגנָא טינ לָאמנייק ךיוא טָאה רע ,ריּפַאּפ לענ ףיוא

 ןוא רעטַאעט ןיא ןעמעלַא טנעקעג טָאה רע .רַאלָאד ןבלַאה ַא ןופ

 ןֵא טימ ןענַאטשעג זיא רע עכלעוו רַאפ םילודג יד וצ טרַאשעג ךיז

 ,שולעּפַאק ןצרַאוװש ןסיורנ ןייז קידנעמענּפָארַא ,ּפָאק ןטזױלבטנַא

 עשידיי ַא ןענעייל ימ טימ טנעלפ רע .,ןגָארט טנעלפ אקסַאלעב יו

 טגעלפ רע עכלעוו ,ןטנענַא יד ,םיחלושמ ענייז טימ רעבָא ,גנוטייצ

 יד ןקישוצ טגעלפ רע ןיהואוו ,טעטש ענעדישרַאפ יד ןיא ןבָאה

 5-4 ,שילגנע ןיא ןביירשכרוד ךיז רע טנעלפ ,סעיצקַארטַא-רעטַאעט

 -הנבל-שודיק ,רעטרעוו קיצנַאװצ ,'ירעווילעד ?לשעּפס , ,גָאט ַא לָאמ

 רעד סָאװ ,"טקעלָאק, ןקיש רע טנעלפ סעמַארגעלעט .תויתוא

 סראטס יד ןופ ןענָאמפיוא טפראדעג רעטעּפש טָאה טנעגַא-סערּפ

 .ןלַאדנַאקס וצ טריפרעד טּפָא טָאה סָאד ןוא ,סעּפורט רעדָא
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 -?דניווש ַא) "טעקער , א ןעוועג םיא ייב זיא 'ןָאקיסקעל , רעד

 ןעוועג זיא סָאװ רעדעי ןוא ?לכב רעטַאעט סָאד עבלעזסָאד .(לטימ

 טימ שיריי ןעוועג זיא סָאװ ,ץלַא ?עיצעּפס ,רעטַאעט ןשידיי ןטימ

 .טפַאשנסיוװ ןוא רוטלוק רַאפ סעיצוטיטסניא עלַא

 -עגנָא ךיז טָאה 'רעטַאעט-טסנוק רעשידיי, ןטימ גנודניברַאפ ןייז

 -עג ןרָאװענ רע זיא ךָאנרעד ,'בלַאק עשֶאי ,, ןופ ןָאזעס ןיא ןביוה

 עקירעמַא רעביא טריפעג יז ,עּפורט רעד ןופ רעשזדענעמדלַארענ
 'רעטַאעט-טסנוק, ןטימ רעשזדענעמ ןבילברַאפ ןוא ,עּפָארייא ןוא

 "יקסווָאנרַאק עילימַאפ, ,'יזנכשא רעדירב; ןופ ןעננוריפפיוא יד ייב

 עסעיּפ א זַא ,טליפעג טָאה רע ןעוו ,!רעטכָאט ןייז ןוא קָאלייש , ןוא

 -עט ןופ ןרעטייוורעד ךיז רע טנעלפ ,נלָאפרעד ןייק ןייז טינ טעװ

 עכַאװש ןניוצעג עסעיּפ עכיירגנלָאפרעד ַא טָאה רעמַאט ןוא ,רעטַא
 ןפיול ,ָאנַאקיש ןיא יו ,רע טגעלפ ,טעטש עסיורג ןיא סעמַאנייא

 -מיה יד ןיא ןייז ?דתשמ ךיז לָאז יז ןטעב רבק סרעטומ ןייז ףיוא
 .גלָאפרעד א רַאפ ןעל

 בקעי ייב רעשזדענעמ-לַארענעג רעד ןעווענ .ר זיא 8

 ילאמ טימ "לדיימ א סָאד זיא יוא , ןֹופ ננוריפפיוא רעד תעב ךילַאק
 ,ןָאקיּפ

 ַֿאנַאב ,ןפילשענמוא ,שיטסַאבמָאב : תונורסח ענייז עלַא טימ

 קיטיונ רעייז ןוא ?ופרילָאק ,וויאַאנ ,טנַאסערעטניא ןעוועג רע זיא

 ענייז ןופ) םיִפִא ןייז טפרַאדעג טָאה סָאװ ,רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ

 ."עיגרענע ןייז ןוא טייקכעלדנעטשרַאפ ןייז ,(סענעשעק

 .רוקרעמ ףלַאװ ןופ .ע .ש

 טליּפשימ ואוו טעטש 80 רַאפ "סראטס, וצ טלעטש קרָאונ --- שטיװָארעשָא .מ

 ,1923 יַאֿמ 19 ,י .ג ,",ורָאפ, ,רעטאעט שידיא טצני

 ,טרָאד ,סענזיבז ןענָאילימ א טציא זיא רעטַאקס רעשידיא רעד --- לָאגניד .ס

 ,1924 טסוגיוא 4

 ,355:361 .זז ,1944 ,קרָאי-וינ ,"ןבעל ןיימ ןופ ןעגנַאלקא -- יקסנישמור ףסוי
 ,16-85 .זז ,1959 ,קרָאי-וינ ,"ןעסילוק יד רעטניה, -- קנעד דוד
 ,1961 .טּפעס 15 ,.י .נ ,"שז"ַאמיגָאט , ,טושּפ ןוא טסָארּפ -- ןײטשטַאלג בקעי

 רעווַאּפ-רעוװַאכ
 ןרעדניבנייא ןושרגו

 -ייר ייב יו טינ} 1901 רַאורבעּפ 8 ןריובעג

 ןוז סלַא ,עילָאדָאּפ ,דַאשרעב ןיא {1900 ןעז
 טנרעלעג רָאי 12 זיב .רעקעה-דלַאװ ַא ןופ

 -עדישרַאפ ןיא תובישי ןיא ךָאנרעד ,רדח ןיא

 הבישי רעסעדָא רעד ןיא טצעלוצ ,טעטש ענ

 ,(רערעל -- קילַאיב .נ .ח ןֹוא רענזיולק ףסוי)

 -עגלַא ןעמדיוו וצ ךיז ידכ ,טרָאד ןופ סױרַא

 ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא ןוא גנודליב רעניימ

 -וצ .עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ םָארטש

 ,עינעמור ןייק ןפָאלטנַא ןעמָארנָאּפ יד ביל

 ןופ ךעלדליב עכעלטע טימ "דיא, ןיא 1921 ןיא טריטויבעד רע ואוו

 1922 ןיא טרירגימע טיונ ןוא רעגנוה בילוצ .ןשינעבעלרעביא ענייז

 ןוא ,רערעל סלַא טעברַאעג טייצ עטשרע יד ָאד .עקירעמַא ןייק

 רעשידיי בור יּפ לע ,ןביירש םוצ ןעמדיוו רעמ ץלַא ןָא ךיז טבייה

 ,"דנַאל-רעדניק, ןיא טכעלטנפערַאפ רע סָאװ ,רוטַארעטיל-רעדניק

 ןייז טניישרעד 1925 ןיא .א .א ?טייהיירפ,/ ,*לַאנרושז-רעדניק;

 ןופ ךעלהשעמ; תושעמ-רעדניק 50 ןופ גנולמַאז ַא ,ךוב טשרע
 ,?רעווַאּפ-רעוװַאכ

 ןָא טביירש רע ןעמעוו רַאפ ,?ףעטרַא; ןיא וויטקַא רעייז טרעוו .כ
 -םיוא ןענייז סע עכלעוו ןופ ,סענעצס ןוא סרעטקַאנייא ייֵר עצנַאג ַא
 טױל ,*סרעּפַאכ יד; -- 1932-733 ןָאזעס ןיא :ןרָאװעג טריפעג
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ,וָאראטָאלָאז ואמ .קעד ,רעדיינש ָאנעב ישזער ,יקסוועשטניוו סירָאמ

 "ער ,רעװַאּפ-רעוואכ ןוא רענרעשט .פ ןופ *לַאדעמ ַא טגירק םולש;

 -- 19323-24 ןָאזעס ןיא ,וָאראטָאלָאז ואמ ,קעד ,רעדיינש ָאנעב ישז

 םעד עסייּפ לטָאמ; ,"עלירָאג רעד, ןוא *סָאב רעקיצרַאהכייוו;

 ןיא ,((רעדיינש ָאנעב -- ישזער :עלַא) םכילע-םולש טיול ,"סנזח

 ישזער ,*רענַאקירעמַא ןוא רענַאזיטרַאּפ רעד; -- 25"1924 ןָאזעס

 -םולש טיול "ץענערג יד ןענעבנג רימ,, ,ןַאמסירב .ח ןוא ווָאקיזיײא .ש

 ָאנעב :ישזער) םכילע-םולש טל ,"טלדיפעג טינ; ןוא ,םכילע

 -לָאג רעד; ןוא "ףַאלקש רעד; -- 1925-26 ןָאזעס ןיא ,(רעדיינש

 -וינ ןיא 1929 רַאונַאי טקורדעג) לטסעמ בקעי ישזער ,?גרַאב רענעד

 .נ טיױל ,"לעניש, --- 1936-37 ןָאזעס ןיא ןוא ,(*רעמַאה; רעקרָאי

 ,וָאראטָאלָאז ואמ ,קעד ,חמצ ןימינב ישזער ,לָאגָאג

 -רעד "רעמַאה רעד; רעקרָאי-וינ ןיא זיא (ילוי-ינוי) 1922 ןיא

 -סעפ יד טלַאה,| *טרָאּפ יהט דלָאה, ןטקַא 4 ןיא ליּפש ס',כ ןעניש

 "טפיא , ןכרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא "רעגענ יד, נ"א זיא סָאװ ,ן*גנוט

 ךרוד ןרָאװעג טצעזעגרעביא שילגנע ןיא זיא ןוא ,עניטנעגרַא ןיא
 ,גרובזניג לָאס .רד

 טכעלטנפערַאפ ,ב טָאה (1925 ,.י .נ ,יַאמ-רַאורבעּפ) *רעמַאה/, ןיא

 -בעפ 28 םעד זיא סָאװ ,*רעברַאג סירָאמ רעטושּפ רעד, עמַארד ןייז

 טנעמונָאמ, ןיא לָאערטנָאמ ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא 1936 רַאור

  ,"שּפורג רעטַאעט רעטעברַא; רעד ךרוד *רעטַאעט לַאנָאשענ

 -עס ןופ "לעואשזד ןוא שטנאּפ ,שטנאה, טריזיטַאמַארד טָאה .כ

 -עגפיוא 1935-26 ןָאזעס ןיא טָאה *ףעטרַא; רעד סָאװ ,ץינרָא לעומ

 ,וָאראטָאלָאז ואמ .קעד ,רעדיינש ָאנעב ןופ ר"א טריפ

 ידע עסעיּפ סוועל דניקסיז וצ ענעצס ַא ןבירשעגוצ ךיוא טָאה .כ

 -לוק וצ גָאלַאיד ןוא סענעצס ,ןרעטקַארַאכ עקינייא ןוא ,"רעטינש

 ,טריפעגפיוא טָאה *ףעטרַא , רעד סָאװ ,"ןלזג ערטיוב ,, עסעיּפ סקַאב

 רַאפ רעטַאעטירעדניק ןשידיי םעד סרעדנוזַאב ךיז טעמדיוו .כ

 ןוא סענעצס ןוא סרעטקַאניײא ייר עצנַאג ַא ןָא טביירש רע ןכלעוו

 -פיוא ןרעוװ ױזַא .רעביירש עשידיי ןופ קרעװ יד טריזיטַאמַארד

 ןופ ןיז ריפ יד, סרעטקַאניײא ענייז ןלוש-רעדניק יד ךרוד טריפעג

 ןיא ןוא ?לַאנרושזרעדניקא ןיא 1925 ןיא טקורדעג) ?הדגה רעד

 טקורדעג) *רעגַארג םעד ןענעבנגוצ ליוו ןמה, ,(ענליוו ןיא 0

 -בעה ַא ןיא ןרָאװעג טקורדעג ךיוא זיא סָאװ ,"שז"ק, ןיא 1925 ןיא

 ַא, ,(לַאנרושז-רעדניק ןשיאערבעה ַא ןיא גנוצעזרעביא רעשיאער

 "לַאנרושז רעדניק, ןיא 1929 ןיא טקורדעג) "ךיא בָאה טפעשעג

 טריפעגפיוא ךיוא ,(גַאלרַאפ יקסמָאטסַאב ,ענליוו ןיא 1929 ןיא ןוא

 "יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס, ,זעב .ח ןופ ר"א ּפמעק גניר-רעטעברַא ןיא

 רעביא טּפשמ רעד, ,("לַאנרושז רעדניקא ןיא 1920 ןיא טקורדעג)

 יסייּפ לטָאמ ,, ,("גרַאװגנוי; ןיא 1927 ןיא טקורדעג) "ץַאק רעד

 בקעי ןופ ר"א) םכילע-םולש טיול ,"דנַאליײא סילע ןיא סנזח םעד

 ,ןלוש-רעדניק ךרוד ךיוא יװ ,?ףעטרַא, ןכרוד טריפעגפיוא ,לטסעמ

 סערייא סָאנעוב ןיא 1929 ןיא ןוא ,ן"ןעגנולמַאז; ןיא 1959 ןיא .דעגְו

 ,"ןעלדנַאה טינ ליוו עלעגיצ סָאד, ,(ןאּפאלפ ןופ ר"א *טפיא; ךרוד

 טול ,"עלעסָאי; ןוא ,(יררה ארזע ןופ ר"א) *לבָאנקנאּפש סעסימ,

 ,1937 ןיא ןוא ,דנַאלרעדניק ּפמעק ןיא טריפעגפיוא ,ןָאזעניד בקעי

 ,ןלוש-ןדרָא יד רַאפ ,ןָאזרעּפ 2000 רַאפ ,םולבטיור קחצי ןופ רי"א

 (טעמול ינדיס -- *?עלעסָאי, לָאר) לָאה יגענרַאק רעקרָאי-וינ ןיא

 -רעטעברַא רעד ףיוא עיפלעדַאליפ ןיא טלָאהרעדיװ ךָאנרעד ןוא
 .ןַאשנעװנָאק גניר

 לטסעמ בקעי ןופ רייא ןרָאװעג טריפעגפיוא .י .נ ןיא זיא 1938 ןיא

 -רעביא ס'.כ רעטַאעט ןלַארעדעּפ ןופ גנולײטּפָא רעשידיי רעד טימ

 ,"גניז ןוא ףיוא ךַאװ, עסעיּפ סטעדא דרָאפילק ןופ גנוצעז
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 רעטַאעט ןשידיי

 עלעדנעמ םליפ-גנַאלק ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא 1938 ןיא

 -שיפ, ,*עשטַאילק יד; ףיוא טריזַאב) *עשטָאילק יז; סמירפס רכומ

 ןופ טריטּפָאדַא ,("וויזירּפ , רעד ןוא *עסקַאט יד; ,"רעמורק רעד עק

 .רעמלוא .שזד רַאגדע ןופ ר"א ,,ּפ .כ

 -דלָאג רעד, ןבירשעגנָא ,רעטסנעפ ,ב טימ ןעמַאזוצ ,ךיוא טָאה .כ

 רעפייש בקעי ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא סָאװ ,"םולח ןעדַאפ

 ענעבעגעגוצ טימ ,רעטעּפש זיא ןוא ,דנַאלרעדניק ןוֿפ רָאכ ןטימ

 -פיוא ןוא טעבראַאב ,"ןירעכַאמּפושכ, סרעגנַאמ קיציא ןופ סענעצס

 ןיא ךָאנרעד ןוא .י .נ ןיא "עניבסקלָאפ, רעד ךרוד ןרָאװעג טריפעג

 טָאה ןוא ,םוַאבטָאר בקעי ךרוד רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעװעשרַאװ

 יד סָאװע סרעטקַאנײא ענייז "טייחיירפ ,, ןיא טכעלטנפערַאפ ךיוא

 טליּפשעג ןענייז סָאװ ,*שרעדנַא דנַאל ןיא; ןוא ?טלייצרעד טכַאנ

 -עג טריזיטַאמַארד זיא ךיוא ױזַא ,ןלוש-רעדניק יד ךרוד ןרָאװעג

 "טירטס ירעשט ןופ רעדניק יד; גנולייצרעד עטקורדעג ןייז ןרָאװ

 -רעטעברַא ןיא ןוא ןלוש-רעדניק ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא ןוא
 ,ןָאסידַאק ,ל ןופ ר"א ּפמעק גניר

 קרָאי-וינ ןיא ?רעטַאעט ירוקרעמ, ןיא זיא 1929 רעבָאטקָא 9 םעד
 סרעלימ ,ל דראוו םעל ןופ ר"א *ףעטרַא? ןכרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא
 ,"טירטס ןָאטנילק; ןַאמָאר ס'.כ ןופ עיצַאזיטַאמַארד

 -ַאעט יײװקרַאּפ רענילקורב ןיא זיא 1945 רעבמעטּפעס ןיא
 ןופ עיצַאזיטַאמַארד סלעגיס םַאיליװ ןרָאװעג טריפעגפיוא *רעט
 -ער סלַא גרובנעדלָאג לעוימעס טימ) ?טײלסדנַאל ןעצ; ןַאמָאר ס'.כ
 ,(טסילָאר-טּפיױה ןוא רעסישז

 ,סעלעשזדנַא סָאל ןייק 1941 ןיא רעביא ךיז טגָארט .כ יו םעדכָאנ
 -יגרוטַאמַארד ןוא רעשירעביירש ןייז טימ ןָא רעטייוו טרָאד רע טייג
 -נַאג ַא ?טייהיירפ-ןעגרָאמ, ןיא טכעלטנפערַאפ רע .,טייקיטעט רעש
 .תונורכז ערעייז ןוא רעליּפשיוש עשידיי ןופ ןעגנוביײרשַאב ייר עצ

 ןַאּפַאלפ ןופ ר"א סערייא סָאנעוב ןיא זיא 1949 רעבמעטּפעס ןיא
 עשידיי יד, רעטקַאנײא ס'.כ "טפיא; ןכרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא
 ןיא קיטייצכיילג ןרָאװעג טקורדעגּפָא זיא סָאװ ,"קסנימ ןופ יורפ
 ,זײרּפ-רענסעק םעד ןעמוקַאב ןוא ?רעטַאעט יינ, לַאנרושז ןקיטרָא

 ןרָאװעג טריפעגפיוא 1949 רעבָאטקָא 9 םעד זיא רעטקַאניא רעד

 ןשידיי ןקיטרָא ןיא סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןָאדרָאג ןויצ ןב ןופ ר"א

 ."עניבסקלָאפ רעשידייא רעד ךרוד ?בולק-רוטלוק

 יד ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא ןענייז סעלעשודנַא סָאל ןיא

 ןַא יו ,רעטעּפש ןוא ,"לגניי קידנכַאל סָאד, ס'.כ ןלוש-רעדניק

 דנערב טענַאשזד ןופ ר"א ןוא ,ליעוו ינאס ןופ קיזומ טימ עטערעּפָא

 סמכילע-םולש ןגעוו ליּפש ַא ,רצוא רעד, ןוא "הנבל רעד וצ עזייר ַא;
 ,"טייהדניק

 ןיא טריפַארגָאימימ ןענישרעד ךיוא 1950 ןיא זיא םעדרעסיוא

 "סענעצס ייווצ ןיא ליּפש ַא ,םערוטש רעד, ס'.כ סעלעשזדנַא סָאל
 ,(.זז 20 ,1950)

 סָאל ןיא רעטַאעט-רעדניק ןשידייג ןכרוד זיא 1953 יַאמ 2 םעד

 ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא חמצ ןימינב ןופ ר"א *רעטַאעט סַאמלַאּפ

 ,"ןבעל רעזדנוא ןופ געט, ס'.כ *עניבסקלָאפ רעשידיי רעקיטרָא רעד

 ,"עיסימ עשינַאזיטרַאּפ; סרעטקַאנייא ענייז ןעמונעגניירַא טָאה סָאװ

 -ריב, ,("רוטלוק עשידיי; ןיא 1953 ןיא טכעלטנפערַאפ) "הנינּפ;

 "ץנַאט-זגור ַא; נ"א טקורדעג) *עמומ עזגורב יד; ןוא "ןריּפַאּפ-רעג

 ןרָאװעג טליּפשעג רעטעּפש ךיוא זיא סָאװ ,(1954 "ןעגנולמַאז, ןיא

 ,שילגנע ןיא

 סָאל ןיא רעטַאעט-רעדניק ןשידייא ןכרוד זיא 1953 יַאמ 2 םעד

  ףיא ןרָאװעג טריפעגפיוא םולבטיור קחצי ןופ ר"א ?סעלעשזדנַא

 ליּפש ַא) "לָאמנייק טינ גָאז; עסעיּפ ס'.כ *זוַאהיעלּפ גיל סנעטסיסַא;
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 וָאמ ןופ ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד ,(סענעצס 5 ןוא ןטקַא 2 ןיא

 .ַאוַאהַאז טור -- ץנעט ןוא ןַאמפלעה סקַאמ -- קיזומ ,ווָארַאטָאלַאז

 (זז 44 ,19523 ןיא טריפַארגָאימימ ןענישרעד ךיוא זיא עסעיּפ יד)

 ןיא ןבעל שידיי רָאי 200 ןופ גנורעייפ רעד וצ זיא 1954 ןיא

 ַא ,,עקירעמַא וצ גנַאזעג ַא, ס'.כ ןרָאװעג טריפעגפיוא עקירעמַא

 ,.זז 15 ,1954 ןיא טריפַארגָאימימ ןענישרעד) ןטקַא ייווצ ןיא ליּפש

 ס'.כ ןרָאװעג טריפעגפיוא גרעבנעזייא ריאמ ןופ ר"א זיא 1956 ןיא

 -ימימ ןענישרעד) ןטקַא 2 ןיא ליּפש ַא ,"רעכיב ןופ יירשעג סָאד;

 סָאל ןיא ןיא 1957 לירּפַא ןיא ןוא (.זז 15 ,1956 ןיא טריפַארגָא

 ר"א *עירָאטידיױא יסַאבמע; ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא סעלעשזדנַא

 "חסּפ ןופ טכַאנ רעקיזָאד רעד ןיא, ס'.כ ידרַאנרעב לשרעה ןופ

 ,(.זז 11 ,1957 ןיא טריפַארגָאימימ ןענישרעד)

 ןועמש ןופ ר"א סעלעשזדנַא סָאל ןיא "עניבסקלָאפ עשידייק יד

 רעד היבוט, עיצַאזיטַאמַארד ס'יכ טריפעגפיוא ךיוא טָאה ןיקסור

 ,םכילע-םולש טיול ,*רעטכעט ענייז ןוא רעקיכלימ

 ס'.כ ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ "רוטלוק עשידיי; ןיא זיא 1956 ןיא

 ןוא ָאעמָאר,; נ"א זיא סָאװ ,"?טעילושזד ןוא ָאעמָאר , רעטקַאניײא

 ןשידיי ,א .ל ןיא ןרָאװעג טליּפשעג "ןזיוה ענעסירעצ ןיא טעילושזד

 ןַא ןיא ןוא שילגנע ןיא רעטעּפש ןוא שידיי ןיא רעטנעס-יטינוימָאק

 .גנונכייצסיוא ןַא ןעמוקַאב טסעטנָאק-רעטקַאניײא

 ןימינב ןופ ר"א *עניבסקלָאפ עשידיי, יד טָאה 1958 יַאמ 2 םעד

 -עשזדנַא סָאל ןיא טריפעגפיוא (ןיקסור ןועמש טימ ןעמַאזוצ) חמצ

 עלעדנעמ ןופ טלעוו יד, ס'.כ *זוַאהיעלּפ געיל סנעטסיסַא , ןיא סעל

 -רַאפ "עלעדנעמ 'ר עדייז רעד, נ"א ןזיא סָאװ ,"םירפס רכומ

 ,"רוטלוק עשידיי; ןיא ןרָאװעג טכעלטנפע

 ס'.כ ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ *רוטלוק עשידיי; ןיא זיא 1958 ןיא

 .ַא ,ל ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא סָאװ ,"םימכח רעמלעכ יד, ליּפש

 -גנע ןיא ךיוא רעטעּפש ןוא ,שידיי ןיא רעטנעס יטינוימָאק ןשידיי

 יטינוימָאק ןטימ ןרָאװעג ןעקנָאשַאב זיא רעטקַאניא רעד .שיל

 ,זײרּפ-רעטנעס

 -רַאפ ךיוא זיא קרָאי-וינ ןיא "ןדע? לַאנרושז ןשיאערבעה ןיא

 זיא סָאװ ,"םינטקה םינטיקה; רעטקַא-ייווצ ס'כ (1925) טכעלטנפע

 ןיא רערעל ַא ןופ גנוצעזרעביא רעשידיי ַא ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא

 .עבַאגסױא רעשידָאירעּפ רעשידיי רעשידַאנַאק ַא

 ערעסערג ענייז ָאידַאר רעד רַאפ טריזיטַאמַארד ךיוא טָאה .כ

 ןבעגעג ןענייז סָאװ ,"טירטס ןָאטנילק, ןוא ?קיזבַאל, יװ ,ןטעברַא

 .קרָאי-וינ ןיא ָאידַאר רעשידיי רעד ףיוא ןכָאװ 12 וצ ןרָאװעג

 ןעמַארד יד ןוא ַאטסָאקַא לאירוא ןגעוו םליפ ַא די-בתכ ןיא טָאה .כ

 ,עניטנעגרַא ןיא זיירּפ ַא ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,"דימש רעדנילב רעד;

 .(ןטקַא 3 ןיא עמַארד) "טעב סָאד, ןוא *רעטייווצ רעד לואש גינעק,

 "ךעלהשעמ סרעוװַאּפ רעװַאכ; :ןבעגעגסױרַא טציא זיב טָאה ,ּפ .כ

 -גילקא ,(דנעב ייווצ) "קיזבאל, ,"ךייט טייז רענעי ןופ, ,(דנעב ייווצ)

 ,"קיוואווא ,"לָאשגָאװ ןפיוא סנבעל, ,"טיײלסדנַאל ןעצ, ,טירטס ןָאט
 ריאמ ןושרג? ןוא ,"רעטסוש רעד ןמלז, ,"טכַאנ רעד ןופ םירוביג;

 ."סנדנילב םעד

 :ןסעיפ עטקורדעג ס'כ

 רעדניבניא ג {ו

 רעגַארג םעד ןענעבנגוצ ליוו ןמה

 (רעטקַאניײא)
 {13--18 .זז ,1925 ץרעמ ,.י .נ ,"לַאנרושז רעדניק ,ן

 (רעוװַאּפ-רעװַאכ) רעדניבנייא ןושרג ן2}

 הדגה רעד ןופ ןיז ריפ יד

 (רעטקַאנייא)
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 |89---28 .זז ,1925 לירּפַא ,.י .ב ,"לַאנרושז רעדניק;}

 רעוװַאּפ-רעוװַאכ

 הדגה רעד ןופ ןיז ריפ יד

 (ליּטשרעדניק)

 (וז 8) 1920 ענליוו ,"לוש-קלָאפ עשידיי עיינ , גַאלרַאפ

 רעווַאּפ-רעוװַאכ

 יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס

 (ליּפש ַא)

 ן7---10 .זז ,1929 יַאמ ,,י .נ ,*לַאנרושז רעדניק;}

 | רעװַאּפ-רעװַאכ
 ךיא בָאה טפעשעג ַא

 (ליּפש ַא)
 ן12---14 .זז ,1929 ילוי-ינוי ,.י .נ ,?לַאנרושז רעדניק,}

 ן,וז 6| 1936 ,"ךעלעמייב עקנינירג, גַאלרַאפ ,ענליוו

 {4---6 .וז ,1949 רַאונַאי .י .נ ,?גרַאװגנוי,

 רעוװַאּפ רעװַאכ

 טרָאפ יהד דלָאה

 (ןטקַא ריפ ןיא ליּפש ַא)
 ן1922 ילוי ,ינוי ,.י .נ ,*רעמַאה רעד; ןיא .דעג)

 רעוװַאּפ רעוואכ

 רעברַאג סירָאמ רעטושּפ רעד

 (עמַארד)
 ,יַאמ ,לירּפַא ,ץרעמ ,רַאורבעפ ,.י .נ ,?רעמַאה רעד, ןיא .דעגַו
 ן1925 ינוי

 רעוװַאּפ רעװַאכ

 ץַאק רעד רעביא טעּפשימ רעד
 ן8---10 ,13 .זז ,1927 .טּפעס ,.י .נ ,"גרַאוװגנוי}

 רעוװַאּפ רעוװַאכ

 גרַאב רענעדלָאג רעד

 (טקַא ןייא ןיא ליּפש)

 ן1929 רַאונַאי ,,י .נ ,"רעמַאה רעד; ןיא .דעג)

 (רעװוַאּפ-רצווַאכ) רעדניבנייא ןושרג

 קסנימ ןופ יורפ עשידיי יד

 ,1949 .טּפעס ,סערייא סָאנעוב ,*רעטַאעט-יינ, ןיא טקורדעג)}
 ן20---25 .זז

 הנינּפ

 (רעטקַאנייא)
 רעווַאּפ-רעווַאכ ןופ

 {24--28 .זז ,1952 ,1 ,.י .נ ,"רוטלוק עשידיי;}

 רעווַאּפ-רעווַאכ

 ץנַאט-זגור ַא

 (טקַא ןייא ןיא ליּפש ַא)
 ן124---28 .זז ,1954 ,4 'נ ,קרָאי-וינ ,"ןעגנולמַאז;}

 טעילושזד ןוא ַאעמָאר

 (טקַא ןייא ןיא ליּפש)
 רעװַאּפ-רעװַאכ ןופ

 ן59---63 .זז ,1956 ,1 ,.י .ג ,"רוטלוק עשידיי;}

 עלעדנעמ 'ר עדייז רעד

 ףיוא טריזַאב ,סענעצס ףניפ ןוא ןטקַא ייווצ ןיא ליּפש ַא)

 (ןטפירש סמירפס רכומ עלעדנעמ

 .זז ,1958 ,1 ,26--45 :זז ,1957 ,10 ,.י .נ ,"רוטלוק עשידיי;}
 {49---52 .זז ,1958 ,2 ,40--5

 ןופ ןָאקיסקעל
 טשהאוה

 םימכח רעמלעכ יד {14)

 (ליּפש ַא)
 רעוװַאּפ -רעװַאכ ןופ

 ן28---232 .זז ,1958 ,10 ,.י .נ ,"רוטלוק עשידיי;}

 עקירעמַא ןיא סנוח םעד יסייּפ לטָאמ 1

 םכילע-םולש ןופ

 רעוַאּפ-רעווַאכ ןופ טריזיטַאמַארד

 ן15---28 .זז ,1959 ,18 'נ ,.י .נ ,"ןעגנולמַאז;}

 ; שיאערבעה ןיא

 םינטקה םינטיקה ן{ן}}

 רדניבנייא ןושרג תאמ תוכרעמ יתשב הזחמ

 |1925 ,4 ,3 ,.י .ג ,"ןדצ;}
 .} .ש ןוא .מ

 ,קאז לטפעש ןופ .ע ,ש
 ,27 28 זז ,װ ,טיל .שידיי .סקעל -- ןעזייר .ז
 ,י .ג ,"פ"מ, ,"רעמאה; רעמונ ילוי ןיא רוטַארעטיל רעמ -- רעטסנעפ .ב
 ,1932 ילוי 1

 ינאי 17 ,י .נ ,"ש"אפ, ,ײװדָארב שידיא-טינ ןוא שידיא -- ןײטשדלָאג .י .ב
6, 

 ,132--155 .זז ,1937 ,קרָאיײוינ ,"ףעטרַא רָאי ןעצ,
 .19239 .טקָא 1 ,י .נ ,"פ"מ, ,םליפ סלַא עשטַאילק ס'עלעדנעמ -- ץכ השמ
 ,1939 .טקָא 13 ,טרָאד ,"ףעטרַא, ןיא "טירטס ןָאטנילק --- דלַאװכוב .נ
 ,"שזיָאמ, ,רעטַאעט ירוקרעמ ןיא "טירטס ןַאטנילק, -- ךאברעיוא םירפא

 ,1939 ,טקָא 20 ,י .נ
 22 ,21 ,י .נ ,"פ"מ, ,"טירטס ןָאטנילק, זיא עמַארד רַאפ סָאװ --- דלַאװכוב .נ

 ,1929 ,טקַא
 ,34235 .זז ,19423 .י .נ ,"רעטאעט רעזדנוא, -- לטסעמ בקעי

 רעד, ,רעטַאעט ײװקרַאּפ ןיא "טיילסדנאל ןעצ, עסעיּפ יד -- ןילדע םאיליװ
 ,1945 ,טּפעס 28 ,.י .נ ,"גָאט

 ,1949 טסוגױא 1 ,.י .נ ,"פימ, ,. .. טעליב ַא ךעלּפענק ריפ -- רעװַאּפ-רעװַאכ
 לירּפַא 19 .י .נ ,"פ"מ,,סעלעשזדנַא סָאל ןיא ליּפש-חסּפ א -- טַאלבטַאר .א

6927 

 ,,י .ג ,"פ"מ,, ,סעלעשזנַא סָאל ןיא רָאי סרעװאּפ-רעוװאכ -- ןָאסמערביײא םעס

 .1962 ילוי 8

 בקעי ,רעדנעלרוק

 ,עשרַאװ ןיא 1904 רעבמעצעד 20 ןריובעג

 טקידנעעג .תוכאלמ ילעב -- ןרעטלע .ןליוּפ

 -ךוב ןיא טעברַאעג רָאי 8 ןוא לושלטימ ַא

 ,ןילטיג .א ןופ טפעשעג

 רעשידיי רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא 1923 ןיא

 ,טרעכייוו .מ ,רד ןופ א"א לוש רעשיטַאמַארד

 -סיוא ןַא טימ 1925 ןיא טקידנע רע עכלעוו

 רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ךָאנרעד ,גנונעכייצ

 -מורַא ריא טימ ךיוא ןוא ,ָאידוטס-ןַאמרעה דוד

 טזומעג רעבָא ,ץניוװָארּפ רעד רעביא ןרָאפעג

 ןשילױּפ ןיא ןטערטנײרַא ןבילוצ טעברַאנעמַאזוצ ןייז ןסייררעביא

 | ,טסניד-רעטילימ

 ןיא ןטעברַא ןעגנַאגעגקירוצ רע זיא ,1927 ןיא ןעמוקעגקירוצ

 יו ןרָאװעג טרישזַאגנַא רָאי ןבלעז ןיא ןוא טפעשעג:ךוב סנילטיג

 א"א רעטַאעט רעוװעקָארק ןשידיי ןיא רָאיטקַא רעלענָאיסעפָארּפ ַא

 : .יקסוועראמ םהרבא ןופ

 ?צּפורט רענליו; רעד ןיא רָאי עקינייא טליּפשעג 1928 ןופ

 סָאװ ,רעטַאעט ןשיטַאמַארד םעד ןיא טקילײטַאב ךיז -- 2

 ןופ א"א טריזינַאגרָא ןײארַאפ-ןטסיטרַא רעשידיי רעװעשרַאו רעד

 ."הסנרּפ, עידעמָאק סדלעפסעטָאג ןיא טליּפש ןוא ,טרעכייוו .מ .רד

 ןופ רענייא ןרָאװעג ןוא ,ךיירקנַארפ ,זירַאּפ ןייק ןרָאפעגּפָא 1925 ןיא

 ןשידיי רעזירַאּפ ןופ רעריפנָא עשירעלטסניק ןוא ןרָאטַאזינַאגרָא יד

2004 



 רעטַאעט ןשידיי

 רע טערט ,ןלױּפ ןיא ןעמוקעגקירוצ .?טַאיּפ, רעטַאעט-רעטעברַא

 טליּפש רֶע ואוו ,26 עּפורג; עּפורט רעד ןיא 1936 גנילירפ ןיא ןיירַא

 ןטנַאקַאבמוא ןופ רבק סָאד; עסעיּפ רעד ןיא טרעכייוו .רד ןופ ר"א

 לבמַאסנַא-רעטַאעט ןטימ ךיז טדניברַאפ ןוא ("רעטלַא, לָאר) ?רענלעז

 -סיוא םוצ זיב טליּפש רע רעכלעוו טימ ,ַאקסנימַאק ַאדיא ןופ א"א

 עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד ךָאנ ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורב

 1941 ינוי זיב ןוא דנַאברַאפנטעיװַאס ןייק ןפָאלטנַא ,עשרַאװ ןופ

 -הכולמ ןשידיי (רעגרעבמעל) רעוװָאװל םענעפַאשעג ןיא טעברַאעגטימ

 ןוא דנַאלשטיײד-יצַאנ ןשיוצ גירק ןופ ךורבסיוא ןכָאנ .רעטַאעט

 ערעדנַא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,ןרָאװעג טריאוקאווע דנַאלסור-טעיווָאס

 רעטַאעט שידיי ןליּפש ייז ואוו ,עיזַא-לטימ ןייק ,ןרָאיטקַא עשידיי

 ןוא סילעגרעג ןופ "ןוז ןיימ, ךיוא יוװ ,ןסעיּפ סנידרָאג בור יּפ לע)

 ןָא טביירש ַאקסנימַאק ַאדיא עכלעוו ,ליענרעוו ןופ *טַאקָאװדַא יורפ,

 ,שָא ,ַאטַא-ַאמלַא רעביא ךָאנרעד ,(ַאיזיגריק) ַאזנורפ ןיא (ןורכז ןופ

 ןוא ַאקסנימַאק ַאדיא יו םעדכָאנ .ןַאגנַאמַאנ ,ןַאשזידנַא ,דַאבָאנינעל

 -מעצעד ןופ עּפורט יד טרעוװ ,עװקסָאמ ןייק ּפָא ןרָאפ ןַאמלעמ ריאמ

 קַאז לטפעש ,ווָאקרוט-גרעבדורג קחצי ןופ טריפעגנָא 1945 רעב

 .ק ןוא

 ךיז טקילײטַאב רע ואוו ,ןלױּפ ןייק טרעקעגקירוצ ךיז -- 6

 יד ןופ ןיײארַאפ-ןטסיטרַא ןלענָאיסעּפָארּפ םעד ןבעלפיוא-קירוצ ןיא

 רע זיא 1948 זיב 1946 ןופ ןוא ןרָאיטקַא עשידיי ענעבילבעג-ןבעל

 ,רעטַאעט ןשידיי ןשיזעלשרעדינ ןופ רעריפנָא רעשירעלטסניק רעד

 רענַאקירעמַא יד רעטנורעד ןסעיּפ עקינייא ףיוא טריפ רע ואוו

 ןייק ןרָאפעגּפָא 1948 ףוס .?ןעלצרואוו עפיט; עמַארד עלעוטקַא

 רַאוטרעּפער-ןידרָאג ןיא טייצ עסיוועג ַא ףיוא טשרט רע ואוו ,זירַאּפ

 "לביירטש עיטָאמ, ,"תרפא עלערימ, ןיא "סהרובד הנח עצמוחנ;)

 *ַאטַאנַאס רעציירק, ןוא "רעדנעלדירפ לאפר, ,"המותי יד עיסַאכ; ןיא

 ןייק ןרָאפעגּפָא 1949 ןיא ,("הטיחש יד; ןיא "סעניירק לסיז; ןוא

 -ַאעט עלענָאיסעּפָארּפ-טינ טימ 1954 זיב ןָא טריפ רע ואוו ,ליזַארב

 טערט ןוא ָאריינעשז עד ָאיר ןוא ָאלוַאּפ ןַאס ןיא ןוויטקעלָאק-רעט

 יד ןופ ןעגנופַאש יד ןופ סעיצַאטיצער טימ ףיוא קיטייצכיילג ךיוא

 ,ןרוטַארעטיל-טלעוו ןוא עשידיי

 -לרעּפ רתסא ןירעליּפשיוש יד ,יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ,1954 ןיא

 קישטלעבול קחצי ןרָאטקעריד יד ךרוד ןרָאװעג טרישזַאגנַא ,ןַאמ

 -עלטסניק רעד רעטנוא לבמַאסנַא-רעטַאעט ןיא ןײטשדלָאג יליוו ןוא

 ןכָאנ .ץרַאװש סירָאמ רעליּפשטסַאג ןופ לײטנָא ןוא גנוריפנָא רעשיר

 טימ ןרָאפעגּפָא ,ליזַארב ןיא (יורפ ןייז טימ) םישדח עקינייא ןליּפש

 ןייק עענרוט ַא ףיוא ,ץרַאװש סירָאמ ךרוד טריזינַאגרָא ,עּפורט ַא

 רעדיוו רָאי עקינייא ןוא ליזַארב ןיא ןעמוקעגקירוצ ,עקירפַא-םורד

 "ןַאס םייב ןויטקעלָאק-רעטַאעט טימ רעסישזער סלַא טקריוועג

 סעסעיּפ טריפעגפיוא ,טייצ וצ טייצ ןופ ,ךיוא יו ,זיוה-סקלָאפ רעלוַאּפ

 ,דנַאל ןרעביא "רעבָאהביל; ערעדנַא טימ

 ןרַאפ טרישזַאגנַא ,יורפ ןייז טימ ןעמַאזצ ,,ק טרעוו 1957 ןיא

 סָאנעוב ןיא טּפַאש ץרַאװש סירָאמ סָאװ ,*רעטַאעט טסנוק ןשידיי;

 עלעסַאי; ןופ ןעגנוריפפיוא יד ןיא ךיז ייז ןקילײטַאב ָאד ןוא ,סערייא

 -םולש ןופ *קנַאלב רעדנעס; ןוא "ןרעטש עדנעשזדנָאלב; ,*יעוװָאלָאס

 לקנָא , ,ןילטייצ ןרהא ןופ "?םימכח רעמעלעכ ,, ןוא "עקרתסא; ,םכילע

 ןעמַאזוצ ,ליזַארב ןייק קירוצ ךיז ןרעק ,.א .א ,שַא םולש ןופ *סעזָאמ

 ןעגנוריפפיוא ענייז ןיא ךיז ןקילײטַאב ייז ואוו ,ץרַאװש סירָאמ טימ

 ַא ןיא, ,יקסנַא ןופ *קובד; ,(ץרּפ .ל .י טיול) *תונתמ יירד יד, ןופ

 ןופ "רעקיכלימ רעד היבוט; ןוא ןייבשריה ןופ "לקניוו ןפרָאװרַאפ

 יד טימ טעברַא עשירָאסישזער ןייז ךָאנרעד טײנַאב ,ק .םכילע-םולש

 רעד ןיא דנַאטשפיוא; עסעיּפ סעשיקרַאמ ףיוא טריפ ןוא ןזײרקמַארד
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 -רָאי ןט-40 ןייז וצ *דיי ַא ןייז וצ רעווש, סמכילע-םולש ןוא *ָאטעג

 1960 ןיא .ןָאסנשרעג ןופ *רעלָאּפָארטסָא שלעשרעה; ךיוא יוװ ,טייצ

 ךרעב ןליּפש ייז ואוו ,לארשי תנידמ ןייק יורפ ןייז טימ ּפָא ,ק טרָאפ

 היבוט , ןיא ווָאלוב ףסוי טימ ןעמַאזוצ םישדח 6 ןופרעד ,שידיי רָאי ַא

 ןייז ןופ רעגניז רעד, ןוא (םכילע-םולש טיול) *רעטכעט ענייז ןוא

 רתסא טימ) ףױא ,ק טריפ ךָאנרעד ,ווָאמיד ּפיסָא ןופ "רעיורט

 ןוא ןאסויב .י ןופ "סקיא םַאדַאמ, (ןלָאר-לטיט יד ןיא ןַאמלרעּפ

 .("עצמוחנ, ןופ לָאר יד קידנליּפש) ןידרָאג בקעי ןופ *?תרפא עלערימ;

 יורפ ןייז טימ זיא רע ואוו ,עּפָאריײא-ברעמ ןייק ןרָאפעגּפָא 1961 ןיא

 ךיוא טריפ ןוא זירַאּפ ןיא *טנווָא-רעטַאעט; ַא ףיוא סױרַא ןטערט

 -ָארטסָא עלעשרעה; עידעמָאק יד זיירק-רעבָאהביל ַא טימ ףיוא טרָאד

 .ןָאסנשרעג ןופ *רעלָאּפ

 .} .ש

 ,823 ,79 .וז ,1961 ,ביבא-לת ,דנאב רעטייװצ ,תונורכזא -- טרעכייוו לאכימ
5 127, 134, 154, 170, 223, 226, 304, 306, 

 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,"הפוקת ענעסירעגרעביא יד, --- װָאקרוט טנומגיז
 ,312 ז

 קלָאפ ,, ,עיזיגריק רעטיײװ רעד ןיא םיטילּפ -- ןרָאיטקא עשידיי -- קַאז לטפעש
 ,1962 .גיוא 23 ,16 ,.י .נ ,*שז"ָאמ-גָאט, ,1962 ,117 ינ ,י .נ ,"טלעוו ןוא

 םייח ,רואינש

 |וװָארעמאנ םייח-רואינשו
 11 ילוי 5 ,טשעג -- 1891 טסוגיױא 25 .בעגו

 ,עיוסֶא ןיא 1891 טסוגױא 25 ןריובעג

 עמערָא ייב ,דנַאלסור-סייוו ,.בוג רעקסבעטיוו

 ןקידתונכש ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד .ןרעטלע

 ךיז ןבָאה ןרעטלע יד ואוו ,יטַאנװַאק לטעטש

 דניק ַא ןעוועג זיא רֶע ןעוו ןגָארטעגרעביא

 יד ייב ןוא רדח ןיא טנרעלעג .רָאי 576 ןופ

 ןביירש טנרעלעג ךיוא םידמלמ עקידלטעטש

 רָאי 15 ןופ רעטלש ןיא .שיסור ןוא שידיי

 ,עגליוו ןייק רעטָאפ ןכרוד ןרָאװעג טכַארבעג

 רעבָא ָאד .תילכת ַא םיא רַאפ טכוז רע ואוו

 רעשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ רעד ןופ *טּפַאכרַאפ, דלַאב רע טרעוו

 -ריב יד ףיוא ןפױלמורַא; ןופ ןעיצוצּפָא םיא ידכ ןוא ,גנוגעוװַאב

 -ַאעט ןשידיי ןיא גָאטימכָאנ-תבש ַא רעטָאפ רעד םיא טמענ "סעשז

 .ש ףיוא טכַאמ גנולעטשרָאפ יד ."ירדנ לכ, טליּפש'מ ואוו ,רעט

 טבייה רע .לרוג ןקידרעטייוו ןייז טמיטשַאב יז זַא ,קורדנייא אזַא

 ,רעטַאעט טימ ןריסערעטניא ןָא ךיז

 -רַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ןעוו ,1908-09 ןיא עיצקַאער רעד בילוצ

 ,ןטייקיטעט ערעייז טלעטשעגּפָא יו טעמכ ןבָאה ענליוו ןיא ןעייט

 טייצ רעמ ןעמוקַאב ןוא טעברַא-ײטרַאּפ ןופ ןרָאװעג טײרפַאב .ש זיא

 -ביל; ןיא ןקילײטַאב ןָא ךיוא ךיז טבייה ןוא ,גנודליב-טסבלעז רַאפ

 ךָאנרעד ,רעזייה עטַאוװירּפ ןיא טשרעוצ ,ןעגנולעטשרָאפ-"רעבָאה

 .י רעטעּפש ןוא ווָאלַאקָאס דינָאעל ,ימע-ןב בקעי ןופ ר"א ,עכעלטנפע

 רעדנירג יד ןופ רענייא רע טרעוו 1916 ןיא .ןילוי .י ןוא ווָאנַאטרעב

 .(?עּפורט רענליוו; רעטעּפש) "א"דאפ;, ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא ןוא

 רעדנירגטימ יד ןופ רענייא ,ארזא רעדנַאסקעלַא רעליּפשיוש רעד

 : טביירש ,*עּפורט רענליוו, רעד ןופ

 -טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,11916)| 1915 ןיא;

 ךיז עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד רעטנוא טָאה ענליוו תעב ,המחלמ

 ַא ןזָאלרַאפ רואינש טָאה ,רעננוה ןופ טעשטרָאקעג גָאטייװ ןיא

 םעד ןצנַאלפרַאפ ןפלעה זדנוא ןעמוקעג זיא רע .עלעטש עטלָאצַאב
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 ףיוא ,'עּפורט רענליוו, ןסייהעג טָאה סָאװ ,םיוב ןופ םַאטש םענייש

 רָאנ ַא טײרּפשעצ ןוא טילבעצ עקַאט ךיז טָאה םַאטש םעד טָא

 -רעדנַאנופ ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ףיוא ,נייווצ רעקינָאװ ,רעקיטפערק
 ןופ יו ,עכעלסעגרַאפמוא ןעמולב ; ןעמולב עקיברַאפדליפ טילבעג

 -רעשיפ ןייז ; ןטלַאטשעג עשירעלטסניק עטקַאהעגסיױוא ןייטשמרַאמ

 ונָאמ ַא --- םולב ַא ,!עליוב לקנַאי, סנירבָאק ןיא 'רעב-שריה, ןַאמ

 --- !קוביד, סיקסנַא ןיא '!קידצ רעלָאּפָארימ, סרואינש םייח .טנעמ

 :טלעוו רערָאג רעד רעביא םשור ַא טכַאמענג טָאה סָאװ ,םולב ַא

 -עמוא .קרָאידוינ ןוא זירַאּפ ,ןָאדנָאל ,ןּפרעװטנַא ,ןילרעב ,עשרַאװ

 רעקיזָאד רעד ןיא רענייא אזַא ךָאנ ָאטינ .םשור ןקידלַאווג ַא --- םוט

 עטרַאצ ,עשינַארט ַא ,'הלבנ, סנייבשריה ץרּפ ןיא !שורבַא, ןייז ,לָאר

 ,"ןדע ןג ןופ ןעמולב ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,עיידיכרא

 חנ רעליּפשיוש רעד ,"עּפורט רענליווא; רעד ןופ דילגטימ רעד

 : טביירש ,שובכַאנ

 -ַאמַארד יד ןוא רע זַא ,רואינש םייח ןופ זייווַאב רעטשרע רעד,

 זיא ,רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב ןליּפש וצ יואר ןענייז עּפורג עשיט

 רעקידנרעק סרואינש םייח .שַא םולש ןופ 'ןַאמסדנַאל, ןיא ןעוועג

 -עגסױרַא ךיז טָאה רעגייטש ןשיטסילַאער ןטסכעה ןפיוא טנַאלַאט
 ןָאעל ןופ ('גנוי-ספרָאד,) 'עליוב לקנַאי עמַארד רעד ןיא ןזיוו
 םייח ,עיצַאסנעפ ַא טכַאמעג טָאה גנוריפפיוא יד . .. ,ןירבָאק
 עטסכעה יד ןפורעגסיורַא טָאה רעב-שריה ןופ לָאר רעד ןיא רואינש
 ןוא טקַארטנַא ןופ טייצ ןיא ןעמוקעג זיא יורפ ַא .ןעננַאזעג-ביול

 טליּפשעג ,רעב שריח רעד ,רעשיפ רעד יצ ןגָאז ריא לָאז'מ ןטעבעג

 ןיא ךיוא ,ןָאנרַאמס ןופ |רעשיפ ַא| רעטעפ ריא זיא ,ןרואינש ןופ

 ןייז טימ .ןטכילעג רואינש טָאה רַאוטרעּפער סנייבשריה ץ'רּפ

 ןוא טרָאװ ןשידיי םוצ ,ךיז רַאפ דובכ טכַארבעג רע טָאה טנַאלַאט

 ןייז טימ טָאה רואינש םייח ... !עּפורט רענליוו, רערעטעּפש רעד וצ

 -צנַאנ עשירעלטסניק יד טצנאגרעד ןליּפש-טימ ןלופטנַאלַאט ,ןרשכ

 ","עּפורט רענליוו,; רעד ןופ טייק

 "שּפורט רענליוו, רעד ןופ ןעגנולעטשרָאפ עטשרע יד ךָאנ דלַאב

 -רעטקַארַאכ רעקיסַאלק-טשרע ןַא סלַא ןרָאװעג טנעקרענָא .ש זיא

 ,ןגיטשעג גלָאפרעד ןייז זיא לָאר רעיינ רעדעי טימ ןוא ,רעליּפשיוש

 יד ןעוו ןעמוקַאב רע טָאה גנונעקרענָא ןוא ביול עטסערג יד רעבָא

 עענרוט ַא 1917-18 ןיא טכַאמעג ןוא ענליוו טזָאלרַאפ טָאה עּפורט

 עשידיי ערעסערג יד רעביא ,1921723 ןיא ,ךָאנרעד ,ןלוּפ רעביא
 -לעב ,דנַאלָאה ,דנַאלשטיײיד ןיא עסערּפ יד .עּפָאריײא ןופ סרעטנעצ
 ןליּפש ןייז ןופ טרעטסײגַאב ןעוועג זיא דנַאלגנע ןוא ךיירקנַארפ ,עיג
 -ספרָאד; ןיא *רעב-שריה, ,"קוביד; ןיא "קידצ רעלָאּפָארימ; ןלָאר יד
 סגרעבמָאנ ןיא "הילדג; ,"עמשטערק עטסוּפ יד, ןיא "טעדנעב, ,"גנוי
 ,"דימש רעד לקנַאי; סיקסניּפ ןופ לָאר-לטיט יד ןוא *החּפשמ;

 : ךוב ןייז ןיא רעיימ סירָאמ טביירש ױזַא

 עדנטיידַאב טימ 'רענליוו יד ייב רעליּפשיוש רעשיטסילַאער א,
 ערעדנוזַאב טָאה רע ,רואינש םייח זיא ןטייקיאעפ עשיטַאמַארד
 ענייז ןופ ןעגנוגעווַאב יד ןיא ןוא קימימ רעד ןיא טייקכעלמיטנגייא
 ,רעטקאראכ ליפ ןקירדסיוא םעדכרוד ןָאק רע .ןניוא

 ; 'דימש רעד ?קנעי, ןיא ?לקנעי סלַא טליּפשעג טוג ץנַאג טָאה רע
 ,המשנ רענייר ַא טימ שטנעמ ַא .לדייא ךעלרעניא ,בָארג ךעלרעסיוא
 ןטימ טליּפשעג טָאה רע .טײקנברָאדרַאפ ןגעק ךיז טלגנַאר סָאװ
 ןקירדוצסיוא טייטשרַאפ רע ,רעּפרעק םעד טימ ,ןגיוא יד טימ ,םינּפ
 .טנעה ענייז טימ ןליפעג

 -עטניא ןַא ףיוא ךעלרעסיוא טלעטשעגרָאפ רע טָאה 'קוביד, ןיא
 ףיט טינ טָאה רע רעבָא ,קידצ רעילָאּפָארימ םעד ןפוא ןטנַאסער

 ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג טָאה םינּפ רעכעלגעװַאב ןייז .טליּפשעג
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 ןופ ןָאטיסטעל

 יד טקירדעגסיוא טינ טָאה ןענרעל-הרות ןייז רעבָא ,זיר ןקיטסייג ַא

 .ןרעוו טגיילעגניײרַא םעד ןיא ןָאק סָאוו ,טייקנייש עשיריל עצנַאג

 -עבעל ,רעטנוזעג רעד ,רעב שריה סלַא ןעוועג רע זיא רעסעב ליפ

 גנורעּפרעקנייא יד ןעוועג זיא רע ,'גנוי ספרָאד , ןיא רעשיפ רעקיד

 רע רעבָא ,אבה םלוע ןיא עקַאט טביולג רעכלעוו ,ּפיט םעד ןופ

 ."...הזה םלוע םעד טימ קעװוַא טינ טכַאמ

 ךָאנ ,עקירעמַא ןיא *עּפורט רענליוו; רעד טימ רע טמוק 1924 ןיא

 דילגטימ ַא טרעוו ,עּפורט רעד ןופ סױרַא רע טערט טייצ עצרוק ַא

 ,יקסניּפ טימ ןעמַאזװצ ,טעדנירג ,עינוי-ןרָאיטקַא רעשידיי רעד ןיא

 -ַאעט רעזנוא; רעטַאעט:לַאטנעמירעּפסקע סָאד ,קיווייל ןוא ןייבשריה

 ענעדישרַאפ ןיא ףיוא ךָאנרעד טערט ,קרָאייוינ ,סקנָארב ןיא *רעט

 ןיא ,*?רעטַאעט טסנוק .שידייא ןיא 1925-26 ןָאזעס ןיא ,סעּפורט

 םעד טערטרַאפ רע ואוו ,*רעטַאעט לַאנָאשענ ,/ ןיא 1926-27 ןָאזעס

 עטערעּפָא רעד ןיא לָאר ַא ןיא דניירפנעזייוו ינומ ןקידנעײגקעװַא

 רַאקסָא טימ ןעמַאזוצ) טריפעגנָא --- 1927-28 .*ץנירּפ טנעדוטס רעד;

 טריפ רע ואוו ,*רעטַאעט ןָאסניקּפָאה; ןטימ (רָאש השמ ןוא ןירג

 ןעמַאזוצ) --- 1928-29 ."טינ ןסעגרַאפ רעדניק, עסעיּפ סניביל ףיוא

 -ַאעט לַאנָאשענ טנעמונַאמ , ןטימ טריפעגנָא (ךַאברעיױא סירָאב טימ

 "קדצ רג רעד; .ַא ,.צ טריפעגפיוא טָאה רע ואוו ,לָאערטנָאמ ןיא *רעט

 .טימס .ב ַארַאס ןופ "סעביל סעיפָאס; ןוא ַאנזיצַאק רעטלַא ןופ

 -מעל ןיא טרילָארטסַאג (ַאנירעלעב ַאלעב יורפ ןייז טימ) ---+ 0

 ,גלָאפרעד ןקיזיר ַא טימ ,ןליּפש ייז ואוו ,ןלױּפ ,שזדָאל ןיא ןוא גרעב

 רעקרָאי וינ; ןיא טליּפשעג -- 1920-21 .,"*טינ ןסעגרַאפ רעדניק,

 ןיא ןַאמרעה דוד ןופ ר"א ךיז טקילײטַאב רע ואוו ,*רעטַאעטסקלָאפ

 ףסוי טימ ןעמַאזוצ ,ןוא ,"םינתוחמ; עידעמָאק סדלעפסעטָאג אנח

 ,וָאטַארַאב טימ ,ןוא ,"לייטרוא רעד, עסעיּפ סָאניטיוועל ןיא ,ווָאלוב

 רעד, סגרעבדנירטס ןוא **סקָא רעד ןוא יז ,רע; סָאלעדנַאריּפ ןיא

 ,"רעטָאפ

 ,רעטַאעט ןלַאנַאיסעּפָארּפ ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז טייצ לקיטש ַא

 -רעטַאעט ןלַארעדעפ) *.א .פ ,וו; ןיא ןיירַא רָאי עקינייא 1926 טניז ןוא

 ,"נביז ןוא ךַאװרעד, סטעדָא ןיא ךיז טקילײטַאב רע ואוו ,(טקעיָארּפ

 .ןעגנוריפפיוא .ַא .א "רעמערק ַא טרעוו רעדיינש רעד; סיקסניּפ

 רעד ןופ לַאקָאל סרעסערּפ רעד טָאה ,ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ ףוס

 -רָאפ ,יקסוװעליסַאו .ב ,רעשזדענעמ ,ןהָאק סקַאמ) לַאנָאשענרעטניא

 זיא .ש ןוא עינוי רעד ןיא זיירק ןשיטַאמַארד ַא טרישזנַארַא (רעציז

 יד טימ ףיוא טריפ רע ןוא ,רעסישזער סלַא ןרָאװעג טרישזַאגנַא

 .ןסעיּפ .ַא .א *דימש רעד לקנַאי, ,"רעדלעפ ענירג יד, רעדילגטימ

 -סרעסערּפ רעד ןיא דילגטימ סלַא ןעמונעגנָא רע טרעוו 1941 ןיא

 20 ןופ ךשמ ַא רַאפ רעסערּפ רעלענָאיסעפָארּפ ַא טרעוו ןוא עינוי

 זיירק ןשיטַאמַארד ןופ רעסישזער טייצ עצנַאג יד קידנביילב ,רָאי

 -ַארעטיל ענעדישרַאפ טייצ וצ טייצ ןופ ףיוא טריפ רע ןכלעוו טימ

 .ןסעיּפ עשיר

 -צינש רוטרַא ןופ *יילעביל, ןסעיּפ יד טצעזרעביא ךיוא טָאה .ש

 רעד ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג *ליּפש עבילק נ"א זיא סָאװ ,רעל

 יד ןוא "ןעדנאד שזרָאשז, סרעילָאמ ,עשרַאװ ןיא ?עּפורט רענליוו,

 ."לזייה םעניילק ןופ, עסעיּפ עשיליוּפ

 ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ש זיא 1961 ילוי 25 םעד

 רעייז ,ןירעליּפשיוש עשידיי ַא זיא ,ַאנירעלעב ַאלעב ,יורפ ס'.ש

 רענרעדָאמ ןופ רָאסעּפָארּפ זיא ,ווָארעמַאה ,ס (היבט) רָאדָאעט .רד ,ןוז

 ,ןיסנָאקסיװ ןופ טעטיזרעווינוא ןיא עטכישעג רעשיאעּפָאריײא

 :טגָאזעג טרעוו "רוטלוק עשידיי, ןיא גָאלָארקענ ןיא

 'עידרַאװג רעטלַא; רעד ןופ רענייא ןעוועג זיא דואינש םייח,
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןבעגעגרעביא ןוא יירט טָאה רע ,'עּפורט רענליוו; רעתמא רעד ןופ

 זיא רע ןוא ,דָאירעּפ ץנַאלנ ריא ןיא נלָאפרעד םעד ןפלָאהענטימ

 ,ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןרָאי עלַא יד ךיוא יירט טייהרעליטש ןבילבעג

 םיא טָאה ןעמ .,עקירעמַא ןיא -- ךָאנרעד ןוא עשרַאװ ןיא רעירפ

 ןוא טנָאקעג טינ .ןגיוצעגקירוצ ןעוועג זיא רע ,סַאג ןיא ןפָארטעג

 טָאה רעטַאעט עשידיי סָאד ןעוו תורשּפ ףיוא ןייג טלָאװעג טינ

 ןטיברַאפ רעבירעד טָאה רע .ןנעו עטכעלש ףיוא טעוװערעקרַאפ

 עלַארטַאעט ןייז ןעמעשראפ וצ טינ ידכ ּפַאש ַא ףיוא רעטַאעט סָאד

 -סיוא ןוא ןדיײשַאב ןוא ליטש סנטצעל ןעוועג זיא רע ... ,טננוי

 ןייז ןרָאװעגנָא טָאה סָאװ ,רעטַאעט שידיי ןנעוו ןדייר וצ ןטימעג

 ,"רעטקַארַאכ ןוא ןעזסיוא ןקילָאמא

 : טביירש .ש .י

 ןרעסעב ןיא טליּפשעג קידנעטש טָאה רענעברָאטשרַאפ רעד,

 םיא |ןענייז| זיא ,רעטַאעט-דנוש ,ןסעיּפ עקיליב .רעטַאעט ןשידיי

 טָאה רע טינ ,סעכלעזַא רַאפ טניוטעג טָאה רע טינ .דמערפ ןעוועג

 -עגנָא טָאה רעטַאעט עשידיי סָאד ןעוו .ןליּפש טלָאװעג רעטַאעט אזַא

 ןעוועג טינ םיא זיא סָאװ ,נעוו ןרעדנַא ןַא ףיוא ,טכעלש ןיינ ןביוה

 סָאװ רעמ טינ טָאה רע זַא ,ןעעזענ טָאה רע ןעוו ןוא ,ןצרַאה םוצ

 .ּפַאש ַא ןיא רעטעברַא רעטושּפ ַא סלַא קעװַא רע זיא ,ןָאט וצ

 רענעטלעז ַא ךיוא ןוא רעלטסניק רענעטלעז ַא ןעוועג זיא רע ., ,

 ץְלַא ןעוועגנ זיא רעטַאעט עשידיי ערעסעב סָאד ןעמעוו רַאפ שטנעמ

 יו ןבעלסיוא טנָאקעגנ טינ ךיז טָאה רע ןעוו ןוא ,ןבעל ןייז ןיא

 |רע} ... .קעװַא רע זיא ,ןענַאטשרַאפ ןוא טלָאװעג סָאד טָאה רע

 ייב .ןבעל-רעטַאעט ןיא ןסימָארּפמָאק ןייק ןופ טסואוועג טינ טָאה

 רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא סְלַא .רעדָא-רעדָא ןעוועג זיא םיא

 -טּפיוה טליּפשעג קידנעטש רע טָאה 'עּפורט רענליווו רעטמירַאב

 ."ןפוא ןדנעצנעלג א ףיוא טנכייצענסיוא ךיז ןוא ןלָאר

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ דייווש קרַאמ

 |'עּפורט רענליוו,| עריא ןופ רענייא רָאנ טינ ןעווענ זיא רואינש ,

 רע .רעליּפשיוש עטסקידנרעק עריא ןופ רענייא ךיוא רָאנ ,רעדנירג

 -ַאעט עטסטנענימָארּפ יד ןופ ?ייט ייב גנונעקרענַא ןענואוועג טָאה

 םעד ןיא לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא ... .עּפָארייא ןיא רעקיטירק-רעט

 טימ ןעמוקנא ןייז ןעוועג זיא רואינש םייח ןופ ערעירַאק ןוא ןבעל

 גלָאפרע ןסיורג םעד ךָאנ ... .עקירעמַא ןיא עּפורט רענליוו רעד
 ןיא ,רעטַאעט טסנוק ןשידיי ןיא טַאהעג טָאה 'קובד רעד, סָאװ

 ךָאד .גלָאפרע םעד ןרזחוצרעביא טכייל טינ ןעוועג רענליוו יד רַאפ

 ןופ עלָאר רעד ןיא ןענעכייצוצסיוא ךיז ןזיוװַאב רואינש טָאה

 טרישזַאגנַא ץרַאװש סירָאמ טָאה רעטעּפש .קידצ דעילָאּפָארימ

 לואש, סעזייה לואּפ ןופ גנוריפפיוא רעטשרע ןייז רַאפ ןרואינש

 עלָאר רעד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רואינש רעכלעוו ןיא 'ךלמה

 םייח ןיא טליּפשעג גלָאפרע טימ ךיוא טָאה רע .איבנה לאומש ןופ

 רואינש טָאה גנושיוטנַא ערעטיב ַא .'רדנ רעד, עמַארד סנַאמרעביל

 רעטַאעט ןָאסניקּפָאה ןיא טרישזַאננַא ךיז טָאה רע ןעוו טבעלעגרעביא

 טינ .'טינ ןסעגרַאפ רעדניק, עמַארדָאלעמ סניביל .ז ןיא ןליּפש וצ

 רע טָאה ,עקירעמַא ןייק ןעמוקענ רע זיא רעטַאעט טראפ םעד רַאפ

 ןרעסעב ןֹופ ּפיצנירּפ םעד יירט ןביילב וצ טכוזעג טָאה רע .טגָאזעג

 ןטלַאהעג סע רע טָאה רעקינייוו טינ ןוא ,רעטַאעט ןשיטַאמַארד

 טימ ,ןֹוז ןוא יורפ ,עילימַאפ עניילק ןייז ןגרָאזַאב וצ זומ ַא רַאפ

 רַאפ ןטכיזסיוא יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק םיא זיא סע ןעוו .הסנרּפ

 טסַאפענ רע טָאה ,ָאטינ רעמ ןענייז רעטַאעט ןשיטַאמַארד ןרעסעכ ַא

 ןיא טכיל לסיב ַא ... .רעטעברַאיּפַאש ַא ןרעוו וצ סולשַאב ןייז

 סָאװ ,זיירק רעשיטַאמַארד ןייז טכַארבעגניירַא םיא טָאה ןבעל ןייז

 טריפענפיוא ןוא טעדנירנעג ןָאינוי |סרעסערּפ) רעד ןיא טָאה רע

3209 

 זיא ןָאינוי יד עכלעוו רַאפ ןעננולעטשרָאפ עכיירגלָאפרע עכעלטע

 -רוטלוק סנָאינוי רעד רַאפ טנכערראפ ייז ןוא רַאבקנַאד ןעוועג םיא

 ."רעדילנטימ עריא ןשיווצ טעברַא

 : טביירש ןידוי םהרבא

 ערעדנַא ךס ַא סָאװ ,סָאד ןָאט טנָאקעג טלָאװ רואינש םייח ... ,

 ןייז וצ יבַא ךיז טזָאל סע סָאװ ,ץלַא ןליּפש -- ןעוט ןרָאיטקַא
 םיא ייב לייוו ,ןָאט טנַאקעג טינ רעבָא סע טָאה רע .עניב רעד ףיוא

 רעדנירג ַא ,טלַאהניא-סנבעל ַא ןוא לַאעדיא ןַא ןעוועג זיא רעטַאעט

 -ךיוה עריא ףיוא ןניוצרעד ןוא 'עּפורט רענליוו; רעטמירַאב רעד ןופ

 ןבָאה טלָאװעג טינ רואינש םייח טָאה ,סעיצידארט עשירעלטסניק

 טָאה רע .סעקיירעכַאמ עקיליב ןוא דנוש טימ אשמו ענמ םוש ןייק

 םעד רעדייא ןזייא-סערּפ םעד ןופ ערַאּפ יד ןבילקענסיוא רעסעב

 ."ןעלצרָאוװו עשירעלטסניק ןייק טינ טָאה סָאװ ,רעטַאעט ַא ןופ ךיור

 ּפַאש ַא ןיא ןטעברַא ן'.ש ןפָארטעג טָאה רע יו רעביא טיג ןידוי

 בָאה ךיא; טגָאזעג .ש םיא טָאה ,סעומש ַא ןיא ןוא ,רעסערּפ סלַא

 רע ןוא ,*גנַאהרָאפ-ערַאּפ םעד ףיוא ןטיבעגסיוא גנַאהרָאפ-עניב םעד

 :רעטעברַא-ּפַאש סלַא ױזַא םיא טרעדליש

 -ערּפ סלַא טעברַא ןייז הלילח טכַארטַאב טינ טָאה רואינש םייח ,

 ףרַאד סָאװ סנױזַא סעּפע ,טסייה סָאד ,דובכה תתיחּפ ַא יו רעס

 ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע !ןופרעד טייוו ,ןייטשנָא טינ םיא

 יו רעדיילק ןסערּפ וצ קידובכב רעמ זיא סע זַא ,ןכיירטשרעטנוא

 רָאי קילדנעצ ייווצ רעביא .הנרדמ רעקירדינ ַא ןופ רעטַאעט ןליּפש

 ךילגטימ א ןעוועג ןיא רע .רעסערּפ סלַא טעברַאעג רואינש טָאה

 טימרעד טריצלַאטש טָאה ןוא 60 לַאקָאל םרעסערּפ-סערד םעד ןופ

 םייח ואוו ,ּפַאש ןיא . .. ןַאמ-ןָאינוי רעטוג ַא ןעוועג זיא רע סָאװ

 רעטעברַא יד ךיז ןבָאה ,רעסערּפ סלַא טעברַאענ טָאה רואינש

 ןטלַאהעג ךיז טָאה רע .ץרא ךרד סיורג טיס םיא וצ ןנױצַאב

 סָאװ ןזעוו ןייק טכַאמעג טינ טָאה רע .ךעלמיטסקלָאפ ןוא ןדיישַאב

 טָאה רואינש .רָאיטקַא רעשידיי רעטמירַאב ַא ןעוועגנ לָאמַא זיא רע

 טעברַא רעד ןופ ןןגיוצעגקירוצ} 'דרעייטיר,; סָאװ-רָאנ טַאהעג

 ,?ּפַאש ןיא

 .ל .ש

 .1918 ץרעמ ,זדָאל ,"זדָאל ןיא רענליוװ יד,

 .דער) "ךובלמַאז רענליװ, ,אנליו ןיא רעטאעט רעשידיי רעד -- ןעזייר ןמלז
 ,165:174 .זז ,1918 ,ענליװ ,(דַאבַאש .צ .רד

 ,רואיגש םייח ןוא אנירעלעב ַאלעב ןופ טירטפיוא םוצ -- ןילטייצ ןנחלא
 .1929 .טקָא 10 .עשראװו .סערּפסקע רעזנוא,

 ,"טנייה ,, ,רואינש םייח ןוא ַאנירעלעב אלעב ןופ ןעלַארטסַאג -- לעגיופ .א

 ,1929 .טקָא 11 ,עשראוו

 -עלעב אלעב ןופ ןלָארטסַאג .טינ ןעסעגרַאפ רעדניק -- ןיביל .ז -- סיק .ב
 ,1929 .טקָא 13 ,עשראוו ,"טנעמָאמ , ,רואינש םייח ןוא אניר

 ןיא רעטַאעט .דיי ןיא רואינש .ח ןוא אנירעלעב ןופ ןלָארטסַאג -- ן--ִן
 ,1930 ,2 'נ ,"רעטעברַא רעשזדָאל , ,עינָאמרַאהליפ

 ,285 .ז ,1942 ,ןָאדנָאל ,"ןָאדנַאל ןיא רעטַאעט שידיא ,, -- רעיימ סיררָאמ

 ,".װרָאפ, ,טײװ ןופ ןוא טנעהָאנ ןופ -- ןךיירגערהע םייח} סניווק ןַאמרעה
 ,1960 ינוי 24 ,י .נ

 2 ,י .ג ,".װרָאפ, ,עּפורט רענליװ יד ןוא רואינש םייח -- דייווש קרַאמ

 .1961 טסוגיױוא

 ,"פ"מ; ,ןוייא סערּפ םוצ עניב רעד ןופ -- רואינש םייח --- ןידוי םהרבא

 .1961 טסוגיױא 7 ,י נ

 .1961 טסוגיױא 10 ,.י .נ ,"שז"ָאמיגָאט, ,רואינש םייח -- שובכאנ חנ

 .1961 טסוגיוא 10 ,י .ג ,*.ורָאפ, ,רואינש םייח --- ןשטיוועלומשן .ש יי

 ,".ורָאפ, ,טניירפ ןעטנעהָאנ ַא ןופ הרובק רעד ךָאנ -- ארזא רעדנַאסקעלַא
 .1961 טסוגיא 25 ,י .1

 .1961 רעבָאטקָא ,.י .נ ,ירוטלוק עשידייג ,! קעװַא ןענייז סָאװ ,יד ןגעװ -- {--}
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 םייח ,ןַאמסירב

 רעשזמָאל ,ענלָאק ןיא 1902 יַאמ 1 ןריובעג

 ןעמוקַאב ,ןייד ַא -- רעטָאפ .ןליוּפ ,עינרעבוג

 טנרעלעג .גנואיצרעד עזעיגילער גנערטש ַא

 ,הבישי רעקיטרָא רעד ןיא ךָאנרעד ,רדח ןיא

 ,םירבח עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ ,1915 ןיא

 -עגפיוא ןוא זיירק ןשיטַאמַארד ַא טעדנירגעג

 -נייא עכעלטע רעטַאעט ןשיטָאטש ןיא טריפ

 ,עשרַאוװ ןייק ןרָאפעגּפָא 1916 ןיא .סרעטקַא

 -ַאב ןופ ףליה רעד טימ ,ןײרַא טערט רע ואוו

 -יטָאטש רעד ןיא ,יקסווָאקנימ רעלָאמ ןטמיר

 קיטייצכיילג טנרעל ןוא ,רוטּפלוקס ןוא יײרעלַאמ ןופ עימעדַאקַא רעש

 -- 1917 ןיא .עיזַאנמיג (סנייטשנרעב --- טלָאמַאד) סווָאשטאנוּפ ןיא
 ,וָאדרַארישז ןיא לוש רעלַאקָאװ סרעגייווש ןיא רערעל ןרָאװעג

 -פיוא ןוא ךוזַאב ַא ףיוא םייה ַא ןעמוקעג -- 1918 .עשרַאװ ןבענ

 ןיא זיירק ןשיטַאמַארד ןקיטרָא ןטימ ןכַאז ערענעלק עכעלטע טריפעג

 ןיא ןעמוקעגקירוצ .קסיװַאטס לטעטש ןקידתונכש ןיא ןוא ענלָאק

 .עידוטס סנַאמרעה דוד ןופ סעיצקעל עכעלטע רע טכוזַאב ,עשרַאוװ

 טמענרַאפ ןוא ,עידוטס ַא טנפע ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג 1921 ןיא

 -ַארד רעד טימ ןָא טריפ ,ײרעלָאמ-ןטערטרָאּפ טימ רקיע רעד ךיז

 טימ קרָאי-וינ ןיא בולק-רוטלוק-יקסנַא ,ש ןופ טעברַא רעשיטַאמ

 1926 זיב 1922 ןופ .סרעטקַאנײא עקינייא ףיוא טריפ רע ןכלעוו

 רעיינ, : ןּפורג עשיטַאמַארד עקידנגלָאפ טריסישזער ןוא רע טעדנירג

 ןוא ?טפַאשלעזעג עשיטַאמַארד עשידיא, ,"ןרעטש רעשיטַאמַארד

 ןיא "בולק קיטַאמַארד וויסערגָארּפ, ןוא קרָאי-וינ ןיא ?עניב עגנוי;

 ןיא רערעל רעשיאערבעה ַא רע טרעוו 1928 זיב 1926 ןופ .קרַאונ

 ,לוש רעשידיי-שיאערבעה א

 "ַָאטידיא רעד ןיא טריפעגפיוא .ב טָאה 1926 רַאורבעפ 20 םעד

 -גַאטס, :"*עּפורג עשיטַאמַארד עשידיי דעטײמַאגלַאמַא רעד טימ עיר

 ץנַאט ,גנַאזעג טימ (רעדליב 5) ןטקַא 3 ןיא עידעמָאק ,ענשזארד עיצ

 ןופ טריזיטַאמַארד ,"שטייד רעד, סםכילעיםולש טיול ,קיזומ ןוא

 ,"ןייטש --- סעיצַארָאקעד ,רעשזירבז ףסוי

 -ישרַאפ ייב לעודיווידניא סױרַא רע טערט טייצ רעבלעז רעד ןיא

 -ץרּפ ,ל .י א תעב *שינָאמ,, ןריטיצער ןכָאנ ןוא ,סעיצַאזינַאגרָא ענעד

 ןופ רע טרעוו ,זיוה ערעּפָא לַארטנעס ןיא טרעצנַאק ןוא םויזָאּפמיס

 .."שינַאמ, ןופ רעשטייטסיוא רעטסעב סלַא טנכייצַאב קיטירק רעד

 רעקרָאי-וינ ןיא טריפעגפיוא .ב טָאה 1928 רַאורבעפ 26 םעד

 על, סָאגוה רָאטקיװ ?עניב עגנוי יד; טימ "רעטַאעט רעשקעהפ

 ,ןיקסװעשַאד ןופ טריזיטַאמַארד ,"ןטייק ןיא רובג רעד, *לבַארַאזימ

 ,"טעטיזרעווינוא איבמָאלַאק, ןיא רעטַאעט ןגעוו סרוק ַא טמענ .ב

 -ָאמַא) *זיוה ליּפש רעמאק, ןופ דילגטימ ַא רע טרעוו 1929 ןיא ןוא

 ףסוי ןופ ר"א טליּפש ןוא טריסישזער רע ואוו ,("גניר-טסנוק רעקיל

 | ,א .א ,וואלאמראי .ל ,ווָאלוב

 ,ווָאלאמראי גרָאעג ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ,.ב טָאה 1931 ןיא

 ןופ םַאלפ ןיא, קרָאי-וינ ןיא ?זיוה ליּפשרעמַאק, ןטימ טריפעגפיוא

 - .,"קאשראמ .ד ןופ ןטקַא 3 ןיא עמַארד ,(אראמאט) עיצולָאװער

 ןוא ?ָאידוטס-ףעטרַאא רעד ןיא דילגטימ ַא .ב טרעוו 1931 ןיא

 טקילײטַאב רע ואוו ,"ויטקעלָאק-רעליּפש ףעטרַא; ןיא 1933 ןופ

 4, סלעינאד ןיא "רענַאזיטרַאּפ ַא; ןוא "טסידנוב רעד, סלַא ךיז

 ןיא ?קַאילָאּפ רעד, ,"בוט-לזמ, סמכילע-םולש ןיא ?םייח; ,"געט

 רעד היבוט, ,"דַארַאּפ רעטירד רעד, סרעטיּפ .פ ןוא רעקאוו .שט

 ןיא ?ײטאּפארּפ, ,"טלדיפעג טינ, סמכילע-םולש ןיא "רעקיכלימ

 -יטסאד; סיקרָאג ןיא "ןילוװוַאּפ, ןוא "וועשטילוב רָאגעי; סיקרָאג
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 ןופ ןָאטיסקעל

 רעד/ ,"סנזח םעד יסייּפ לטָאמ, סמכילע-םולש ןיא *עיניּפ ,, ,"װעיאג

 -ַאב רעד; ,"טיױטס ןָאטגניוװיר, סרידַאנ השמ ןיא *רעלדעּפ רעטלַא

 "זער .ל ןיא ,("רעדיינש רעד רעזיילא לָאמ עקינייא ןוא) *רעפלעה

 דניקסיז ןיא "ץלעּפ םענעסירעצ ןיא רעיוּפ רעד, ,"ןטורקער; סקינ

 ,שטנָאה; סצינרא לעומעס ןיא "רעמיר לרעב, ,"רעטינש יד; סוועל

 סווָארינשוק .א ןיא "רעדיינש רעד לרעב, ,?לעוָאשזד ןוא שטנָאּפ

 ?200,0002 סמבילע-םולש ןיא *רעקָארָאס עלעמיש, ,"טרעקעל שריה;

 ,?ןטייק; סקיווייל .ה ןיא "יקונ, ןוא

 טריפעגפיוא ,לעודיווידניא ןטָארטעגסױרַא ךיוא קיטייצכיילג זיא .ב

 טימ ךיוא ,וויטקעלָאק-ףעטרַא ןופ ןּפורג טימ ןכַאז ערענעלק עכעלטע

 ,ןבעל-רעטעברַא ןופ סעיצקעס

 ןוא ,ָאידוטס-ףעטרַא רעד ןופ רעטלַאװרַאפ ןעוועג .ב זיא 1925 ןיא

 טריטעגנַא רעדיינש אנעב רעסישזער ןופ טײהנזעװּפָא רעד ןיא טָאה

 יי ,ןסַאלק טימ

 ןוא קַאבלוק ןופ "ןלזג שרטיוב? ןיא ,ב ךיז טקילײטַאב 1927 ןיא

 -ןב ןופ ר"א) *רָאסעּפָארּפ דייס טסיא רעד; סווָאמיד ןיא 1928 ןיא

 קרַאמ ןופ ר"א) "גייוש טַאדלָאס רעטוג רעד, סגייווצ ןוא (ירא

 ,(דייווש

 גנולײטּפָאדָאידַאר רעשידיי רעד טימ טריפעגנָא .ב טָאה 1928 ןיא

 -נילק, סרעוװַאּפ-רעװַאכ טריפעגפיוא ןוא ,רעטַאעט ןלַארעדעפ ןופ

 ינוק ייווצ , ,"תימלוש, סנדַאפדלָאג ןוא ,"קיזבאל; ןוא "טירטס ןָאט

 ?ענכַאי עבָאב; ןוא ?סלעמעל

 .א .א ןופ עיצקעס רעשידיי רעד טימ טריפעגנָא .ב טָאה 1929 ןיא

 ,ןטרעצנָאק טנדרָאעגנייא ריא טימ ָאד ןוא ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא .א

 "זוַאהיעלּפ סנעטסיסַאק ןיא רֶע טָאה 1940 רעבמעטּפעס 11 םעד ןוא

 -יא) ?200.000, סמכילע-םולש ,שילגנע ןיא ,טריפעגפיוא .ַא ,ל ןיא

 ,(דַאבַאב עילימע ןופ טצעזרעב

 1943 ץרעמ 14 םעד .ב טרָאד טָאה ,קרָאי-וינ ןייק ןרָאפעגקירוצ

 שזדעלַאק-הבישי יד טימ ?עירָאטידיוא טראפמאל, ןיא טריפעגפיוא
 דראוַאה ינדיס ןופ "קעשזד וָאלעי; עסעיּפ יד ,שילגנע ןיא ,סרעיעלּפ

 -יר לשָאס רַאפ לוקס וינ, ןיא -- 1944 ןיא ,ףיאורק עד לוָאּפ ןוא

 ,"ףלעסמיה וװָא טייּפס ןיא ןשיזיפ , עידעמָאק סרעילָאמ -- ?שטריוס

 רעקרָאי-וינ ןיא ,שילגנע ןיא ,ףיוא רע טריפ 1945 יַאמ 24 םעד ןוא

 ,"ןעמלעטנעשזד ַאושזרוב , סרעילָאמ *רעטַאעט יטיווקע ירערבייל;

 טרָאד טריפ ןוא טיָארטעד ןיא טייצ רעצרוק ַא ףיוא ךיז טצעזַאב .ב

 -ַארד רעטיָארטעד; רעד טימ ,1946 ץרעמ 31 םעד ,שידיי ןיא ,ףיוא

 ?טײרּפשעצ ןוא טייזעצ , סמכילע-םולש *טפַאשלעזעג עשיטַאמ

 רעטײברַא; ןופ ןָאשנעוװנָאק רעט-46 רעד תעב ,1946 יַאמ 8 םעד

 "תימלוש; סנעדַאפדלָאג *לּפמעט קינָאסַאמ,, ןיא ףיוא רע טריפ ?גניר

 ןטשרע םעד ,1946 ינוי 9 םעד ןוא ,(טרַאבלעג לכימ ןופ טעבראַאב)

 לָאר יד קידנליּפש) "סניוועג עסיורג סָאד, סמכילע-םולש ןופ טקַא

 ,(?רעקָארָאס עלעמיש;

 -ער רעד טרעוװ רע ואוו ,לָאערטנָאמ ןייק רעביא ךיז טגָארט ,ב

 רעבמעצעד 14 םעד ףיוא טריפ ןוא ,*געטימ? ֿךקַיטרָאד ךופ רעסישז

 ץרעמ 1 םעד ,*רעבערגדלָאג יד, עידעמָאק פמכילערםולשע 86
 םכילע-םולש ןופ "ןתונמ-חלש ייווצ,) טנוװָא טסנוקניילק א 7

 -קעס .ה 1947 יַאמ 31 םעד ןוא (רעטכיד ןוא קלָאפ ךופ-רעדיל ןוא

 ,"רוצזי; סרעל

 סרָאטקע ןעידענעק לָא; ןכרוד ףיוא .ב טריפ 1948 ץרעמ 1 םעד

 ןופ טעטש ערעדנַא רעביא ךָאנרעד ןוא ,ַאװַאטָא ןיא ?לבמעסנע

 ןופ קיזומ) שילגנע ןיא ,"ףור ןָאװ רעדנא, עסעיּפ ןייז ,עדענעק

 .עטסעלעס לעסרַאמ -- סעיצַארָאקעד ,ןַאמסירב .ס לאקזחי ןוז ןייז
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 רעטַאעט ןסטיריי

 -נעמולב ַאנַאיד ךרוד שידיי ףיוא ןרָאװעג טצעזרעביא זיא עסעיּפ יד

 ןטימ ףיוא רע טריפ 1948 רעבמעווָאנ 27 םעד ןוא ,(ווָאקרוט-דלעפ

 ,*ַאזַאלּפ ןָאזיברַאב , ןיא ,קרָאי-וינ ןיא ?לבמַאסנַא רעטַאעט רעשידיי;

 ."רעבערגדלָאג יד, סמכילע-םולש

 -יינויק ןרַאפ טעברַאעג ,ןטנוװָא יד ןיא ,,ב טָאה 1955 זיב 1949 ןופ

 טימ טריפעגנָא רע טָאה 1961 זיב 1956 ןופ ןוא *ליּפַא שיאושזד דעט

 ,גרובסטיּפ ןיא טעברַא-*תורדתסה;

 טַאהעג ןיוש טָאה ,רָאטּפלוקס ןוא רעלָאמ ַא ךיוא זיא רעכלעוו .ב

 -וינ ןיא 2:464* ןיא 1936 ןיא רעטנורעד .ןעגנולעטשסיוא עקינייא

 -וינ ןיא *עערעלַאג ןאטסעלעגע דרָאװא רעד ןיא 1950 ןיא ,קרָאי

 רעטנעס יטינוימָאק ןיא 1961 ןיא ,26ס0ע 81." ןיא 1954 ןיא ,קרָאי

 ןיא רעסיוא ,יקָאװלימ ןיא רעטנעס ןיא 1962 ןיא ןוא גרובסטיּפ ןיא

 .סעערעלַאג ענעדישרַאפ ןיא ןעגנולעטשסיוא-ּפורג

 רעד סלַא ןרָאװעג טרישזַאגנַא .ב זיא 1961-1962 ןָאזעס םוצ

 ואוו ,יקָאװלימ ןיא "רעטנעס יטינוימָאקע ןופ רָאטקעריד-עמַארד

 רַאורבעפ 10 םעד טריפעגפיוא *"טפיהרעּפ, ןקיטרָאד ןטימ טָאה רע

 -ילגנע רעקיטרָא רעד טימ ןוא ,"רעבערגדלָאג; םמכילע-םולש 2

 טול ,לרעּפ דלָאנרַא ןופ "רעטכעט ענייז ןוא היבט; עּפורג רעש

 יִצ ןַא טעק, עסעיּפ סמַאיליװ יסענעט ךָאנרעד ןוא ,םכילע-םולש |

 ,"ףור ןיט טָאה

 9 ,מ
 ,13--15 .זז ,1937 ,קרָאי-וינ ,"ףעטרַא רָאי ןעצ;

 (--) -- עצקסעגמגס042) 1292102, 2600168 300010,7 1.8. 8הטפ. 13, 1940.

 1640:6 טעס;זמסועסם --- עת14/ 200,000" 18 2 242506:01006, 1.4. 1023
-40 ,12 .562 ,1469 

 1621061106 טסמ 2!טתמ --- .200,000" טשמטפט32|/ (2806/1מ2, 1,244. 1106,
.1940 ,12 .560 

 164 +0406 --- 4416 102165 תםסלז 164 200,000," ''2000103 004,"
.1940 ,14 .960 ,.4/. 1 

 רש תם. (011764 --- 60006125064 540226 110068 3000 2249, 116:214-ת02699,
.1940 ,18 .560 .124 

 244026 +ס;תגסועסמ -- .200.000" 101:00006 תצק}גומפ 1110, 1.2 2גוז
0.4 ,28 .56 ,1465 

 ,"רעלדָא רעדענעק, ,ןפַאשעג טרעװ עיציזַאּפ-רוטלוק ענייפ --- ןאמסָארג .י
 ,1946 רעבמעװָאנ 20 ,לָאערטנַאמ

 ,טָאטש רעזנוא ןיא רצוא ןא ךיז טבָארג טייהרעליטש -- ןשטיװַאר ךלמ| .ר ,מ
 ,1946 .צעד 5 ,לָאערטנָאמ ,*טַאלבנכַאװ,

 עק, ,בױהנָא ןעטוג טכַאמ טפַאשלעזעג 'רעטאעט עשידיא -- שטיװָאניבַאר .י
 - ,1946 .צעד 17 ,לָאערטנָאמ ,"רעלדָא רעדענ

 ,"רעבערגדלָאג, סמכילע-םולש ןופ ערעימערּפ רעד וצ -- שטיװָאקרעב עניירב
 ,1946 רעבמעצעד 19 ,טרָאד

 - ,רַאז ,"רטבצרגדלַאג-. יד= בנולעטשרָאפ רעד ןעגעװ --- שטיװָאקרעב עניירב
 ,1946 .צעד 5

 ןע+6. ---- ןאסוצ/ש (באמטק ?ת תס מס, .'210001021 5040, 24468 3,
1474 

 ,לַאערטנָאמ ,"רעלדָא רעדענעק ,ךייל ןוא ךיל רעזנוא ןופ --- שטיװַאניבַאר ;י
 ,1947 ץרעמ 5

 ,1947 ץרעמ ,לָאערטנָאמ ,ײטַאלבנכָאװ, ,רעטייװ טָארט א -- ןרעטש םולש

 -ַאטקעּפס ןעטנַאסערעטניא רהעז א וצ ךיז טיירג ןעמ --- שטיװָאקרעב עניירב
 ,1947 יַאמ 22 ,לָאערטנָאמ ,"רעלדָא רעדענעק, ,לעק

 (--) -- םצסטק (218 ס0ססגש2 101 8 לש 16 1:16001606, 010462

 (3167608, .1948 ,20 242:08 

 82606114 12247158 1208986 -- 24 800602010/6 106 םזופתנגמ, 186 ןסש18ה

 (34166/108, גאסט. 11, 1960.

 {-| -- ןסשואג 1018 2|ג7 2618065 21:2ט4806, ' 96401021 אזווגונ 6
 וצסצ,3 26, 1961.

 1. 9.--- 6026 '1004100 ןכעמעמוסי ןאק!ספ?ס "(36040+ ןאסשפ , 3611-

 רשג3866, 4420 13, 19622.
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 {האל} .ל הרש ,טרעביל
 ן1955 ראונאי 28 .טשעג --- 1892 לירּפַא 27 .בעג}

 ,ןלױּפ ,ענטוק ןיא 1892 ליױּפַא 27 ןריובעג

 -ָאפ .עילימַאפ רעמורפ ױעכעלגעמרַאפ ַא ןיא

 ןוא רענעק:ןכַארּפש ַא ,םכח דימלת ַא -- רעט

 ,ןיבר רעװאשטַאכָאס םייב ?בשוי; ַא

 -סיוא עילימַאפ עצנַאג יד טָאה 1906 ןיא

 -עג ,ל טָאה ָאד .עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעג

 ןטנוװָא יד ןיא ןוא רעּפעש-רעדיינש ןיא טעברַא

 רעטנַאה טריאודַארג רעטעּפש ןוא לוש טכוזַאב

 -ימעס-רערעל ןשידיי םעד ךיוא יוװ שזדעלַאק

 יד ןטלַאהעגסיױא טינ טָאה יז יו ױזַא .רַאנ

 -עג יז זיא ,סלוקס-קילבָאּפ יד רַאפ ןירערעל ַא ןרעוו וצ סנעמַאזקע

 ןוא טרידוטש רעטייו טָאה יז .ןרעעזפיוא| רעזייוורעּפוס ַא ןרָאװ

 -ַאיבמָאלָאק ןיא טעברַא לשָאס ןיא ירגיד רעטסיימ ריא ןעמוקַאב

 -ריעפלעוו ןיא טעברַאעג עכלעזַא סלַא טָאה ןוא טעטיזרעווינוא

 ,טנעמטרַאּפעד

 םולש רעד ןיא ןירערעל-ףליהעג ַא ןרָאװעג ,ל זיא 1919720 ןיא

 .ןירערעל עלופ ַא ךָאנרעד ,2 לוש םכילע

 ןופ ליסנואק רעלַאנָאיצַאנ רעד טָאה רעביא טיג רערעל עּפיל יו

 -ַאב יז ("ןעמיוו שיאושזד ווָא ליסנואק לַאנָאשענ;) ןעיורפ עשידיי

 -רעמרַאפ עשידיי יד רַאפ ןירערעל עשידיי סלַא 1929 ןיא טמיטש

 ריא ,טָאקידענָאק ןוא יזריושזד-וינ ,קרָאי-וינ ןטַאטש יד ןיא רעדניק

 ןעמענפיונוצ ,סמרַאפ יד רעביא ןרָאפמורַא ןיא ןענַאטשַאב זיא טעברַא

 עמַאמ ַא זַא ,ןעמיטשַאב טגעלפ יז .ןענרעל ייז טיִמ ןוא רעדניק יד

 ןוא ןטיירגוצ ןלָאז רעדניק יד זַא ,ןבעג גנוטכַא ןלָאז ייווצ רעדָא

 -ַארטנָאק ןוא ןרעקמוא ךיז יז טגעלפ ךָאנרעד ןוא ,סעיצקעל יד ןכַאמ

 ןטעברַא עקיזָאדיד טָאה יז .קיטכיר ןרָאװעג ןָאטעג זיא ץלַא יצ ןריל

 -רעמרַאפ עשידיי טימ, נ"א ןעגנולייצרעד עירעס ַא ןיא ןבירשַאב

 ,(1929) *לַאנרושז רעדניק, ןיא *רעדניק

 טקירדעגסיוא ךיוא ךיז טָאה עטכישעג רעשידיי וצ סערעטניא ריא

 -נײרַא טלָאװעג סע ןפוא ןלַארטַאעט ַא ףיוא טָאה יז סָאװ ,םעד ןיא

 טָאה יז ןוא רעדניק יד ןופ ןורכז ןיא ןוא תוחומ יד ןיא ןעגנערב

 הליגמ יד; :ןסעיּפ-רעדניק עכעלטע ןבירשעגנָא ןוא טריזיטַאמַארד

 -ַאב רעד השמ/ ,(שָאוהי טיול) *לּפמעל-הכונח סָאד; ,"רתסא ןופ

 ןיימ, ,"ליּפש-תועובש ַא; ,"טלעג-הכונח ןופ השעמ יד; ,"רעיירפ

 -ייווש רעד; ןוא (רעזדנעוועל-ךילרהצ ַאמלע ןופ טעברַאַאב) *ברָאק

 -ןינ ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענייז עכלעוו ,"גנילטכילפ רעקידנעג

 ַא טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה יז ואוו ,"לַאנרושז רעדניק;ע רעקרָאי

 רעטנורעד ,ןשינעטער ,ןליּפש ,תושעמ .,ןעגנולייצרעד לָאצ עסיורג

 ןוא ןלַאנרושז ערעדנַא ןיא ןוא "גנוטייצ רעדניק ןיא לייט ַא ךיוא

 ,ןעגנוטייצ

 ךובנרעל ריא סױרַא (קרָאי-וינ) "תונתמ, ג"פ ןיא זיא 1922 ןיא

 זיא סָאװ ,יקסװָאלזָאק עטָאנ ןופ טרירטסוליא ,"דליב ןוא טרָאװ;

 רעבירעד טָאה ןוא שידיי רעדניק ןענרעל וצ ןפוא רעיינ ַא ןעוועג

 ןַאמרעדיב ג"פ ןיא זיא 1952 ןיא .ןפורּפָא עטוג רעייז ןפורעגסױרַא

 עגנירג; טימ *עלערימ, ךוב ריא ןענישרעד (.זז 80 ,קרָאי-וינ)

 גנישילבָאּפ ךָאלב יד ,רעשיפ עשַאמ ןופ טרירטסוליא ,"ןעגנולייצרעד

 ךעלכיב ייווצ עריא ,שילגנע ןיא ,ןבענעגסױרַא ךיוא טָאה ינַאּפמָאק

 .תושעמ עשילביב

 .קרָאי-וינ ןיא 1955 רַאונַאי 28 םעד ןברָאטשעג זיא ,ל
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 :ױזַא יז טריזירעטקַארַאכ רערעל עּפיל

 םייה רעלענָאיצידַארט-שידיו ַא ןיא ןניוצענפיוא ןוא ןריובעג,

 טּפַאזעגנייא ןָא ןרָאי עטסגניי עריא ןופ טרעביל האל הרש טָאה

 ןוא ןסיוו שידיי וצ ,סעיצידַארט עשידיי וצ טפַאשביל ַא ךיז ןיא

 ,יירערעל טאהענ ביל קרַאטש טָאה יז ... .ןושל שידיי רעזדנוא וצ

 ,עטכישעג רעשידיי טימ ןענעקַאב וצ ייז ,רעדניק טימ ןענרעל וצ

 זיא יז ,ןנינגרַאפ סיורג ריא ןעוועגנ זיא רוטַארעטיל רעשידיי טימ

 -קלָאפ םכילע םולש יד ןיא רעוט ןוא רערעל עטשרע יד ןופ ןעוועג
 ןופ גָאט ןטצעל ןזיב ןבילברַאפ יז ןיא ןירעוט עויטקַא ןַא .ןלוש

 .ןבעל ריא

 .שטנעמ רעשיטסילַאעדיא ןוא רעביל ַא ןעוועגנ זיא טרעביל הרש

 עריא רַאפ ןכַאמ ייז ןוא ןשטנעמ ךיז וצ ןעיצוצ טנַאקעג טָאה יז

 -עט עשירעיצרעד ןוא רוטלוק ריא ןיא רעפלעהטימ ןוא טניירפ
 .ןטייקיט

 -ינַאנרַא ןעיורפ םכילע םולש, יד טריפעג ןוא ןפַאשענ טָאה יז

 עטעװעטַארעג יד רַאפ ןעלטימ ןפאש ןפלָאהעג טָאה יז .'עיצַאז

 סעידנעּפיטס ןפַאש ןיא וויטקַא ןעוועג זיא יז ,עּפָאריײא ןופ רעדניק

 ןשטנעמ עגנוי ןעיצוצ ,ראנימעס-רערעל ןשידיי ןיא ןטנעדוטס רַאפ

 ןטלאהפיוא ןוא ןדנירג ןפלָאהעג טָאה יז .רערעל עשידיי ןרעוו וצ

 ךיוא ןיא יז .ןלוש-קלָאפ םכילע םולש יד ייב סנטרָאג-רעדניק יד

 .רַאנימעס-רערעל ןיא וויטקַא ןעוועג

 ןיילַא יז רָאנ ,ערעדנַא ייב ןטעבענ רָאנ טינ טָאה טרעביל הרש

 לפיוו טנַאה רעטיירב ַא טימ ןבענענ ןוא ,עטשרע יד ןבעגעג טָאה

 ,?טנָאקעג רָאנ טָאה יז

 :ןסעיּפ עטקורדעג ס',ל

 טרעביל .ל הרש ןןו

 רתסא ןופ הליגמ יד

 (סענעצס ףניפ ןיא)

 ,ן1-9 .זז ,1929 רַאורבעפ ,.י .נ ,*לַאנרושז רעדניק;}

 טרעביל ,ל הרש ן2}

 רעיירפאב רעד השמ

 ,(6-8 .זז ,1929 לירּפַא ,,י .ג ,"לַאנרושז רעדניק;}

 שָאוהי {בו

 לּפמעל הכונח סָאד

 טרעביל .ל הרש ןופ טרינעצסניא

 ,ן1-2 ,זז ,1929 רעבמעצעד ,.י .נ ,"לַאנרושז רעדניק;}

 טרעביל .ל הרש {4)

 טלעג הכונח ןופ השעמ יד

 (ליּפש הכונח ַא)

 ,ן1-3 .זז ,1921 רעבמעווָאנ ,.י ,נ ,?לַאנרושז רעדניק;,}

 טרעביל .ל הרש ןכ}

 ליּפש תועובש ַא

 ,ן3-6 .,וז ,1922 ילוי-ינוי ,,י .נ ,*לַאנרושז רעדניק;}

 רעשזדנעוועל-ךילרהע אמלע 1

 בראק ןיימ

 גָאלָארּפ-םירוּפ ַא

 טרעביל .ל הרש ןופ שילגנע ןופ טעברַאַאב

 ,11 ,ז ,1948 רַאורבעפ ,.י .נ ,?לַאנרושז רעדניק;}

 טרעביל הרש ןן

 גנילטכילפ רעקידנגייווש רעד

 (ליּפש-הבונח ַא)

 ,ן10-14 .זז ,1950 .ווָאנ ,.י .נ ,?לַאנרושז רעדניק;}
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 ןופ ןָאטיסטעל

 ,טרעביל עניגער רעטסעװש ריא ןופ .ע .ש
 .טּפעס 18 ,.אליפ ,"טלעװ עשידיא יד, ,ןציטָאנ עשירַארעטיל -- דמלמ .מ
2, 

 ראורבעפ ,.י .נ ,"לאנרושז רעדניק, ,ה"ע טרעביל האל הרש -- רערהצל עּפיל
1088, 

 .י ,ןַאקלַא
 {ןיקלע עשוהינ

 ן1960 לירּפַא 3 .טשעג -- 1895 ראונַאי 28 .בעג}

 ןָאקיסקעל, ןטיול| 1895 רַאונַאי 28 ןריובעג

 סָאװ ,"רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ

 ןעמָאנ סרעטָאפ ןייז ,תועט יּפ לע ,ןָא טיג

 {1896 רַאורבעפ 7 םעד ,םענייז סלַא ,בייל סחנּפ
 -ָאפ ,עטיל-שיליוּפ ,,בוג רענדָארג ,ץלעס ןיא

 רע ןעמעוו ייב ,רערעל רעשיאערבעה -- רעט

 ַא ףױא טלענקעג לגניי סלַא ןיוש .,טנרעל

 טרעדנַאװעגסיױא רָאי ןט-16 ןפיוא ןוא ,ףרָאד

 ענייז יו ,טרעדנע רע ואוו ,עקירעמַא ןייק

 .ןעמָאנ-עילימַאפ ןייז ,רעדירב

 סָאדק ןיא ןעגנולייצרעד ןוא ןציקס טימ 1914 ןיא טריטויבעד .א

 ,עסערּפ רעשידיי רעשידָאירעּפ רעד ןיא ךָאנרעד ןוא *קלָאפ עשידיא

 ןייז "ייוודָארב טסיא; רךובלמַאז ןיא רע טכעלטנפערַאפ 1916 ןיא

 "סערגנָאק רעשידיא/, ןיא ןוא ?דלַאװ ַא ןייז טעוו טרָאד, רעטקַאניײא

 -ַארד ךס ַא "סטרעװרָאפ, ןיא טקורד ,?טכַאנרַאפ, רעטקַאניײא ןייז

 | ,סרעטקַאניײא ןוא ןדויטעש עשיטַאמ

 : ןפַאש ס'.א ןיא דָאירעּפ ןקיזָאד ןגעוו טביירש רעּפנייװ .ז

 רעמ ?כש ןפיוא טניילעג רימ ךיז ןבָאה םיא ןופ סרעטקַאנייא;

 טימ סרעטקַאנייא ןעוועג ןענייז סע םורָאו ,שרעדנַא סעּפע יו

 .י ןעוועג ךָאנ זיא ןעמָאנ ןייז ןעוו ןביוהעגנָא טָאה רע עכלעוו

 .ןָאקלַא עשוהי טשינ ןוא ןיקלע

 ייודָארב-טסיא ףיוא ןעוו טייצ ענעי ןניוא יד רַאֿפ ףיוא טיינ סע

 .י לגניי קירָאה-ץראווש ןוא קיטיוה-לקנוט סָאד ןזיווַאב ךיז טָאה

 .סרעטקַאנייא ענייז טימ ןיקלע

 םיא טימ ךיז טָאה ,'עננוי, יד ךָאנ ןעמוקעגנ זיא סָאװ ,עּפורג יד

 ןוא סרעטקַאנייא ןבירשענ טָאה רע ?ייוו ,רַאפרעד עקַאט טיירפרעד

 ךיוא רעלייצרעד ,ןעוועגנ ןענייז ןטעָאּפ .שרעדנַא סעּפע טשינ

 ,ןטסיאייסע ףיוא ןטינשענ ךיז ןבָאה סָאװ ,רָאּפ ַא וליפַא ,עכעלטע

 ,ַאזַא וצ גנילצולּפ טמוק ָאד ןוא ,ןעוועגנ ךיוא ןענייז רעקיטירק ןוא

 .עילעּפַאק יד ןצנַאנרעד עיגרוטַאמַארד ןייז טימ טעוו סָאװ

 רעצנַאנ רעד ייב טכבילַאב ןייז וצ עיגעליוירּפ יד טאהעג טָאה רע

 ןייז לָאז סָאװ ,רענייק ןעוועג טינ זיא סע ?ייוו ,רַאפרעד טושּפ עּפורג

 ."סרעטקַאנייא עשיריל ענייפ ענייז וצ ןוא םיא וצ קיטכיזרעפייא

 רעד ןיא םיא טימ ,קינלוקס השנמ טָאה 1932 רעבמעווָאנ 8 םעד

 ס'.א "רעטַאעט ןָאסניקּפָאה, רענילקורב ןיא טריפעגפיוא ,לָארטּפױה

 ,"ןטנערַאפ וצ סמורק עידעמָאק

 :גנוריפפיוא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו טביירש ןַאמלעגָאפ .ל .רד

 ,ןטייז עשימָאק ןוא עשינַארט יד טימ ,ןבעל ןופ עמַארד ַא זיא'פ,

 סָאװ ,עילימַאפ ַא ןופ דליב ַא זיא'ס .טנָאמרַאפ ןבעל סָאד סָאװ

 רַאפ ןרעמיצ ןעננידרַאפ ןופ ןבעל ןטרעטַאמענ ,ןעמערָא ןַא טבעל

 ַא ןעוװעג ךָאנ טלָאװ ,טלָאצענ סרעדרָאב יד ןטלָאװ .סרעדרַאב

 עטסָאבעלַאב יד ןוא ,ןלָאצ וצ רעבָא ךיז ייז ןליופ .הרצ עבלַאה

 וצ ןָא ריא טמוק רעווש סרעדנוזַאב .ןרָאי ענעסירעגסיוא טָאה

 -קידייל ַא זיא ,ילרַאשט ,ןַאמ ריא סָאװ ,םעד בילוצ ןבעל ַא ןכַאמ
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 רעצטַאצט ןשידיי

 ,תומולח עטסוּפ ,עשירַאנ טימ םורַא ךיז טנָארט רעכלעוו ,רעייג

 ןפיוק וצ זיא ,םורַא ךיז טגָארט רע ןכלעוו טימ םולח רעטצעל ןייז

 םעד קידנזייוו ,ןטפעשענ עסיורגנ םיא ןופ ןכַאמ וצ ןוא ּפָאקסעלעט ַא

 ילרַאשט רעד זיא ןתמא רעד ןיא... ,?מיה ןיא ןרעטש יד םלוע

 .עמרָאפ רענעבירטעגרעביא ןַא ?סיב ַא ןיא ?דנעמ םחנמ ןימ ַא

 ןוא שימָאק ךיוא רע ןיא ?דנעמ םחנמ סמכילע םולש יװ ױזַא

 טייטשרַאפ סע ... .טיוב רע עכלעוו ,רעסעלש-טפול יד ןיא דנריר

 ןופ ףוס רעד ... .רעהַא ןטכָאלפענניירַא זיא עביל ַא ךיוא זַא ,ךיז

 ַא ןיא יו טינרָאנ ,רעכעליירפ ןייק טינ זיא עטכישעג רעצנַאנ רעד

 ןיא ןרעטכָאט ערעגנוי יד| דורטריונ ,?דיימ עגנוי יד ; עידעמָאק

 יזיאקיּפש רעד ףיוא ןלַאפרעביא|} 'דיער, א ןופ ןעמוקענמוא גנילצולּפ

 ןבָאה הנותח םייב טלַאה רעכלעוו ,רעדרָאב ןכייר םעד ןופ ןרַאב)}

 טנעמַאמ םעד ןיא דָארג רָאפ טמוק סָאד ,רעטכָאט רעכייר רעד טימ

 -םיורַא זיא סע יו ןיוש ךיז טָאה ,סָאבעלַאב רעד ,ילרַאשט ןעוו

 ענייז ןכַאמ וצ ךיז טביילק ןוא ּפָאקסעלעט ןייז ףיוא ןנָאלשעג

 .ןטפעשעג ענעדלָאנ

 -מוא זיא סָאד ןוא רעשינַארט ַא זיא ,ןעעז רימ יוװ ,סולש רעד

 ,עידעמָאק רעד ןופ גנַאנ ןוא רעטקַארַאכ םעד טיול טעטרַאוװרעד

 ,עמַארד רעד ןיא ןּפיט עטעברַאעגסיױוא-רָאלק רעקינייוו רעדָא רעמ יד

 יו ןענייז עקידביא יד .,זוָאר יורפ ןייז טימ ילרַאשט ןןענייז} זיא

 ןוא טולב ןבעגנרַא טפראדעג טָאה ןעמ עכלעוו ןיא סנטָאש

 ןיא רעטרעוו זייוונטייצ ןלעפ סע .ןבעל ןעמוקַאב ןלָאז ייז שיילפ

 טלָאז ריא עכלעוו ןופ ןעגנולדנַאה ייז ןלעפ טּפיוהרעביא ןוא ל?יומ

 טלדנַאה סע ןעוו ןטנעמָאמ יד ןיא רעבָא .רעטנענ ןענעקרעד ייז

 א רעסאפראפ רעגנוי רעד סױרַא טזייוו ,עניב רעד ףיוא ַאי ךיז

 רַאפ ןוא גנולדנַאה רעשיטַאמַארד רַאפ ,עניב רעד רַאפ שוח ןסיוועג

 טימ טלקנירּפשַאב זיא סָאוו ,ךערּפשעג ַא רַאפ ,גָאלַאיד ןקידעבעל ַא

 סעציילּפ ענייז ףיוא סױרַא טנָארט ,ןנָאז ןעמ ןָאק ,עסעיּפ יד ,רָאמוה

 םעד ןופ גננורעדליש רעשיטסירָאמוה ןייז טימ קינלוקס השנמ

 עסיוועג ַא רָאמוה רעסיוא ןיירַא טינ רע .רָאיזַאטנַאפ םעד ,ילרַאשט

 -ַאפ . , . ,ּפיט ?דנעמ-םחנמ םעד ןיא טייקכייוו עכעלשטנעמ ,עדנריר

 טָאה רע זַא ,ןזייוַאב עכלעוו ,ןטנעמָאמ עסעיּפ סנָאקלַא ןיא ןַאר

 יד רעביא ןטעברַא רעמ רעבָא ףרַאד רע ,ןטייקיאעפ עשירַארעטיל אי

 -ַאמַארד יד רעביא ןוא ןרעדליש זדנוא רַאפ ליוו רע עכלעוו ,ןּפיט

 ."עסעיּפ ַא ןיא ּפִא ךיז ןליּפש עכלעוו ,ןעננולדנַאה עשיט

 :עסעיּפ רעד ןופ ןדירפוצ רעקינייוו זיא ןײטשדלָאג .י .ב

 סָאוװ ,רעביירש-ןציקס רעשידיי רעטנַאקַאב ַא זיא ןָאקלַא י ...,

 ךס ַא טָאה עסעיּפ ןייז .גרוטַאמַארד א ןייז וצ ףיוא ךיז טדיינש

 ריא ןיא קינלוקס ךיז טָאה ,תולעמ עריא עלַא טימ רעבָא ,תולעמ

 ןצנַאגניא רעבָא טרעוו רע .רעקימָאק רעקיאעפ ַא זיא רע .ןרָאלרַאפ
 ןוא .עמַארדָאלעמ ַא ןיא ךיז טרעטנָאלּפרַאפ רע ןעוו ןעקנורטרַאפ

 -וועשטיּפ עלַא טימ עמַארדָאלעמ עטכידעג ַא זיא עסעיּפ סנָאקלַא .י

 א רַאפ עלָאר א טבעוװועננייא ךיוא זיא סע רעכלעוו ןיא ,סעק

 ,רעטומ יד רָאנ זיא עלָאר-טּפיוה יד זַא ,זיא תמא רעד .,רעקימָאק

 סיצנערפ ןופ ליּפש רעד ןיא ןעמואוושעצ טרעוו רעטומ יד ,רעמ טינ

 רַאפ עלָאר-ןיורק יד סיורַא ריא ייב טעבננ קינלוקס ןוא ,ביורטנייוו

 .ךיז

 רעדניק יד ףיוא טקוק סָאוװ .קלָאפ-רָאּפ ַא ןופ טלייצרעד ןָאקלַא .י

 ןפיוא עמַאמ-עטַאט טינ ךיז טנייל סע .ךעלמיכאלמ עטונ ףיוא יו

 סָאד ןוא עטסשיטייל סָאד ןייז טינ לָאז דניק ַא סרעייז זַא ,קכש

 ךעלדיימס עדייב ןענייז אקוד ןוא ,טלעו רעד ןיא דניק עטסנייפ

 עריא ןיא ןָאטרַאמ זיא רעטומ יד .געוו ןכיילנ ןופ ּפָארַא ערעייז

 ןוא . .. ,סעקרעדרָאב ןוא סרעדרָאב יד טימ ןָאט וצ טָאה ,ןרעמיצ
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 ןטעברַאוצפױרַא ךיז ױזַא יווװ ךַאז ןייא ןעניז ןיא טָאה רעטָאפ רעד

 זַא ,ךיז טכַאד ... .בוטש ןיא סָאבעלַאב רעתמא רעד ןרעוו ןוא

 ; לכשה רסומ ַא ךעלדיימ יד ןזייוו וצ טָאהעג ןעניז ןיא טָאה ןָאקלַא

 טפיולטנַא ןוא יקסווָאטַאלַאמ ַארַאלק ןופ ףוס ןרעטיב םעד טעז טָא

 ,רעטנוא טקניה לכשה רסומ רעד רעבָא .ןבעל ןקסנַאטַאלרַאש ןופ

 ןָאק ,לַאפוצ ַא ךרוד טעגרהרעד טרעוו ןעמ סָאו םעד טימ םורָאװ

 עכעלרעפענ ןדיימסיוא לָאז רע זַא ,םלוע םייב ןקריווסיוא רָאנ ןעמ

 רעביירש רעד סָאװ ?כשה רסומ םעד ןענרעלּפָא טינ רעבָא ,ןלַאפוצ

 עכייר טימ םיקסע ןייק ןריפ טינ לָאז ?לדיימ ַא זַא) ןעוועג ןסיוא זיא

 ,"(סענַאטַאלרַאש

 טימ ןָא רעטייוו טייג רע ואוו ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא ךיז טצעזַאב .א
 -נוז; ןיא רע טכעלטנפערַאפ 1925 ןיא .טעברַא רעשירעביירש ןייז
 ןיא ּפָא רע טקורד 1926 ןיא ,"ןימַאק םַאב , רעטקַאניײא ןייז *דנַאל
 1927 ןיא ןוא סרעטקַאנײא עקינייא "?עמיטש עשידיא רעינרָאפילַאק;
 ,"ףרָאד ןוא טדָאטש ןשיווצ, עמַארד עקיטקַא-4 ןייז --

 ןאיאמ, ןיא ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא זיא 1926 רַאורבעפ 21 םעד

 "תומולח, עסעיּפ ס'.א ,שידיי ןיא ,ןרָאװעג טריפעגפיוא ,?רעטַאעט

 ,לָאר-טּפיוה רעד ןיא ןָאדרָאג ַארעיוװ טימ

 -עגפיוא ץלַאהנענעט והילא ןופ ר"א זיא 1929 רַאורבעפ 12 םעד

 ס'.א ,*רעטַאעט ָארַאגיפ, ןיא ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא ןרָאװעג טריפ

 ,*טעװעטַאר רָאטקָאד  עידעמָאק

 ןרָאװעג טריפעגפיוא 1950 יַאמ 24 םעד זיא עידעמָאק עבלעזיד

 ןיא רעטנעצ ןשידיי ןיא ?טפיהרעּפ, ךרוד ןָאסיימ סירָאמ ןופ ר"א

 ,יקָאװלימ

 :דלעפנעזָאר ,א טביירש עסעיּפ רעד ןגעוו

 ןשינַאקירעמַא-שידיי ןופ עידעמָאק ַא זיא !טעװעטַאר רָאטקָאד ,

 ןפַאש וצ ןעגנולעג זיא רָאטיוא םעד זַא ,ןבעגוצ זומ ךיא ןוא ,ןבעל

 ןוא טייקרעטייה ַא סױרַא ןפור עכלעוו ,סעיצַאוטיס עשימָאק ייד ַא

 ."םוקילבוּפ םייב רעטכעלעג ןקיצרַאה ַא

 ןרָאװעג טריפעגפיוא 1953 רעבָאטקָא 4 םעד זיא עידעמָאק עבלעזיד

 רעיישליוו, ןיא ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא ,גרעבסַארטש השמ ןופ ר"א

 ."רעטאעט לעביא

 ס'.א ןענישרעד "גַאלרַאפ-ףוקיא; רעקרָאייוינ ןיא זיא 1947 ןיא
 ,"ליוודימ ןיא המחלמ יד; עלעווָאנ ערעסערג

 ןופ רייא ,ןיסנָאקסיװ ,יקָאװלימ ןיא זיא 1948 רַאורבעפ 28 םעד
 עידעמָאק ס'.א "טפיהרעּפ; ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא ,ןָאסיימ סירָאמ
 -עג ןטעברַאפ ןענייז יורפ ןייז ןוא רבחמ רעד רעכלעוו וצ ,*דלָאג
 ,גנוריפפיוא רעד וצ ןרָאװ

 -סָאל םייב עידוטס-רעטַאעט רעד ךרוד זיא 1948 יַאמ 15 םעד

 "גייא ס'.א ןרָאװעג טריפעגפיוא בולק-רוטלוק ןשידיי רעסעלעשזדנַא

 7? טביירש רעוו, עידעמָאק עקיטקַא

 סַאמלַאּפ סַאל; ןיא ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא זיא 1952 לירּפַא 10 םעד

 ס'.א ירָאגערג ןָאטלרַאק ןופ ר"א ןרָאװעג טריפעגפיוא ,*רעטַאעט

 רעשילגנע רעד רַאפ טריטּפָאדַא ,"טסעפקערב וט לעה םָארפ,; עסעיּפ

 -גיוו ןָאמייס ןופ (ענעצס עטעביז ןוא עטשרע יד רעסיוא) עניב

 ,גרעבלעס

 רַאװייא,; ןיא ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא זיא 1952 טסוגױא 18 םעד

 -ָאקעד) ירָאגערג ןָאטלרַאק ןופ ר"א ןרָאװעג טריטעגפיוא ,"רעטַאעט
 .?דריָאװסעּפ-ןָאשיערעּפָא, עסעיּפ ס'.א (ווָארָאטָאלָאז וַאמ --- סעיצַאר
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 ןבעגעגסױרַא ,גַאלרַאפ-ץרּפ ,ל .י ןיא ,ביבא-לת ןיא זיא 1962 ןיא

 סָאװ ,"קרעוו עשיטַאמַארד; ס'.א דנַאב ַא עילימַאפ רעד ךרוד ןרָאװעג

 -טינ יד ןוא "ןגרָאמ ןופ רוד רעד, ,*דלָאג, ןסעיּפ יד ןיירַא טמענ

 ןופ ריפניײרַא ןַא טימ ,"טקַא רעטצעל רעד, עסעיּפ עטקידנערַאפ

 ,שטייד סעטַאמ רעטכיד

 :ןסעיּפ יד עגונב טגָאזעג טרעוװו ריפניירַא םעד ןיא

 .ײדלָאג .רמ , סלַא ןאמעדיינש סקעלַא

 שטנעמ .טלעוו סנטשטנעמ ןטימ קידוװעליּפש רע זיא 'דלָאנ, ןיא,

 ןייז טימ ןעמַאזוצ ,טסעמרַאפ ןוא זיורב רעויטַאערק .,לַאזקיש ןוא

 .עיזַאטנַאפ עשירערַאנּפָא עטציירעצ ןייז ןוא שיגעכוז-טלַאהנָא

 עגונב שיטַאמעלבָארּפ רע זיא 'ןנרָאמ ַא ןופ רוד רעד, םניא

 ןוא ןרעטלע ןשיוװצ טקילפנָאק ,רעקלעפ ןשיווצ ךשמה ןשיריי

 ןופ גנַארד רעקידחוכ רעקרַאטש רעד ןוא עיצַאלימיסַא ,רעדניק

 ןופ לוק -- עקיבייא רשפא -- עטְלַא סָאד ןוא עביל ,רעקקירוצ

 .עינילער

 יד ... .'טקַא רעטצעל רעד, עמַארד ַא ןבירשעננָא טָאה רע

 -פיוא ןרעדָאמ-שיטעטפסע ,טכַארטרַאפ טונ שירעלטסניק זיא עמַארד

 עשיטסירָאמוה ללש ַא טימ ,ןטקעפע עשיטַאמַארד טימ לופ ,טסַאפעג

 ןח ןלַארטַאעט ךס ַא טימ .ליּפשיוש ןלעטבוס ןוא סעיצַאוטיס

 ,'םזינַארט ןטנַאּפשענ טימ ןוא קַאמשענ-עניב טימ

 -ַאמָאר ןוא ןעגנולייצרעד ךס ַא די-בתכ ןיא טזָאלעגרעביא טָאה .א

 ןוא *"רדנ רעד; ,"ןבעל סָאד זיא לרוג ןעוו, ןסעיּפ יד ךיוא יוװ ןענ

 ,*סעיצַאניצולַאה;

 .סעלעשזדנַא-סָאל ןיא ןברָאטשעג .א זיא 1960 לירּפַא 3 םעד

 : ןסעיּפ עטקורדעג ס'.א

 ןיקלע .י ןוו
 דלַאװ ַא ןייז טעוװ טרָאד

 .ן82-88 .זז ,1916 ,קרָאי-וינ ,?ייוודָארב-טסיא;}

 ןָאקלַא י 1
 | טכַאנרַאפ
 ,1919 טסוגיױא 8 ,קרָאי וינ ,"סטרעװרָאּפ,

 (רעטקַאניײא) ןא2}

 רענדָארג .א ןופ
 ,ן1927 יַאמ 6 ,.א ,ל ,"עמיטש עשידיא עינרָאפילַאק,}
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 ןופ ןָאטיסקעל

 ןָאקלַא .י ן}

 ןימַאק םַאב
 ,סעלעשזדנַא סָאל ,*דנַאלנוז, ןיא טקורדעג ,רעטקַאניײאן

 ,ן12-15 ,זז ,1925 ינוי

 לקינייא סָאד ןוא עבָאב יד {4}

 טקַא ןַא

 ןָאקלַא .י ןופ
 ,ן1926 .טקָא 22 ,.א .ל ,"עמיטש עשידיא עינרָאפילַאק;}

 ףרָאד ןוא טָאטש ןשיוצ ן{מ}ו

 (ןטקַא 4 ןיא ַאמַארד)
 !רענדָארג .א :גנוצעזטרָאפ עטשרע| ןָאקלַא .י ןופ

 ,סעלעשזדנַא סָאל ,"עמיטש עשידיא עינרָאפילַאק,}

 ,ן1927 ילוי 8 ןוא 1 ,ינוי 24 ,17 ,10 ,3 ,יַאמ 27 0

 ןָאקלַא עשוהי {61}
 ץנַאט רעטצעל רעד

 (ענעצס)
 ,ן1955 .טּפעס ,.ַא .ל ,"רעטעלב בוט-םוי רעינרָאפילַאק,}

 יורפ ןוא ןַאמ |7}

 (טקַא ןייא ןיא ליּפש ַא)
 ןָאקלַא עשוהי ןופ
 ,ן217-26 .זז ,1955 ,10 ,.י .נ ,"רוטלוק עשידיי;}

 ןָאקלַא עשוהי 1
 דלָאג

 סענעצס 7 ןיא ליּפש ַא

 ,"קרעוו עשיטַאמַארד; ןיא טקורדעג)

 ,ן17-132 ,זז ,1962 ,ביבא-לת

 ןָאקלַא עשוהי ןפ)
 ןגרָאמ ןופ רוד רעד

 ,"קרעוו עשיטַאמַארד; ןיא טקורדעג ,ןטקַא 2 ןיאְו

 ,ן122-241 ,זז ,1962 ,ביבא-לת

 ןָאקלַא עשוהי 1
 טקַא רעטצעל רעד

 ,"קרעוו עשיטַאמַארד; ןיא טקורדעג ,עסעיּפ עטקידנערַאפ-טיננ

 ,12423-300 .זז ,1962 ,ביבא-לת

 זיי

 ,111 .ז } ,".טיל .שידיי ןופ ןָאקיסקעל, -- ןעזייר .ז

 .65 .ז  ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל, -- גייווצרעבליז ןמלז

 ,120-21 .זז ,| ,".טיל .שידיי ןופ ןָאקיסקעל רעיינ,

 ,רעטַאעט ןָאסניקּפָאה ןיא רעביירש םעיינ ַא ןופ עסעיּפ -- ןײטשדלָאג .י .ב

 : ,1932 .װָאנ 11 ,,י .נ ,"גָאט,

 ןָאסניקּפָאה םעד ןיא עידעמָאק יד ,"ןעטנערַאפ וצ סמור, --- ןַאמלעגָאפ ,ל

 .1932 .װָאנ 11 ,י .נ ,",װרָאפ , ,רעטַאעט

 ,1947 ,8 'נ ,.י .ג ,"רוטלוק עשידיי, ,ןָאקלַא עשוהי -- רעּפנייוװ ,ז

 ,".וורָאפ , ,גנולעטשרָאפ רעטַאעט ייטפיהרעּפ , עטצעל יד ןגעוו --- דלעפנעזָאר .א

 ,1950 ינוי 5 ,יקָאװלימ

 ,55 ,ז ,1961 ,42 יג .א ,ל ,"ןובשח, ,ה"ע ןָאקלַא עשוהי --- ןשטייד} .ד .מ

 ,ןָאקלא עשוהי ןופ ייקרעװ עשיטַאמארד, ןיאַו ןָאקלַא עשוהי --- שטייד סעטאמ

 ,ן9714 .וז ,1962 ,ביבא-לת
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 רעטַאעט ןשידיי

 טפַאשלעזעג עשיטַאמַארד רעגַאקיש
 -ינַאגרָא רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד ןגעוו יעירַארעטיל
 דילגטימ ןוא רעדנירג רעד טביירש עיצַא רעשיטאמארד
 ןיא זַא ,תונורכז ענייז ןיא ןייטשניבור המלש "לטריוס

 ןופ ָאגַאקיש ןיא ןעמוקעג רע זיא 8

 דילגטימ א ןעװעג זיא רע ואוו ,קרָאי-וינ

 -גיא עכעלנע ןַא טכוזעג ןוא "בולק קיטַאמַארד וויסערגָארּפ, ןיא

 ףיוא רָאנ ןסױטשעגנָא ךיז טָאה רע רעבָא ,ָאגַאקיש ןיא עיצוטיטס

 ךרוד טריפעגכרוד ,ײטרַאּפ-.צ .ּפ רעד ןופ טריזינַאגרָא ,ןטרעצנָאק

 סוקרַאמ .רד ןופ זיוה ןיא זיא עוויטַאיציניא ןייז ףיוא .רעדניק

 ,קַאװיּפס הנוי ןופ לייטנָא ןטימ גנוציז ַא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא

 ןפַאש וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס ןוא ,ערעדנַא ןוא לעקניפ ןעב

 ןיא םעד ןגעוו ףורפיוא ןטקורדעגּפָא ןַא ךָאנ .עיצַאזינַאגרָא ַאזַא

 עטייווצ ַא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא ,עסערּפ רעשידיי רעקיטרַָא רעד

 רעד טקילײטַאב ךיוא ךיז ןבָאה'ס רעכלעוו ןיא גנוטַארַאב ערעסערג

 -רָאפ רעד ןוא לעגַאנּפָאנק .רד רָאטַארָא רעשיטַארקַאמעד-לַאיצָאס

 סָאװ ,טעטימָאק ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס ןוא ,יקסרַאטַאט רעזעל

 רעבָא ,עיצוטיטסניא עשיאייטרַאּפמוא ַאזַא ןדנירג וצ ןסָאלשַאב טָאה

 טשרע ןוא ,ןטנוװֶָא עשירַארעטיל טימ רָאנ ןבעגוצּפָא ךיז לייוורעד

 ,עשיטַאמַארד טימ רעטעּפש

 סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןעמָאנ רעד

 -גוא ,טנווָא רעטשרע רעד ןוא ,"לקריוס רעשיטַאמַארד שירַארעטיל;

 ,רד .ןצרּפ טעמדיוועג ןעוועג זיא ,לעגַאנּפָאנק .רד ןופ ץיזרָאפ ןרעט

 טָאה יקסרַאטַאט ,ןצרּפ ןגעו טַארעפער ַא ןטלַאהעג טָאה סוקרַאמ

 עקנַארק סָאד, -- ןייטשניבור ןוא ?גייוש עשטנָאב, טריטיצער

 -עג ךָאנ .םַארגָארּפ שילַאקיזומ ַא ןרָאװעג ןבעגעג זיא ךיוא ,"לגנוי

 רעמיצ ַא טנוװָא םעד רַאפ ןגירק וצ ןעגנולעג זיא ןטייקירעווש עסיוו

 -נײרַא טָאה סָאװ ,לַאז רעד ןוא ,"טוטיטסניא וירביה ָאגַאקיש, ןיא

 םַארגָארּפ סָאד ןוא טקַאּפעגרעביא ןעוועג זיא ,ןשטנעמ 500 ןעמונעג

 .ןעמונעגסיוא רעייז טָאה

 :ןָאסלקוי ,ר טביירש ןטייקיטעט:בייהנָא יד ןגעוו

 -עג ךיז ףיוא טָאה ןשַאוהי ןעגנערבוצּפָארַא עוויטַאיציניא יד ,

 טָאה רע שטָאכ .'?קריוס ירַארעטיל קיטַאמַארד שידיי, רעד ןעמונ

 לטרעפ ןייא זיולב ןוא שילננע ?לטרעפ יירד ןופ ןעמָאנ ַא ןגָארטעג

 טריפעגנָא טָאה סָאװ ,זיירק רעשיטַאמַארד ַא ןעוועג רע זיא ,שידיי

 ןעוועג זיא'ס ... .שידיי ןיא טבעלעגסיוא ךיז ןוא טעברַא ןייז

 .1909 ןינוי 8) ןיא --- טייצ-תועובש םורַא --- ינֹוי ןיא תבש ַא

 -יעט ףיוא טוטיטסניא וירביה םעד ןיא םוירָאטידיוא רעסיורנ רעד

 ןעועג ןיוש טייצ רעטריסנָאנַא רעד רַאפ ךָאנ זיא טירטס ראל

 ןוא טצוּפעגסיױא ןעוועג זיא סָאװ ,םלוע ןַא טימ טקַאּפענרעביא

 -ענ זיא טנווֶא םענעי רעציזרָאפ רעד ., .טמסיטשענ קידכוט-םוז

 .רד ... ןעוועג ןענייז רענדער ערעדנַא יד .;. סקַאז .ש .א ןעװ

 רעשיטַאמַארד רעד ... .לנאנּפָאנק .א ,רד .... ,סוקרַאמ לארשי

 -ניבור רעדילגטימ יד .,םַארגָארּפ קיסַאּפ ַא טיירגעגוצ טָאה זיירק

 טרימַאלקעד לופסקורדנייא רעייז ןבָאה יקסווָאקוװעֿפ ןוא ןייטש

 וָאריזעמ סימ ןוא 'החכות רעד ןופ הללק ַא, ןוא 'בויא, סשָאוהי

 -םיוא ךיוא זיא סע ,'דבכוי,; סצרּפ ,ל .י טנעיילעגרָאפ ןייפ טָאה

 דיל סשָאוהי ףיוא עיציזָאּפמָאק עשילַאקיזומ א ןרָאװעג טריפעג

 םעד ןופ . .. טסַאפרַאפ לעיצעּפס ,,טעּפמָארט רעד ןוא ?דיפ יד;

 .רעקיזומ ַא ךָאנ ןופ גנוטיילנַאב רעד ןיא ,ץישּפיל רָאטיזָאּפמָאק

 + + + |עיצַאװַא רעסיורג רעד ןופ טרירעג ױזַא ןעווענ זיא שֵאוהי
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 ןייז ןענעייל ןבייהנא טנָאקענ טינ טונימ עכעלטע טָאה רע זַא

 ""איבנ רענעזעווענ רעד, עמעָאּפ עסיורנ

 -ַאב רעביירש רעד יו ןוא ,טעקנַאב ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ךָאנרעד

 ינוי 11 םעד טָאה רע זַא ,טרירעג יוװַא ןעוועג שָאוהי זיא ,טקרעמ

 רַאפ טפַאשלשזעג רעשיטַאמַארד רעד קנַאד ןלעיצעּפס ַא טקורדעגּפָא

 ,טנווָא ןכיירגלַאפרעד ךעלנייוועגרעסיוא םעד

 ןיא טריפעגפיוא "געיל קיטַאמַארד שידיא, רעד טָאה 1909 ןיא

 *ףָאטקָאד ַא; ןוא ץרּפ .ל ,.י ןופ "הרובק ךָאנ; רעטַאעט זיוה לָאה

 ,םכילע םולש ןופ

 רעשיטַאמַארד שירָארעטיל שידיא, רעד טָאה 1909 יַאמ 8 םעד

 ,ץרּפ ,ל .י ןופ "טנערב סע, טריפעגפיוא "לקריוס

 ףיוא ןעמָאנ ןייז ןטיבעג זיירק רעד טָאה רָאי ןבלעז םעד ןיא

 ,"בולק קיטַאמַארד רעשירַארעטיל וויסערגָארּפ;

 ןענייז טייצ רענעי ןופ ןטעטיױװיטקַא יד ןגעוו סעטַאד עיונעג ןייק

 -גָארּפ, רעד טָאה 1910 ינוי 12 םעד זַא ,טנַאקַאב זיא'ס רעבָא ,ָאטינ

 זיוה לָאה ןיא טריפעגפיוא *בָאלק קיטַאמַארד ןוא ירָארעטיל וויסער

 ןוא שטנעמ ,טָאג; סנידרָאג בקעי לעטסָאּפ סקַאמ ןופ ר"א רעטַאעט

 ,*לווייט

 "דיי רעקיביא רעד/ ןופ ןעגנוריפפיוא טנכייצרַאפ ןענייז ךיוא

 ןײטשנרַא קרַאמ ןופ "דיל עקיבא סָאד; ,סנַאמרעייה .ה ןופ

 ןַאק ,ןייבשריה ץרּפ ןופ ?ןטלעוװ עמַאזנייא, ןוא "טנעגילעטניא רעד,

 ?קַאשזדיּפ רעד, ,םולש יבצ ןופ *בנג לקוי, ,םכילע םולש ןופ *?הצע

 סָאד, סיקסוועשיבישּפ ,ןעזייר םהרבא ןופ *עיציטעּפער יד; ןוא

 ."הלבנ יד; סנייבשריה ןוא ,"קילג

 -ַארד ירָארעטיל וװיסערגָארּפ, רעד טָאה 1912 רַאונַאי 13 םעד

 "ןעמוקעגקירוצ, רעטַאעט זיוה לָאה ןיא טריפעגפיוא *בָאלק קיטַאמ

 ַא/ ןוא ץרּפ .ל .י ןופ "הרובק ךָאנ; ,שַא םולש ןופ ןםָארטש ןטימו

 ,םכילע םולש ןופ *רָאטקָאד
 רעבָא זיא'ס .טנַאקַאב טינ ןענייז ןרעסישזער יד ןופ ןעמענ יד

 ןעוועג ןענייז טייצ רענעי ןופ ןרעסישזער יד ןשיווצ זַא ,טנַאקַאב

 .רד ןוא ץַאק בקעי ,ןייטשניבור .ש ,לעטסָאּפ סקַאמ רעדילגטימ יד

 ,סוקרַאמ לארשי
 ,ערעדנַא ןשיווצ ,ץַאק בקעי ןופ ר"א זיא 1912 לירּפַא 20 םעד

 -ָאיצַאנ ןשידיי ןטימ ןעמַאזוצ ,טנוװָא ןשירַארעטיל-שילַאקיזומ ַא ףיוא

 ,טוטיטסניא וירביה ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ,ןײארַאפ-גנַאזעג ןלַאנ

 .ןָאזלענעצַאק קחצי ןופ ?טנעדַאקעד רעד,

 -עג טריפעגפיוא רעטַאעט זיוה לָאה ןיא זיא 1913 יַאמ 10 םעד

 ,לעטסָאּפ סקַאמ ןופ ר"א ,ווָאמיד ּפיסָא ןופ *לארשי עמש; ןרָאװ

 ָאגַאקיש ןייק ןרָאװעג טכַארבעג בולק ןכרוד ןענייז דָאירעּפ םעד ןיא

 רעבָא ,רעלעטשטפירש ןוא ןגרוטַאמַארד ,רעטכיד עשידיי עטמירַאב

 .ןרָאװעג טריסקיפרַאפ טינ ןענייז םעד ןגעוו ןטנעמוקָאד םוש ןייק

 ךיוא ךיז ןבָאה ,טייצ רעבלעז רעד ןיא

 -נַא ,ןבַאגפיױא עבלעז יד טימ ,טעדנירגעג

 ןידרָאג בקעיא יוװ ,ןזיירק עשיטַאמַארד ערעד

 טנגוי רעשיטַאמַארד, ,"בולק קיטַאמַארד

 ןעוועג טלָאמַאד זיא'ס םייה סנעמעוו ,"בולק

 ךיז ןבָאה ןזיירק ייווצ יד .ָאגַאקיש ןיא "טנעמלטעס לעווסקעמ, רעד

 עשיטַאמַארד סנידרָאג בקעי; ןעמָאנ ןרעטנוא טקינייארַאפ ךָאנרעד

 ןויצ-ןב ןוא ןַאמרעטסוש .ה ךרוד ןרָאװעג טריפעגנָא ןוא "טנגוי

 רעבָא .ַא .א ןָאסײמ סירָאמ םענעמוקעגוצ-רעטעּפש םעד ,ןָאדרָאג

 סנידרָאג בקעי,
 עשיטַאמַארד
 "רמגןי
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 ןופ ןָאקיסקעל

 עיונעג ןייק ָאטינ ןענייז בולק םעד ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו ךיוא
 ןיא זיא 1914 רַאונַאי ןיא זַא ,טסואווַאב רָאנ זיא'ס .,ןלַאירעטַאמ

 .ה ןופ ר"א ןרָאװעג טריפעגפיוא םוירָאטידיוא-דייסטסעוו ןסיורג

 ץרעמ 12 םעד ןוא *לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג , סנידרָאג ןַאמרעטסוש

 עקיניזנַאװ יד; ןוא *בוח לעב רעד; סרעטקַאניײא סנידרָאג 4

 ר"א ,םוירָאטידיוא-דייסטסעוו ןיא זיא 1914 יַאמ ןיא ,?עסירעטקַא

 -עטניא רעד, סנייבשריה ןרָאװעג טריפעגפיוא ,ןַאמרעטסוש .ה ןופ

 טוטיטסניא וירביה ָאגַאקיש ןיא זיא 1915 רַאונַאי 3 םעד ,"טנעגיל

 עמש/ ןרָאװעג טריפעגפיוא רעדיוו ןייטשניבור המלש ןופ ר"א

 ןויצ-ןב ןופ ר"א זיא 1915 ץרעמ 12 םעד ,ווָאמיד ּפיסָא ןופ "לארשי

 לירּפַא 4 םעד ,שַא םולש ןופ *םישרוי; ןרָאװעג טריפעגפיוא ןָאדרָאג

 ןרָאװעג טריפעגפיוא ץַאק .י ןופ ר"א טוטיטסניא וירביה ןיא זיא 5

 ןוא ןָאזלענעצַאק קחצי ןופ "םירוחב, ,םכילע-םולש ןופ "ןשטנעמ?

 ,ןייטשנרא קרַאמ ןופ *תעגושמ סבייוו ןיימ;,

 טריפעגפיוא ןָאדרָאג ןויצ-ןב ןופ ר"א ןרעוו 1915 יַאמ 20 םעד

 ןוא *ןעלדנַאמ ןוא סעקנישזָאר, ,"עלעבעב,סרעטקַאנײא סנייבשריה

 זיוה לָאה ןיא זיא 1915 רעבמעווָאנ 6 םעד ,"ןטלעװ עמַאזנייא;

 -רָאװרַאפ ַא; לעטסָאּפ .מ ןופ ר"א ןרָאװעג טריפעגפיוא רעטַאעט

 ,ןייבשריה ץרּפ ןופ *לקניוו רענעפ

 ,טליּפשעג רעדילגטימ עפורג ַא טָאה 1915 רעבמעצעד 10 םעד

 ןוא שטנעמ ,טָאג;) *ַאנַאטַאס; ,ןָאסיימ סירָאמ ןופ ר"א ,שיסור ןיא

 ןופ עיצַארעדעפ רעשיסור רעד תבוטל ,ןידרָאג בקעי ןופ ("לווייט

 ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד

 ןרָאװעג טריפעגפיוא ,ןָאסיימ סירָאמ ןופ ר"א ,זיא ךָאנרעד דלַאב

 בקעי ןופ קיזומ רעלעיצעּפס טימ) *עליוב לקנַאי, סנירבָאק ןָאעל

 ,(רעגניז 60 ןופ ןיײארַאפ-גנַאזעג ןייז ןופ ליײטנָא ןטימ ןוא רעפייש

 -פיוא ןענייז ,ןעזייר םהרבא ןופ םינּפ-תלבק םוצ ,1916 רַאונַאי

 ,יןל עמשמ אק יאמ; ןוא "הריד עקיאור ַא? ענייז ןרָאװעג טריפעג

 ןרָאװעג טריפעגפיוא ןָאסלעדנעמ .י ןופ ר"א ןענייז 1916 רַאורבעפ ןיא

 ץרעמ 12 םעד ,*רעינַאּפמַאש, ןוא *רעטכָאט סנכדש םעד; סנעזייר

 "ןטלעוװ עמַאזנייא, סנייבשריה ןָאדרָאג ןויצ-ןב ןופ רייא -- 6

 ףסוי ןופ ר"א -- 1916 לירּפַא ,"ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר , ןוא

 "ןלטב רענעגושמ רעד, ןוא םכילע-םולש ןופ *?ןשטנעמ/ ,ןָאסלעדנעמ

 רעזנוא, ,ןָאסיימ סירָאמ ןופ ר"א --- 1916 יַאמ ןיא ,ץרּפ .ל .י ןופ

 ןופ ר"א) ץרּפ .ל .י ןופ "ןגרָאמירפ ַא; ןוא שַא םולש ןופ ?ןביולג

 ןַאדרָאג ןויצ-ןב ןופ ר"א זיא 1916 רעבָאטקָא ןיא ,(ןָאדרָאג ןויצ-ןב

 ןיא ןוא ןייבשריה ץרּפ ןופ "רעטצעל רעד; ןרָאװעג טריפעגפיוא

 -עג טריפעגפיוא רעטַאעט-*ןָאיליװַאּפ, ןיא זיא 1916 רעבמעצעד

 -םיוא ךיוא ןרעוו'ס ןוא ,ווָאקירישט ןופ "ןדיי יד; (שיסור ןיא) ןרָאװ

 -סוש .ה ןופ ר"א ןוא ,דלעפנעזָאר סירָאמ ןופ ?טעטערעג; טריפעג

 טצעזרעביא ,"תולכ-המחלמ, עסעיּפ יד ןָאדרָאג ןויצ-ןב ןוא ןַאמרעט

 ,דניקסיז סירָאמ ךרוד שטייד ןופ

 ןבָאה ןּפורג עשיטַאמַארד עטנָאמרעד יד ןופ ןעגנוריפפיוא יד

 ןרָאװעג טביולעג לָאמ ךס ַא ןענייז ןוא ,ןגלָאפרעד ךס ַא טנכייצרַאפ

 ,אוד לארשי ,וָאקטָאלַאז ןָאעל יו ,ןטנעזנעצער עלַאקָאל יד ךרוד

 לַאס ,דמַאז .ש ,דניקסיז סירָאמ ,בילטָאג ,רמרמ ןמלק ,קַאװיּפס הנוי

 רעשידיא רעד, :עקידָאירעּפ רעקיטלָאמַאד רעד ןיא .ַא .א רענזָאּפ

 רעשידיא רעד, ,"סערּפסקע רעד, ,"טלעוו רעטײברַא יד, ,"רעירוק

 רעבָא ,?סטרעוורָאפ; ןופ עבַאגסיוא רעגַאקיש רעד ןיא ןוא ?לקינָארק

 ןליּפַא ןענָאק ןוא ןרָאװעג טיהעגּפָא טינ ןענייז ןלַאירעטַאמ-קיטירק יד
 .ןרעוו טריטיצ טינ

 רעגַאב םעד טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןזיירק יד ןופ רעדילגטימ יד

 ןשידיי ןשירעלטסניק ,םענייר ,ןרעסעב םוצ גנואיצַאב עטסנרע ןוא
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 בור יּפ לע ,עטנעגילעטניא ,עגנוי ןופ ןענַאטשַאב ןענייז ,רעטַאעט

 רעשילוּפ ,רעשיסור רעד טימ טּפַאזעגנָא ,ןטסילַאעדיא עטריטנַאלַאט

 ךיוא ןבָאה ייז ןופ לייט ַא .טסנוק ןוא רוטַארעטיל רעשטייד ןוא

 יז עכלעוו ןופ רעדנעל יד ןיא ןלוש עשיטַאמַארד טכוזַאב טַאהעג

 ךיז תובהלתה טימ ןבָאה ייז ואוו ,עקירעמַא ןייק טרירגימע ןבָאה

 ךיז ןוא רוטַארעטיל עשידיי ענרעדָאמ יד ןרידוטש ןפרָאװעגנײרַא

 ןופ גנובעלפיוא רעד טעמדיוװעג טייהנבעגרעביא ןוא עביל טימ

 ןשידיי םעד ןופ קַאמשעג םעד ןבייה וצ ןוא רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב

 -יטרָא ליפ יד ןופ ןרָאװעג טזיײּפשעג זיא רעכלעוו ,רעכוזַאב-רעטַאעט

 רעדָא ךעלרעטַאעט-יוָאש לקינ, ןוא -ליװעדָאװ עשידיי עקיליב עק

 לָאמַא ןגעלפ ייז ךיוא םגה ,סרעטַאעט עלענָאיסעּפָארּפ עזָאלרוטלוק יד

 רעדָא םענרַאפ ןשירעלטסניק-שירַארעטיל ַא ןופ גנוריפפיוא ןַא ןבעג

 -ַאעט עשידיי ערעסעב יד ןעגנולעטשרָאפ עטלייצעג ףיוא ןעגנערב

 ,קרָאי-וינ ןופ סרעט

 ,רעטַאעט םייב ןבעלוצסיוא ךיז גנובערטש רעייז ףיוא טקוקעג טינ

 -טימ יד טציירעג טינ רעטַאעט עשידיי עלַאנָאיסעּפָארּפ סָאד טָאה

 ןרָאװעג ןעמונעגנָא ייז ייב וליפַא ןענייז סע ןוא ,ןּפורג יד ןופ רעדילג

 וצ ןביולרעד ךיז ןלעוװ סָאװ ,רעדילגטימ ןגעק םיללכ עגנערטש

 ,סרעטַאעט עלענָאיסעּפָארּפ יד ןיא ןקילײטַאב

 טפרַאדעג ןעמ טָאה ןּפורג יד ןופ ענייא ןיא דילגטימ ַא ןרעוו וצ

 ןגַָארפ יד ףיוא ןרעפטנע ןוא ןעמַאזקע ןשירַארעטיל ןימ ַא ןכַאמכרוד

 עשידיי ןוא ללכב רוטַארעטיל ,טסנוק טימ טנַאקַאב זיא ןעמ יצ
 ןעמ ןעגנורעדָאפ עכלעוו ,עיגרוטַאמַארד עשידיי ןעק ןעמ יצ ,טרפב

 ,לג ,ד .א עניב רעשידיי רעד וצ טָאה

 ייווצ יד ןופ רעריפנָא יד ןבָאה 1917 ןיא

 -ידנריטסיזקע-טלָאמַאד רעד ךיוא יו ,ןזיירק

 -נָא ?ןייארַאפ טסנוק ןוא רוטַארעטיל, רעק

 ןיא ךיז ןקינייארַאפ ןגעוו ןטכַארט ןביוהעג

 ףיוא ,עיצַאזינַאגרָא-רעטַאעט רעסיורג ןייא

 - ,ןייטשניבור .ש ה"ה יד ןופ עוויטַאיציניא רעד

 ,ץַאק בקעי ,ןָאדרָאג ןויצ-ןב ,ןָאסיימ סירָאמ

 ץרּפ גרוטַאמַארד םעד ןוא סוקרַאמ לארשי ,רד

 טריפעגכרוד גנוקינייארַאפ יד זיא ןייבשריה

 רעד קנַאד ַא ,"טפַאשלעזעג עשיטַאמַארד רעגַאקיש יד, נ"א ןרָאװעג

 -יטכיוו ַא ןעמענרַאפ ןביוהעגנָא ?טפַאשלעזעג , יד טָאה גנוקינייארַאפ

 -עגנָא וליפַא ןוא ,עגַאקיש ןופ ןבעל ןשידיי ןלערוטלוק ןיא עיציזָאּפ עק

 ןשירעלטסניק ןכעלטפַאשלעזעג ןליבַאטס ַא ןדנירג וצ ןרינַאלּפ ןביוה

 -נַא ןרירטנעצנָאק ךיוא ךיז ןלָאזס ןכלעוו םורַא ,רעטַאעט ןשידיי

 ןעגנערב סָאד ,ןעגנוזעלרָאפ ,סעיצקעל יװ ,ןטייקיטעט-רוטלוק ערעד

 טימ ןענעקַאב ייז ןוא רעלעטשטפירש עשידיי עטמירַאב טסעג סלַא

 ןטנוװָא;טסנוק טימ ןטערטפיוא ךיוא יװ ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד

 יד-טָא ןריפכרוד ןפלעה וצ .סעיצַאזינַאגרָא ששידיי ענעדישרַאפ ייב

 עכעלטפַאשלעזעג יד *טפַאשלעזעג, רעד ןיא ןירַא ןטערט רענעלּפ

 -בכיד רעד ,סעקשערא םייח ,ווָאבוד בקעי רעוט-רוטלוק ןוא םינקסע

 (עגַאקיש ןיא *גָאט, ןופ רעטערטרַאפ רעקיטלָאמַאד) םחנמ רעט

 ןָאסנַאטַאנ םַאיליװ ,קַאוויּפס הנוי ,רעברָאל .ז .רד ,קינלָאד םחנמ .רד

 יד טָאה (ןייטשניבור .ש ןופ גנוטייל רעד רעטנוא) 1917 רַאורבעפ

 ,רעטַאעט לַארטנעס ןיא טריפעגפיוא טפַאשלעזעג עטקינייארַאפ עיינ

 ,ישזער ןייז רעטנוא ,ןייבשריה ץרּפ טסַאג םעד דובכל ,ןוַאט ןוַאד
 ,2ףכ תעיקת; עסעיּפ ןייז

 -עידוטס טימ טסנרע ןבענּפָא ןָא ךיז טבייה ?טפַאשלעזעג; יד

 צ/א//ידידיז-+
 עש יטאמארד-שירארצניג|
 טטפאשלצזצג
 ישא =
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 רעטַאעט ןשידיי
5,551 

 ןרעו'ס ןוא ,שסנוק רעשיטַאמַארד רעד ןיא םידומל ןוא טעברַא

 ןאטיינ ,ןָאסנַאטַאנ םַאילױו ,לטסעמ בקעי :רערעל סלַא טצונַאב

 ,עיצקיד רַאפ ,רעלעג סורדוט ןוא שטיװָאסונַאמ רשא .,יקסנַאזיוו

 -עטיל ןוא עיגרוטַאמַארד ,ןטקעפע-טכיל ,ןרילָאק ,גנודליב-םיטש

 .טסנוק עשיטסַאלּפ ןוא רוטַאר

 ,ןָאסײמ סירָאמ ,סויטעמ השמ ,ןייטשניבור המלש רעדילגטימ יד

 -ָאלירב סירטיב ,סָארג .י ,ןיבור הנוי ,ןילרעס סירָאב ,ןַאמזוג רשא

 ,ןָאדרָאג ןויצ-ןב ,יקסמינָאלס .ה ,רעיָאר םהרבא ,לזיימ לטָאמ ,ץיוו

 ןוא :רוטלוק עשידיי ענעדישרַאפ יד טפָא ןכוזַאב םיובלעדנַאמ השמ

 סעיצַאמַאלקעד טימ ףיוא טרָאד ןטערט ןוא ,סעיצַאזינַאגרָא-סקלָאפ

 -נעזָאר סירָאמ ,יקסניּפ דוד ,שָאוהי ,שַא םולש ןופ סעיצַאטיצער ןוא

 ווָאב .י ,םירפס רכומ עלעדנעמ ,םכילע-םולש ,ץרּפ ,ל .י ,דלעפ

 .ַא .א קילַאיב ןמחנ םייח ,ןרעּפלַאה בייל השמ ,רידַאנ השמ ,רעוװָאש

 -ליב עטרינעצסניא טימ ףיוא טרָאד ךיוא ןטערט רעליּפש עּפורג ַא

 ,סרעטקַאנייא ןוא רעד

 ,טפַאשלעזעג רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ,ןָאסיימ סירָאמ

 :*קדצ רג; וצ םַארגָארּפ קידרעטעּפש ַא ןיא טביירש

 רעד ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא !טפַאשלעזעג עשיטַאמַארד , יד,

 -רָאפ עטפָא טימ ,טיבעג םעד ףיוא רָאטקַאפ רעקידעבעל רעקיצנייא

 ןעגנערבּפָארַא ריא טימ ןוא ,ןעגנולעטשרָאפ ןוא סעיצקעל ,ןעגנוזעל

 ,ןנרוטַאמַארד ןוא רעלעטשטפירש עשידיי עטמירַאב ןָאגַאקיש ןייק }

 .סַאנ רעשידיי רעד ףיוא טייקידבוט-םוי טכַארבעגניירַא יז טָאה

 רעווש ןעוועג זיא סע ןעוו טייצ ענעי ןכיילנרַאפ וצ יאדכ זיא סע

 -רָאפ רערעסעב א וצ ןשטנעמ טרעדנוה רֶאּפ ַא ןעגנערבוצנעמַאזוצ

 ןיא ץענרע ןרָאװעג טריפענכרוד טלָאמַאד ןיא סע סָאװ ,גנולעטש

 רָאי עכעלטע טימס טשרע .,גנַאגנירַא רַאפ טנעס 22 טימ לַאז א

 ,טילבעצ לסיבַא ךיז טָאה ןבעל-רוטלוק רעשיידיי רעד ןעוו ,רעטעּפש

 ןַא ןיא ?סיבא ןיינוצקעװַא טנינרַאפ ןךיז| טפַאשלעזעג יד טָאה

 ליּפש-רעטַאעט וצ טסנרע ןעמונעג ךיז טָאה ןוא גנוטכיר רעדנַא

 -עלטסניק םענענייא ןַא ןעלקיװטנַא ןוא ןעיוב וצ ?יצ םעד טימ

 "ורג ךיז |}}|לָאז סע ןכלעוו םורַא רעטַאעט ןכעלטפַאשלעזענ ןשיר

 .תוחכ עטנענילעטניא עשידיי יד ןריּפ

 רעד רעטנוא ,ןרעסישזער עטלושעג ןופ ףליה רעד ןָא ,ןײלַא=

 ןבָאה ,ערעדנַא ןוא ןידרָאג,ןויצ-ןב ,רבח םענעגייא ןַא ןופ גנוטייל

 עיציאוטניא טימ .ןכַאזערעסערגי .ןוא ערענעלק טריפעגכרוד רימ
 -רַאפ טָאה רעֶליּפׁש רעדעי סָאװ סָאד טכַארבעגסױרַא רימ ןבָאה
 ַא טכיירגרעד טּפָא ןבָאה ןעננוריפפיוא עסיוועג .ךיז ןיא טנָאמ

 ."הגרדמ עשירעלטסניק עסיוועג

 ָאנַאקיש ןיא סָאװ ,ףיורעד ּפָא ךיוא ךיז טלעטש ץיוװַארק ילתפנ

 עכלעוו ,רעבָאהביל-רעטַאעט סעּפורג ריפ ןעוועג 1912 םורַא ןענייז

 -סיוא טייקיטעט רעייז טימ יאדוַא ןוא ץנעטסיזקע רעייז טימ, ןבָאה

 ןבָאה וצ ָאגַאקיש ןיא םלועד רוטלוק ןופ רעגַאב ןפיט םעד טקירדעג

 : .רעבָא ,*רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב ַא

 ןוא ,ערעדנוזַאב ןעוועג ןענייז סעּפורג יד סָאװו םעד תמחמ,

 ןייק ןעמענרעטנוא טנָאקעג טינ ייז ןופ ענייא ןייק טָאה ,עניילק

 -ּפֶא ןעווענ רעבירעד ןטירטפיוַא ערעייז .ןענייז ,טעברַא עֶרעֶסעֶרג

 -כרוד זיא גנולעטשרָאפ א זיב גנַאל טרעיודעג טָאה סע .ענעפירעג

 | - .ןרָאװעג טריפעג

 טגיילעגניירַא ךיז ןשטנעמ עכעלטע ןבָאה 1916 רָאי ןיא טשרע
 סעּפורג עקיזָאדיד ןקינייארַאפ וצ ןינע םֶעד  ןיא םבורבו םשַארב

 טא ןופ רעריפכרוד ןוא ןרָאטַאיציניא יד.. .טפַאשלעזענ ןייא .ןיא

 ׁש ,ןאסיימ סירָאמ :ערעדנַא ןשיווצ ןעוועג ןענייז טעברַא רעד

 גרוטַאמַארד ןוא רעלעטשטפירש רעד ,ןָאדרָאג ןויצ-ןב ,ןייטשניבור
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 2005: נעט יי טשעט

 -ענוצ דלַאב ןענייז סע .סוקרַאמ .וו ?ארשי ,רד ןוא ןייבשריה ץרּפ

 םורַא ױזַא ןוא ,ןסָאלשעגנָא ןרעג ךיז ןבָאה סָאװ ,תוחכ ךָאנ ןעמוק

 ןופ !טפַאשלעזענ עשיטַאמַארד עשידיי; יד ןרָאװעג ןריובעג זיא

 ןוא עוויסנעטניא ןַא טריפעגנָא גנַאלןרָאי טָאה סָאוו ,עגַאקיש

 זיא ןוא ,רעטַאעט ןרעסעב םעד תבוטל טייקיטעט עוויסנעטסקע

 -ניא טינ ,ויטקַא טינ זיא יז ןעוו ,ןרָאי עטצעל יד ןיא ןליפַא
 | ."טיוט ןצנַאג

 "בָאלק קיטַאמַארד ירַארעטיל וויסערגָארּפ, רעד טָאה 1917 ןיא

 םולש ןופ *טײרּפשעצ ןוא טייזעצ, טריפעגפיוא יקצילּפעט ןופ ר"א
 | ,םכילע

 -םיוא לָאה קיזומ לַארטנעס ןיא זיא 1917 רעבמעצעד 20 םעד

 *טפַאשלעזעג רעשיטַאמַארד שירַארעטיל, רעד ךרוד ןרָאװעג טריפעג

 םעד; ןוא ןייבשריה ץרּפ ןופ *ףכ תעיקת? ןָאסלעדנעמ ףסוי ןופ ר"א

 .ןעזייר םהרבא ןופ *רעטכָאט סנכדש

 ןויצ-ןב ןופ ר"א ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא ןענייז 1918 ןָאזעס ןיא

 סדימש םעד; עסעיּפ ןייז ,ןייבשריה ץרּפ ןופ םינּפ-תלבק םוצ ,ןָאדרָאג

 ,םכילע-םולש ןופ "סניוועג עסיורג סָאד; ןוא ,"רעטכעט

 -פיוא רעטַאעט-רעקיעבעדוטס ןיא טרעוו 1919 לירּפַא 10 םעד
 2 ןיא עמַארד ,*םָארטש ןטימ,, ,ןָאדרָאג ןויצ-ןב ןופ ר"א ,טריפעג

 "ןביולג רעזדנואא ןופ טקַא רעטירד רעד ןוא ,שַא םולש ןופ ןטקַא

 זיא גנוריפפיוא רעד וצ .ןָאסיײמ סירָאמ ןופ ר"א שַא םולש ןופ

 ,רבחמ רעד ןרָאװעג טכַארבעג

 -עגפיוא לָאה קיזומ לַארטנעס ןיא טרעוו 1919 רעבָאטקָא 26 םעד

 -םולש ןופ "סניוועג עסיורג סָאד; ,ןָאדרָאג ןויצ-ןב ןופ ר"א ,טריפ

 ,םכילע

 טוטיטסניא וירביה ָאגַאקיש ןיא טרעוו 1919 רעבמעווָאנ 22 םעד

 ,"טנעיעלק רעטשרע ןייזק ,ןָאדרָאג ןויצ-ןב ןופ ר"א ,טריפעגפיוא

 דליב ַא ,"ןעמעלַא טימ טינ; ,קינזורדָאּפ ןופ טקַא 1 ןיא עידעמָאק

 ,סעיצַאמַאלקעד ייר ַא ןוא ,זוָאר ןישזד ןופ טקַא 1 ןיא

 ןוא ץרַאװש.; ןָאדרָאג ןויצ-ןב ןופ ר"א טריפעגפיוא ךיוא טרעוו'ס

 טקַא 1 ןיא עידעמָאק ,"ןסילוק יד רעטניה; ,לסקייד .ש ןופ "סייוו

 | ,זוָאר ןישזד ןופ

 -פיוא לָאה קיזומ לַארטנעס ןיא טרעוו 1919 רעבמעצעד 21 םעד

 ,"רעמוטש רעד; ,ץַאק בקעי ןוא ןָאדרָאג ןויצ-ןב ןופ ר"א ,טריפעג

 יי | .רעטייוו .א ןופ ןטקַא 4 ןיא עמַארד ַא

 -ַארעטיל- שילַאקיזומ א ןבעגעג טרעוו 1919 רעבמעצעד 28 םעד

 ,טנווָא רעשיר

 טריפעגפיוא ןָאדרָאג ןויצ-ןב ןופ ר"א טרעוו 1920 רַאונַאי 4 םעד

 ."הוח ןוא לאוי, ןטקַא 2 ןיא עמַארד סנייבשריה ץרּפ

 ידא ןָאסיימ סירָאמ ןופ ר"א טריפעגפיוא טרעוו 1920 יַאמ 7 םעד

 - ,וָאקירישט ןופ "ןדיי

 .יקצול .א רעטכיד ןרַאפ םינּפ- תלבק ַא ַא ןבעגעג טרעוו יַאמ 9 םעד

 ,טריפעגפיוא לָאה קיזומ לַארטנעס ןיא טרעוו 1920 ינוי 6 םעד

 .ןידרָאג בקעי ןופ יילווייט ןוא שטנעמ טָאג; ,ןָאדרָאג ןויצ- ןב ןופ רייא

 -עגפיוא רעטַאעט-סעצנירּפ ןיא טרעוו 0 רעבָאטקָא 24 םעד

 .ןירבָאק ןָאעל ןופ *עליוב לקנַאי; ,ןָאדרָאג ןויצ-ןב ןופ רייא ,טריפ

 סעל ןיא 1926 לירּפַא 3 ןוא 2 םעד טלָאהרעדיװ .טרעוו עסעיּפ יד

 ,?עירָאטידיוא קרַאּפ
 ןופ ריא ,רעטַאעט-סעצנירּפ ןיא טרעוו 1920 רעבמעווָאנ 21 םעד |

 ןיא עילידיא ,"רעטכעט סדימש םעד, טריפעגפיוא ,ןָאסײמ סירָאמ

 טריפעגפיוא ךיוא טרעוו .עסעיּפ יד .ןייבשריה ץרּפ ןופ ןטקַא 3

 -נַא ןיא ךָאנרעד ,יָאניליא ,דואוויימ ןיא 1921 רעבָאטקָא 22 םעד

 .טעטש ערעד
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 ר"א ,רעטַאעט סיצנערפ ןיא טרעוװו 1920 רעבמעצעד 5 םעד

 עידעמָאק ,"סניוועג עסיורג סָאד, טריפעגפיוא ,ןָאדרָאג ןויצ-ןב ןופ

 ,םכילע םולש ןופ ןטקַא 4 ןיא

 ,רבחמ ןופ טייהנזעוונָא רעד ןיא ,טרעוו 1920 רעבמעצעד 19 םעד

 רעדעי; .,ןָאדרָאג ןויצ-ןב ןופ ר"א ,רעטַאעט-סעצנירּפ ןיא טריפעגפיוא

 ,יקסניּפ דוד ןופ ןטקַא 4 ןיא עמַארד ,*טָאג ןייז טימ

 .ל ןופ ר"א ,רעטַאעט-סעצנירּפ ןיא טרעוו 1921 רַאונַאי 9 םעד

 -רָא .ב ןופ ןטקַא 3 ןיא עידעגַארט ,"ַאננַא, טריפעגפיוא ,רעגרעב

 ,יקסנַאש

 -ןב ןופ ר"א ,רעטַאעט-סעצנירּפ ןיא טרעוו 1921 רַאונַאי 22 םעד

 .שַא םולש ןופ "סוחי, טריפעגפיוא ,ןָאדרָאג ןויצ

 ןופ ןָאקיסקעל

 ןגעו רָאטקעל סלַא רמרמ ןמלק טימ ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ

 טימ ,ץרּפ .ל .י ןופ "ןעגרָאמירפ ַא, ,ץַאק בקעי ןופ ר"א ; רבחמ

 בקעי ןופ ר"א ןוא ,רבחמ ןגעוו רָאטקעל סלַא ןָאסנַאטַאנ םַאיליװ

 רָאטקעל סלַא ןילָאגרַאמ .רד טימ ,םכילע םולש ןופ *ןשטנעמ, ,ץַאק

 | | ,רבחמ ןגעוו

 ?רעטַאעט טסבַאּפ , ןיא ,יקָאװלימ ןיא טרעוו 1921 יַאמ 12 םעד

 ,*ָאריּפַאש דוד, סלַא םיא טימ ץרַאוװש סירָאמ ןופ ר"א טריפעגפיוא

 ןרעװ ןלָאר ערעדנַא עלַא ."דיי ַא ןייז וצ רעווש, סמכילע םולש

 .טפַאשלעזעג רעד ןופ רעדילגטימ יד ךרוד טליּפשעג

 ךַאמּפָא ןַא ןסָאלשעג *טפַאשלעזעג, יד טָאה 1921-22 ןָאזעס םוצ

 זַא ,ןַאמקילג סַאילע ,*רעטַאעט-סַאלַאּפ , ןשידיי ןופ רָאטקעריד ןטימ

 טסעג יד טימ "טפַאשלעזעג , רעד ןופ ויטקַא רעד

 יקסװָארטסָא .ס ,שַא םולש ,םיובלעטייט םהרבא ,יקסוװװַאינרעשט ףסוי : רעט-2 (סקניל וצ סטכער ןופ) קידנציז ,ייר עטירד

 בקעי ןופ רייא ,רעטַאעט-סעצנירּפ ןיא טרעוו 1921 רַאונַאי 20 םעד

 ץרּפ ןופ ןטקַא 4 ןיא עמַארד ,"ּפָארַא גרַאב, טריפעגפיוא ,ץַאק

 .ןייבשריה

 םוצ ,לּפמעט קינַאסַאמ דייסטסעוו ןיא טָאה ,1921 לירּפַא 9 םעד

 -יסח, ַא טנדרָאעגנייא ?טפַאשלעזעג,, יד ,עקירעמַא ןיא לָאמ ןטשרע

 ןעמויטסָאק עשידיסח ןיא ןָאזרעּפ 75 ןופ לײטנָא ןטימ *לָאב-םיד

 רעטכיד ןופ עוויטַאיציניא רעד טיול ,גנומענרעטנוא יד .םירג ןוא

 ןבָאה עכלעוו ,רעכוזַאב 2000 רעביא ןגיוצעגוצ טָאה ,טַאלבנעזיור .ה

 סָאװ ,םַארגָארּפ ןופ טייקלעניגירָא רעד ןופ האנה עקידלַאװג ַא טַאהעג

 ןענדרָאנײא ךיוא ןביוהעגנָא סע טָאה'מ זַא ,ןעמונעגסיוא ױזַא טָאה

 -טרָאפ סע זיא ָאגַאקיש ןיא ןוא ,עקירעמַא ןיא טעטש ערעדנַא ןיא

 .רָאי 5 עקידנעמוק יד ןיא ןרָאװעג טצעזעג

 ,רעטַאעט-סעצנירּפ ןיא טריפעגפיוא ןרעװ 1921 יַאמ 8 םעד

 "וויזירּפ רעד, ןופ טקַא רעטשרע רעד ,ןָאדרָאג ןויצ-ןב ןופ רי"א
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 יד ןכלעוו ,םיובלעטייט םהרבא רעליּפשיוש םעד ןרישזַאגנַא לָאז רע

 -רעד ןוא רעסישזער סלַא ךיז רַאפ ןצונַאב ןענָאק לָאז *טפַאשלעזעג;

 ןיא ןקילײטַאב וצ טעטכילפרַאפ *טפַאשלעזעג , יד ךיז טָאה רַאפ

 ןיא ןבעג טעװ םיובלעטייט סָאװ ,ןעגנוריפפיוא עשירַארעטיל עלַא

 .רעטַאעט ןלענָאיסעפָארּפ

 ףסוי ןופ קיזומ רעלעיצעּפס טימ ,םישדח 5 ןופ םוידוטש ַא ךָאנ

 -עּפס ןוא ,יקסוװָארטסָא לעוימעס ןופ סעיצַארָאקעד ,יקסווַאינרעשט

 טריפעגפיוא םיובלעטייט םהרבא ךרוד טרעוװ ,ןעמויטסָאק עלעיצ

 "טפַאשלעזעג , רעד טימ *רעטַאעט-סַאלַאּפ, ןיא 1922 רַאונַאי 23 םעד

 לעיצעּפס טרעוו רבחמ רעד ."שטנעמ רעטיוט רעד, עסעיּפ סשַא םולש

 ייוצ עטצעל יד דנזעוונָא זיא ןוא גנולעטשרָאפ רעד וצ טכַארבעג

 לָאר-טּפױה יד טליּפשעג טָאה םיובלעטייט .,ןבָארּפ יד ייב ןכָאװ

 | י-ה | יי ,"ףסוי;

 עטקַאּפעג ייב ,לָאמ 14 ןרָאװעג ןבעגעג זיא גנולעטשרָאפ יד
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 רעצטַאעט ןשידיי

 זיא ןוא םשור ןקידלַאװג ַא טכַאמעג טָאה גנוריפפיוא יד .רעזייה

 ,טָאטש ןופ ךערּפשעג סָאד ןרָאװעג

 ןַא טימ רושָארב עלעיצעּפס ַא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא סע

 רעד ןגעוו טכירַאב ַא ןוא ,רעגינ .ש ןופ עסעיּפ רעד ןגעוו לקיטרַא
 .טפַאשלעזעג רעד ןופ טייקיטעט

 סירָאמ טלייצרעד *שטנעמ רעטיוט רעד , ןופ גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 : ןָאסיימ

 'שטנעמ רעטיוט רעד, סשַא םולש ןופ ננוריפפיוא עקיזיר יד,

 עכלעוו ,גנוכיירגרעד עשירעלטסניק עטשרע רעזדנוא ןעוועג זיא

 ערעזדנוא ןופ ךס ַא ןיא ןוא ךיז ןיא ?פייווצ םעד ןבירטרַאפ טָאה

 .טעברַא רעזדנוא וצ שיטּפעקס ןניױצַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,טניירפ

 ןיא ץענרע |טליּפשענ}| עּפורנ-רעטַאעט זיא סע עכלעוו ַא טלָאװ

 עריא ךרוד עסערּפ עשידיי יד ואוו ,קרָאי וינ ןיא רעדָא עּפָארייא

 -לעטייט םהרבא .טייקכעלטייהנייא ןייק טינ טָאה טעברַא יד רעבָא

 ןיא טייקיינ ךָאנ גנַארד ַא זדנוא ןיא ןזָאלעגרעביא טָאה םיוב

 ,"ןליּפש רעזדנוא

 ; טביירש דלעפניטניוו .א

 ,יקסווָארטסָא .ש זיא 'שטנעמ ןטיוט, סשַא וצ רעטסיירטעגנ רעד,

 ןטיוט, םוצ קיזומ סיקסווַאינרעשט ... ,רָאטַארָאקעד-רעלָאמ רעד

 ןטיוט; םעד ןיא םיובלעטייט .א... .טונ ןעוועג זיא 'שטנעמ

 -יוט רעד ףסוי ןוא רעסישזער רעד :; רעקידנעייווצ ַא זיא 'שטנעמ

 טפרַאדעג ,ןעועג טעברַא ערעווש ַא .ישזער יד טשרעוצ .רעט

 -עצס-ןסַאמ ןרישזנַארַא וצ טאהעג טָאה רע .ןברוח ַא ןעיובפיוא

 ,טייקכעלריטאנ ןופ ןײגקעװַא טינ ?אפ ןייק רַאפ ןלָאז סָאװ סענ

 עלענַאיסעּפָארּפ ןייק טינ טימ ןָאט וצ טאחעג רקיע רעד -- ןֹוא

 יד ואוו ,טקַא ןטייוצ ןיא סענעצס ייווצ ץוח ַא ... .ןרָאיטקַא

 (םיובלעטייט םהרבא -- ישזער) ׁשֵא םולש ןופ "שטנעמ רעטיוט רעד,

 ּפִא טצאש ןוא ּפֶא ךיז טפור ןטנעזנעצער-רעטַאעט עטנעטעּפמָאק

 ַא ןרָאװעג טסואוואב גלָאפרעד רעד טלָאװ ,ןעננוריפפיוא עכלעזַא

 ןטיױט, ןופ גלָאפרעד רעד .ָאנַאקיש ןיא ןיולב יוװ רעטייוו ךס

 סע .ןיז ןלעיסנַאניפ ןיא וליפַא ,סיורג ןעוועג תמאב זיא 'ןשטנעמ

 ןעצ ןרָאװעג טליּפשעג זיא ךַאז יד זַא ,ןענָאמרעד וצ נונעגנ זיא

 ךרוד ןוא ,רעטַאעט ןשידיי םעד ןיא רעזייה עטקַאּפעג רַאפ טכענ

 ןופ ןטלַאהעג יד טלָאצעג רימ ןבָאה ןעגנולעטשרָאּפ עשירַארעטיל

 ךָאנ רימ ןענייז ןרעידַאב םוצ .רעליּפשיוש עלענָאיסעּפָארּפ יד

 ערעזדנוא לייו ,ןטפול רעד ןיא ןננעה ןבילברַאפ גלָאפרעד םעד

 ןטלַאהוצנֶא טביולרעד טינ ךָאנ זדנוא ןבָאה ןעלטימ ע?עיסנַאניפ

 טצענערגַאב ךיז ןבָאה רימ .,רעטייוו ףיוא ןמיובלעטייט םהרבא

 -רָאפ טריפעגכרוד ךיוא ןבָאה רימ .תוחכ ענעגייא ערעזדנוא ףיוא

 .גנירעג ןַאירַאמ ,ןייטשנרא קרַאמ ,ווָאמיד ּפיסִא טימ ןעננולעטש
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 טָאה ,ןייז וצ ףרַאד סע יוװ ןטלַאהעג טינ סעּפע ךיז טָאה 'עסַאמ;

 .ןפוא ןראברעדנואוו ַא ףיוא עמארד עצנַאנ יד טריפעגכרוד רע

 ןעוועג רע זיא ,ףסוי סלַא ןליּפש םענענייא ןייז ךייש זיא סָאװ . , ;
 ןָאסיימ .מ . . . .טקַא ןטייווצ ןופ ףוס םייב סיורג רעטסערג רעד ןיא

 -ַאכ .ןנח רע ןיא ךעלרעסיוא .לעטש ןקיטכיר םעד טָאה ןנח סְלַא

 -'הלכ זיא ןַאמסיר-ןיוועל הרש ... ,לָאמ עלַא טינ שיטסירעטקַאר

 ןיא גנומיטש סיוא ריא טלעפ סע .הניד ןצנאנניא טינ רעבָא ,קיד

 .קיד'ונח ץנַאג יז טליּפש רעבָא ?לכב ... ,ןטנעמָאמ עטסקיטיונ יד

 םעד ןיא .טונ רעייז ,טדערעג טושּפ ,זיא הימחנ סלַא רעיָאר .א

 -רעד ,םיא טּפַאכ ןעמ דנַאֿל ןכלעוו ןיא טפיירגַאב רע ןעוו טנעמָאמ

 ,טַאּפ הרש .רעלטסניק ןטכע ןַא ןופ עפוטש רעד וצ ךיז רע טביוה

 .רעטומ ליפוצ ןיוש זיא יז .טלצניקעג וצ ?סיבַא זיא ,רעטומ ספסוי

 ןקרַאטש א עדייב ןכַאמ ,ץכ .י ןוא לעזיימ .מ ,עדמערפ ייווצ יד ...,
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 .ןדייר ןטימ רעטייווצ רעד ,םירג' ןטימ רעטשרע רעד ,קורדנייא

 עכלעזַא ָאגַאקיש ןיא ָאד רימ ןבָאה יאולח -- זיא ?כה ךט רעד ..;

 ."רעטניוו ןצנַאנ ַא ןעגנולעטשרַאפ

 : טביירש "שטנעמ רעטַאעט, ַא

 ןענָאק ,עסעיּפ רעד ןופ גנוריפפיוא רעד וצ טגנַאלעבנַא סָאװ ,

 ןעוו ןבָאה רימ סָאוװ עטסנעש סָאד ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןגָאז רימ

 רעכלעוו ,םיובלעטייט .א .רעטַאעט ןשידיי ןניה םעד ןיא ןעזעג

 ןעוועג זיא ,טיוט םעד ןופ גנוריציפינָאזרעּפ יד טליּפשעג טָאה

 םעד טימ טָאה םיובלעטייט . .. .גנוניישרע ןייז ןיא רַאברעדנואוו

 -נַאפ ךס ַא טימ רעלטסניק ַא זיא רע זַא ,ןזיווַאב ןליּפש ןקיזָאד

 זיא ןליּפש ןייז רעסיוא ... .עיצַארג רעמ ךָאנ טימ ןוא עיזַאט

 -קרעמ ןייז רַאפ ןרעוו וצ טריטנעמילּפמָאק טרעוו ךיוא םיובלעטייט

 טפַאשלעזעגנ רעד ןופ רעמענלייטנָא עֶלַא .ישזער רעטונג קידריוו

 זיא עסעיּפ יד ןוא ,ןלָאר ערעייז וצ טסַאּפענוצ טוג ןעוועג ןענייז

 -ייב טָאה סָאװ ,רעטייווצ רעד .עינָאפמיס ַא יוװ ןרָאװעג טליּפשעג

 רעטמירַאב רעד ןעוועג זיא ,עסעיּפ רעד ןופ גלָאפרע םוצ ןגָארטעג
 עטנכייצעגסיוא ענייז טימ יקסווָארטסָא ?עוימעס רעלָאמ רעגנוי
 ןפיוא ןלָאמעג ןעוועג טינ ָאד ןענייז סעיצַארָאקעד יד .םעיצַארָאקעד
 ,עמרָאפ עדעי .ןשיטסינָאיסערּפמיא ןפיוא רָאנ ,ןפוא ןשיטסילַאער

 ,פיפעג ַא ,גנומיטש עסיוועג ַא סיוא טרָאד טקירד ךירטש רעדעי

 גנומיטש עכעלרעייפ יד ןפַאש ייז ןוא ץילבפיוא ןשיטסַאטנַאפ ַא

 רַאפ קיזומ יד טסַאפרַאפ טָאה יקסווַאינרעשט . .. .עסעיּפ רעד ןופ

 סָאד .ןירַא טוג רעייז ךיז טסַאּפ עכלעוו ,'שטנעמ ןטיוט; םעד

 ,ןעידָאלעמ-סקלָאפ ןופ ןסָאנעגנעמַאזוצ זיא עכלעוו ,קיזומ ַא זיא

 טפלעה ןוא חמשנ יד ןָא טפיירנ סָאװ ,ןעגנַאזעג ענעכָארבעצ ךרוד

 ."גנומיטש עכעלרעייפ יד ןפַאש
 | :טביירש טכעה ןעב רעלעטשטפירש רעטנַאקַאב רעד

 ןטרַאו טעוװ ריא רעדָא עסעיּפ יד ןעז טעװ ריא זַא ,ןייז ןָאק'ס,

 שדוח רעקיטנייה רעבָא . ... ,ןרעוו טצעזרעביא לָאמַא טעוװ יז זיב

 רעד טימ ןוא שא םולש ןופ ינעשז םעד טימ ןעגנורדעגכרוד זיא

 טליּפש רעכלעוו ,םיובלעטייט |םהרבא} ןרחא ןופ עיצַאטערּפרעטניא
 טריסישזער טָאה רעכלעוו ןוא םרָאפינוא ןיא שטנעמ ןטיוט םעד

 -עטשרָאפ זיא'ס עכלעוו גָאט וצ טנייה טינ ןעק ךיא .גנוריפפיוא יד

 ."גנולעטשרָאפ רעד טָא טימ ןרירוקנָאק ןענָאק לָאז עכלעוו ,גנול

 ; טביירש ןעגנורעניארעד ענייז ןיא יקציוועל םוחנ !

 -עטיל יד ןעמונרַאפ ןַאד טָאה ץַאלּפ ןבושח ןוא ןביוהעג ַא רָאג, }

 -טנַאלַאט טַאהעג טָאה עכלעוו ,טּפַאשלעזעג עשיטַאמַארד-שירַאר

 -ַארד עטסנרע ץנַאג טריפעגפיוא טּפָא ץנַאנ טָאה ןוא תוחוכ עלופ

 עתמא יד ןופ עציטש יד טָאהעג יז טָאה םעד קנַאד ַא סָאװ ,ןעמ

 -פיוא ןענייז ןעגנולעטשרָאפ ערעייז .ןזיירק עשידיי עטנעגילעטניא

 ןעוועג ןַאד זיא סָאװ ,טוטיטסניא ורביה םעד ןיא ןרָאװעג טריפעג

 ,לטייל ןוא רָאליעט ףיוא

 -לעזועג רעד טָא ןופ ןעוועג ןַאד ןענייז רעריפנָא-טּפיוה יד

 ,ןָאדרָאנ ןויצ-ןב ,ןייטשניבור םעס ,לעטסָאּפ ,ץַאק ,לעזיימ : טפַאש

 | ."ערעדנַא ןוא רעוָאר ,ןָאסיימ סירָאמ

 *רעטַאעט-סַאלַאּפ , ןיא םיובלעטייט ףיוא טריפ 1922 רַאורבעפ ןיא

 רעצנַאג רעד ךיוא ךיז טקילײטַאב'ס ןוא *טנורגּפָא ןפיוא; סיקרָאג

 .?טפַאשלעזעג,; רעד ןופ לבמַאסנַא

 ןייק ןרָאװעג ןטעברַאפ טפַאשלעזעג יד זיא 1922 ץרעמ 4 םעד

 עיצַאזינַאגרָא ןויצ-ילעוּפ רעקיטרָאד רעד רַאפ טָאה יז ואוו ,יקָאװלימ

 ןוא עט-5 ףיוא םוירָאטידיוא ןיא "לָאב-םידיסח, ַא טריפעגכרוד
 ,רָאדיס

 גרוטַאמַארד םעד רעסישזער סלַא ןַאד טגנערב *טפַאשלעזעג; י

2251 

 ןופ ןָאסיססעל

 ןיא 1922 לירּפַא 10 םעד ףיוא טריפ רעכלעוו ,ןײטשנרַא קרַאמ

 ןוא ?טכַאל לווייט רעד ןעווע סרעטקַאנייא ענייז ?רעטַאעט-סַאלַאּפ,

 ,"תעגושמ סבייוו ןיימ;

 טריפעגפיוא *רעטַאעט-סַאלַאּפ, ןיא טרעוו 1922 לירּפַא 25 םעד

 עסעיּפ ןייז יקסניּפ דוד ןופ לבוי םעד דובכל ,ימע-ןב בקעי ךרוד

 רעדילגטימ ךיוא ךיז ןקילײטַאב סע רעכלעוו ןיא ,"לטפעש קיזייא ,

 ,?טפַאשלעזעג, רעד ןופ

 ר"א ,רעטַאעט סַאלַאּפ סנַאמקילג ןיא טרעוו 1922 ינוי 13 םעד

 השעמ-סקלָאפ ַא ,*ףרָאד ןפיוא; טריפעגפיוא ,ןײטשנרַא קרַאמ ןופ

 .רעפייש בקעי -- קיזומ ,קַאויּפס הנוי ןופ ןטקַא 2 ןיא

 עשיטַאמַארד-שירַארעטיל רָאי ןצכעז, נ"א ןעלקיטרַא עירעס ַא ןיא

 סָאד רעלימ ,ל טלדנַאהַאב ,1925 ןיא ךָאנ ןבירשעג ,?טפַאשלעזעג

 םוצ טמוק רֶע ןוא ,*טפַאשלעזעג; רעד ןופ םעלבָארּפ עלַאטנעמַאדנופ

 ; זַא ,סולשַאב

 .ג ,ד .ל רעד ןופ גנולוש עשיטַאמארד יד זַא ,רעכיז זיא סע,

 -עטסיס ןייק טינ טייוו ,עקילעפוצ א ןעוועג זיא גָאט ןקיטנייה זיב

 ננואיצַאב רעייז ךעלרע ןוא טסנרע יווװ .ענעטלַאהעגסיױא-שיטַאמ

 יז ןבָאה ,טנַאלַאט ןוא ףורַאב רעייז סיורג יוו ,ןייז ןעוועג טינ לָאז

 ןֶא ,רעטסניפ רעד ןיא געוו םעד טכוזענ ןרָאי ייר ַא רַאפ רעבָא

 ןבָאה סע ןעוו ןוא .טפַאשרעריפ רעדָא העּפשה זיא'ס רעכלעוו

 ןופ ןרעטש יד ןיינפיוא ןעמונעג אי ןיוש ?מיה ןשיטַאמַארד ןפיוא

 ןעוועג .ג .ד .? רעניה רעד ףיוא העּפשה רעייז רעבָא זיא ,ישזער
 יד סָאװ ,תונברק עסיורג יד ףיוא קידנקוק טשינ ןוא ,עקילעפוצ ַא

 -נורַא, םייב לָאמ ןדעי טכַארבעג ןבָאה ,נ .ד ,5 רעד ןופ רעדילגטימ

 םעד ןיא וליפַא --- סולפנייא רעד טָאה ,רָאפישזער ַא 'ןעגנערברעט

 -וקענ .רעקילעפוצ ַא יו רעמ ןייז טנָאקעג טשינ -- לַאפ ןטסעב

 זיא םעד ךָאנ .,ןרָאפענקעװַא ןוא הטיש ןייז טיול טנרעלענּפָא ,ןעמ

 -בוּפיהל ַא טפָא ןוא) הטיש ןייז טיול טנרעלעג ,רערעדנַא ןַא ןעמוקעג

 ןרָאסישזער יד ןופ רענייק ,ןרָאפענקעװַא ןוא (ןקידרעירפ םוצ עקיד

 ןטימ ןענעקַאב וצ ךיז טייקכעלנעמ יד טָאהעג טשיינ טושּפ טָאה
 ןסַאּפוצ ישזער ןייז לָאז רע זַא ,יױזַא ,,נ .ד .? רעד ןופ דנַאטשוצ

 טיול טריפעג סנטסיימ רָאנ ,טפַאשלעזעג רעד ןופ תוחכ יד טול
 ןטסעב םעד ייב זַא ,ױזַא ,גנואיושנָא ןוא גנוסַאפפיוא רענעגייא ןייז

 ךרוד טנָאקעג טינ ,ג .ד ,? יד טָאה ,גנוגנערטשנָא רעטסערג ןוא ןליוו
 ,ןבָאה .טעברַא ןופ םַארנָארּפ ןטמיטשַאב ַא וצ ןעמוק ןרָאי עֶלַא יד

 ןפרָאוװעג ךיז ,ןרָאסישזער ענעדישראפ יד ןופ ןעגננוניינ יד טיול

 ןעגנַאפעגנָא סעּפע םוטעמוא ,רערעדנַא ןַא וצ גנוטכיר ןייא ןופ

 שרעדנַא סעּפע וצ ןפרָאוװעג דלַאב ךיז ,טקידנערַאפ טשינ סָאד ןוא
 .טשינ יצ הביבס רעייז ןוא תוחכ ערעייז וצ ָאי טסַאּפ סע יצ ,,,

 ןענעקַאב וצ ךיז טייצ טַאהענ ָאי טָאה רעכלעוו ,רעקיצנייא רעד

 ערעייז טיול טעברַא ןייז ןטסעמ ןוא דנַאטשוצ ןכעלרעניא רעייז טימ

 רענעי וצ ךיז טָאה רעכלעוו ,םיובלעטייט םהרבא ןעוועג זיא ,תוחכ

 רעטיוט רעד, ... ַאנַאקיש ןיא טייצ ערעגנעל א ףיוא ןענופעג טייצ

 ןדעי ןופ ?לַאװסיױוא רענעגנולעג רעייז ַא ןעוועג םורַאד זיא 'שטנעמ

 נלָאפרעד ןסיורג םענעי ןופ תובס יד ןופ ענייא ןוא ,טקנוּפדנַאטש

 ,ל יד ךיז טָאה 'שטנעמ ןטיוט, ןטימ סָאװ ,טקַאפ רעד ןעוועג זיא

 םענעגנולעג ןופ געוו ןקידנעטשטסבלעז ַא ףיוא טלעטשענ ,ג .ד

 -נייא רעד ןעווענ ,רימ ךיז טכוד ,זיא ָאד .טנעמירעּפסקעד-ַאידוטס

 ןענייז .ג .ד .? רעד ןופ תוחכ עשירעליּפשיוש יד ואוו ,לַאפ רעקיצ

 ,ױזַא ,ןרָאװעג טצַאשענּפָא סיוארָאפ ןיא קיטכיר רָאסישזער םעד ןופ

 -ערטסקע ןרעוו טריפעג טשינ לָאז 'סעיינ, רַאֿפ טנעמירעּפסקע רעד זַא

 .נ .ד .? רעד ןופ טײקטײרַאברַאפ ןוא ץנענילעטניא יד יווװ רעמ

 ןופ טסַאלַאב רעצנַאג רעד זיא ?לכב ןוא ,טביולרעד סָאד ןבָאה
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 רעטַאעט ןשידיי
 טומאמע

 ןלַאפ טשינ לָאז רע זַא ,ןרָאװעג טריסנַאלַאב ױזַא גנולעטשרָאפ רעד

 ןשירעלטסניק םעד ךיז ןיא ןייז ללוכ לָאז רָאנ ,עקיצנייא ףיוא

 ,"טפַאשלעזעג רעשיטַאמַארד רעד ןופ וויטקעלָאק
 : ןָאסײמ סירָאמ ךיוא טביירש סעכעלנע

 טריפענפיוא זדנוא ןופ ןענייז ןעמַארד עשירַארעטיל עקינייא

 ןרָאװעג טריפעגפיוא ןןענייז| זיא סע יו רעירפ ךס ַא ןרָאװעג

 .עניב רעלענָאיסעּפָארּפ רערעפעב רעד ףיוא וליפַא
 ןבָאה גנורַאפרעד רעשיטקַארּפ ןוא םוידוטש רעזדנוא ךרוד

 ןבָאה עכלעוו ,רעליּפשיוש ערעזדנוא טלקיװטנַא זייווכעלסיב רימ

 ןיא ןגעוו עיינ יד ןענרעל וצ גנַארד ןקרַאטש ַא טליפענ ךיז ןיא

 -עּפמָאק ַא טכוזעג ןבָאה רימ .טסנוק-?יּפשיוש רענרעדָאמ רעד

 טעברַא יד רעטייוו תלוכיב ןייז לָאז רעכלעוו ,רעסישזער ןטנעט

 ןָאזרעּפ רעד ןיא ןגָארקעג רימ ןבָאה טייהננעלעג יד ,ןצעזרָאפ

 ןדנוברַאפ ןעוועג קילעפוצ זיא רעכלעוו ,םיובלעטייט םהרבא ןופ

 םיובלעטייט םהרבא טָאה ןַאד ןיוש .רעטַאעט ןשידיי ןניה ַא טימ

 -ערטש ןייז ןריזילַאער וצ ןטייקכעלגעמ עּפורג רעזדנוא ןיא ןעזרעד
 םענרעדָאמ םעד עניב רעשידיי רעד ףיוא ןעננערבוצסיורַא גנוב

 ,"ליּפש-רעטַאעט

 רעליּפשיוש םעד רעסישזער סלַא טציא טגנערב ?טפַאשלעזעג, יד

 ןרָאפּפָא ןייז בילוצ --- טקידנערַאפ} ףיוא טריפ רעכלעוו ,דייווש קרַאמ

 םעד *רעטַאעט-סַאלַאּפ,, ןיא |ןָאדרָאג ןויצ-ןב ךרוד -- קרָאייוינ ןייק

 דוד ןופ ןטקַא 4 ןיא עידעמָאק ,"רצוא רעד, 1923 רעבָאטקָא 4

 .גנָאי רָאטקיװ --- קיזומ ,רעלעג סערדָאט --- סעיצַארָאקעד ,יקסניּפ

 ןכלעוו ,רבחמ ןופ טייהנזעוונָא רעד ןיא טליּפשעג טרעוו עסעיּפ יד

 -עּפש ךיוא טרעוו עסעיּפ יד ,טסַאג סלַא טעברַאפ ?טפַאשלעזעג, יד

 .יקָאװלימ ןיא טליּפשעג רעט

 : גנוריפפיוא רעד ןגעוו טביירש קיווָאנ .ּפ

 ,יירטעגנ ,קיטכיצ ,ןייש עידעמָאק יד זיא ןרָאװעג טריפענפיוא,

 -סינטלעהרַאפ יז זיא ןרָאװעג טליּפשעג .ןקוקוצנָא ןעוועג היחמ ַא

 ןליּפש ֹוצ ידכ לייוו ,,קיסעמסינטלעהרַאפ, נָאז ךיא .טוג קיסעמ

 ןעוו ,ןייז טינ לָאז רָאיטקַא ןַא טוג יו ,ןליּפש --- ןעמ ףראד ,םוג

 רע ןָאק ,רעטַאעט טימ טינ ךיז טמענרַאפ רע ןעוו ,טינ טליּפש רע

 -רַאפ סע ... .טעלמַאה ַא ןליּפשּפָא ןוא ןלַאפניײרַא לָאמַא טימ טינ

 ייב טליּפש ןעמ יװ ןבָאה ןעניז ןיא לָאז ךיא ןעוו זַא ,ךיז טייטש

 ןרָאוװעג טליּפשעג 'רצוא,; רעד זיא ,ללכב 'רעטַאירט , שידיי זדנוא

 ענעצס-ןסָאמ יד ... .ץנענילעטניא ךס ַא טימ ןוא טנכייצעגסיוא

 ןעוועג זיא ,ןָאזרעּפ קיצפופ םורַא ?ייטנָא ןעמענ סע רעכלעוו ןיא

 רָאטקיװ ,רמ ןפַאשעג טָאה קיזומ עלעיצעּפס יד .טנכייצענסיוא

 ןוא ,עסעיּפ רעד ןופ גנוריפפיוא עצנַאנ יד זיא רקיע רעד ... ,גנָאי

 גנוניישרע עקידנקיוװקרעד ַא ןוא גנוכיירנרעד א ןעוועג ןיא יז

 טָאה ןעמעלַא ןופ רעמ ןוא ,ָאנַאקיש ןיא עניב רעשידיי רעד ףיוא

 סלַא טּפַאשלעזעג עשיטַאמַארד יד עלָאר ריא דנצנעלג טליּפשעג

 ."עצנַאנ ַא

 :וצ קיווָאנ טיג םעדכָאנ רעבָא

 זיב טייצ קיטש ַא ןײגקעװַא לָאז רעדיוו ? רעטייוו ןוא ,ונ,

 ? עסעיּפ ַא ןריפוצפיוא טייקכעלנעמ יד ןבָאה טעװ טפַאשלעזענ יד

 טפַאשלעזענ יד טָאה לעירעטַאמ .ןגיוא יד ןכַאמרַאפ טינ ףרַאד ןעמ

 ,רעהַא זיב ןעננוננערטשנָא יד ץוח ןוא ,ןטינשענּפָא טוג ױזַא טינ

 ,יד ןלעװ .טיציפעד םעד ןקעד וצ ןיילַא ןעמוקסיוא ךָאנ ריא טעוו

 טימ ליפיוזַא ןעמירק סָאװ רעדָא רוטלוק ןנעוו ל?יפיוזַא ןדייד סָאװ

 רעד ןבעג רעטַאעט ןשידיי ןקיטציא םעד ףיוא זָאנ |ןרעד}| יד

 ,רעטּפָא ןליּפש וצ טייקכעלנעמ ַא -- רצוא רענַאקיש --- טפַאשלעזעג

 עשיטַאמַארד ערעדנַא יד ןעמענמורַא ,לרעטַאעט ןיילק א ןיא
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 -ַאנּרִא עכעלטפַאשלעזעג ערעדנַא ייב ךיז ןעניפעגנ סָאװ ,ןטפערק

 ןעגנולעטשרָאפ עטּפָא רַאפ ןרעק ןטסעפ ַא ןפַאש ןוא סעיצַאזינ

 ."4 ןסעיּפ עשידיי ערעסעב ןופ

 ןיא "רצוא; ןופ גנוריפפיוא יד ןעעזעג טָאה רעכלעוו ,רעבמַא

 ; טביירש ,יקָאװלימ

 רעזדנוא ךיא עז טָא זַא ,טכַאדעג רימ ךיז טָאה סעּפע . .. ,

 ךיז ייז ןבָאה טָא .געוו ןקיטכיר ןפיוא טפַאשלעזעג עשיטַאמַארד

 וצ קראטש יױזַא טינ ָאד ןיימ ךיא .,ןענופעגנ ןצנַאגנניא ,ןענופעג

 ןיא ןבָאה ייז ןופ עקינייא שטָאכ ,רעדנוזַאב ןליּפש סנדעי ןביול

 -ָאקלָאפ וצ ןזיב טכיירגרעד סענעצס עסיוועג ןיא ןוא ןלָאר ערעייז

 טנהעוועג ןענייז רימ יוװ ןיז םעד ןיא טייהנעמָאקלָאפ --- טייחנעמ

 ןעוו זַא ,ךיז טכַאד רימ ןוא ,רעליּפשיוש ערעסעב ףיוא ןקוק וצ

 ערעייז ןיא ןאמסיר הרש ןוא ןָאסיימ .מ ,ןָאדרָאנ .צ .ב טעז'מ

 רעדילנטימ עבושח סְלַא ןענכערניירַא ייז דימ ןנעמ ,ןלָאר-רצוא

 טעוו 'ןָאינוי, יד וליּפַא ןעוו) החּפשמ רעשירעליּפשיוש רעד ןיא

 -רַאפ ךימ ןבָאה ןלָאר עקיצנייא יד טינ ... (...ןייז םיכסמ טינ

 -ענוצ ןעמ זיא הליחתכל סָאװ ,קיטכיוו ןעוועג זיא רימ רַאפ ,טּפַאכ

 -ןרָאטַאמַא יוז רָאנ ,ןלַאנָאיסעּפָארּפ ןייק יוִו טינ םעד וצ ןעגנַאנ

 -טסואוַאב ַא ךיז טיצ'ס יו טליפענ ךיא בָאה טעּפע ,רעבָאהביל

 טָאה'מ .,ליוו'מ סָאוװ טסייוו'מ .ןטקַא ריפ עלַא ךרוד עיניל עקיניז

 עדעי טָאה קיאור ,ליטש .עידעמָאק יד ןסַאפוצפיוא יו ןענַאטשרַאפ

 ,סעיזנעטערּפ ןָא .ןסָאלפעג רעסַאוו רערָאלק ,רעליטש יוװ ענעצס

 -ןסַאמ יד ףיוא טכיוועג טגניילעג טָאה'מ ,רקיע רעד ןוא ,למוט ןָא

 ענעגייא יד ףיוא, ץלַא ןעמונעג טינ ,לבמַאסנַא ןצנַאג ןפיוא ,סענעצס

 קרַאטש ,טיירפעג ךימ טָאה סע .קיסעמ-שירָאיטקַא טינ ,'סעציילּפ

 רימ רַאפ . .. תומינּפ יד ןעוועג ?חומ וליפַא בָאה ךיא ןוא ,טיירפעג

 טָאה ךימ .ןלָאר-טּפיוה יד יוװ ךַאז עצנַאנ יד רעקיטכיוו ןעוועג זיא

 -נַא ןצנַאג ןופ עינָאמרַאה עשינַאפמיס טעמכ יד טיירפעג רעמ

 עדעי ,ןָאט רעדעי סָאװ ,ןרָאװעג ןלעפעג זיא רימ ... .?לבמַאס

 ןָא ,גנואיצַאב טימ ,עביל טימ ,טנכערעגסיוא ןעוועג זיא ענעצס

 -עג ... .ישזער טימ רקיע רעד ,גנולעטשרָאפ עצנאנ ַא ,טייקילעפוצ

 סרעלעג סערדָאט ןוא טייז רעויטַארָאקעד רעד רַאפ וליפַא טנרָאז

 ןפַאשַאב וצ גנומיטש יד טָא ןפלָאהעג ךס ַא ןבָאה סעיצַארָאקעד

 ."ןעגנערבוצסיורַא טייקצנַאנ יד ןוא

 גרוטַאמַארד םעד *טפַאשלעזעג, יד טעברַאפ 1923 רעבמעווָאנ ןיא

 סלַא לייטנָא ןייז טימ ןוא ,ישזער ןייז רעטנוא ןוא ,ווָאמיד ּפיסָא

 עידעמָאק ןייז טריפעגפיוא *רעטַאעט-סַאלַאּפ , ןיא טרעוו ,*רעטָאפ;

 ."ןתח רענעגנודעג רעד;

 -*אידג דחמ ַא ןבעגעג ווָאמיד ּפיסָא ךרוד טרעוו 1924 רַאונַאי ןיא
 -רַאפ טָאג; ןייז ףיוא טריפ רע ןכלעוו ףיוא ,טסנוקניילק ןופ טנוװָא
 ַא ןכַאמ, ןוא ,טָאדקענַא רעטרינעצס ַא ,"ךעלעדיי ענייז טינ טזָאל
 ץרּפ -- קיזומ) גָאלָארּפ ַא טימ ןטקַא 2 ןיא עידעמָאק ַא ,"ןבעל

 ןווָאמיד טימ *טפַאשלעזעג; יד טרעוו 1924 רַאונַאי 9 םעד .(ףָאקמעל

 יד רעטַאעט ןשידיי ןקיטרָאד ןיא ןבעג וצ טיָארטעד ןייק ןטעברַאפ

 ."ןתח רענעגנודעג רעד, עידעמָאק

 ,בולק ןשיגעוורָאנ רעגַאקיש ןיא טרעװו .1924 רַאונַאי 27 םעד

 עשיגַארט ַא ,*טכַאנ ןוא גָאט; טריפעגפיוא ,סענַא קחצי ןופ רי"א

 ,יקסווָארטסָא .ס -- סעיצארָאקעד ,יקסנַא .ש ןופ ןטקַא 2 ןיא עדנעגעל

 .ףָאקמעל ץרּפ --- קיזומ

 ר"א ,טוטיטסניא-סקלָאּפ ןשידיי ןיא טרעוו 1924 לירּפַא 20 םעד
 דינָאעל ןופ טסקעט ןכָאנ ,*1+ 1 = 0, טריפעגפיוא ,גנירעג .מ ןופ
 5 ןיא) רעדליב 15 ןיא ,"ןשטנעמ ַא ןופ ןבעל סָאד , סװעערדנַא
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 ןופ ןָאקיססעל

 בקעי -- קיזומ ,רעלעג סערדָאט -- סעיצַארָאקעד ,(ןעגנוליײטּפָא

 ,אדיגַאמ .נ ,ר -- טעלַאב ,רעפייש

 :גנוריפפיוא רעד ןגעוו טביירש ןילָאגרַאמ .א .רד

 ַא ןופ ןבעל סָאד; קרעוװו סוװעערדנַא ןופ גנורינעצסניא יד,

 ,טסנוק-?יּפשיוש ןופ ּפיצנירּפ ןשיטקעלַאיד םעד טיול ,'ןשטנעמ

 -ַארד-שירַארעטיל רעד ןופ ןרָאװעג טריפענפיוא זיא סע יװ ױזַא
 זיא ,גנירעג .מ ןופ ישזער רעד רעטנוא טפַאשלעזעג רעשיטַאמ

 רעשידיי רעד ףיוא טירש-רוטלוק רערענָאיצולָאװער רעיינ א...

 ַאזַא ןופ ןעלטימ עוויטקורטסנָאק יד ןוא ?יטפ רעד ... ,ללכב עניב
 טינ ךָאנ רעיושוצ-ןסאמ עטיירב ערעזדנוא רַאפ ןענייז גנוריפפיוא

 ַאזַא וצ קיטליגכיילג זיא ץנעגילעטניא רעזדנוא סָאװ ,רָאנ דָאש

 ,"גנומענרעטנוא-רוטלוק

 ; טביירש קיוװָאנ .ּפ ןוא

 ַא ןיא ... ןשטנעמ ַא ןופ ןבעל סָאד, ןופ גנוריפפיוא יד ...,

 -נטנעמָאמ .ןעעזעג טינ ךָאנ טָאה ָאנַאקיש סָאװ ,סנױזַא ,ךַאז עיינ

 -ָאמ .סעיצַארָאקעד 'ענענושמ, יד ייב ןעגנַאפעג ריא טנעז זייוו

 ןופ ןסירעגטימ רעיוא ןוא ניוא רעייא ןןרעוו| טרעוו זייוונטנעמ

 יד ךיז טליפ ישזער רעד ןיא ,ליּפש-ןברַאפ ןוא גנולדנַאה ןוא גנַאלק

 תויח א קפס ןָא זיא סע ןוא ,רעטסיימ ַא ןופ טנַאה עטסעפ ,ערעכיז

 רעד סָאװ ,ןופרעד טדערענּפָא ןיוש ,גנולעטשרָאפ רעד ףיוא ןייז וצ

 רעייז טימ רעיוא םעד ןוא גיוא סָאד ןצייר ייז םנח ,ךעלננענוצ

 ,ןעננַאלק ןוא ןרילָאק ןופ עינָאפמיס רעד טימ ,ץנַאלנ ןשילרעטסיוא
 יד טָאה גנירעג .מ רעסישזער ,רעד ... .םענרַאפ ןסיורג רעייז טימ

 -רעדליב רעשיטסילַאבמיס-בלַאה סוועערדנַא ןופ סענעצס ענלצנייא

 -ובמָאק רעד ןיא טריטרָאס לופקַאמשענ ןוא קיצנוק רעייז עערעלַאנ

 עכלעוו ןופ ,סעצָארּפ-סנבעל ןכעלשטנעמ ןיא ןעננורעדנע ןופ עיצַאנ

 .רעקירָאפ רעד וצ ץאזננעק ַא ןיא ענעצס עקידננלָאפכָאנ עדעי

 -רָאפ גנירעג .מ זדנוא טָאה ןבעל ןופ סעצָארּפ ןקיזָאד םעד . ..

 טרעּפרעקרַאפ עעדיא סוועערדנַא טָאה ןוא ,טפאהרעטסיימ טלעטשענ

 ךַאפנייא טָאה רע זַא ,לופסקורדסיוא ױזַא גנַאלק ןוא דליב ןיא

 יד ,סעיצַארָאקעד עשיטסיױוטופ יד ... .רעיושוצ יד טשיורַאב

 -ןברַאפ סָאד ,לַאזקיש ןופ ל?לוק-תב רעד ,ץנַאט-ןטיוט רעד ,קיזומ

 וזַא ןוא ננולדנַאה רעד טימ ןסקָאװעגנעמַאזוצ יוװ ןענייז טכיל

 -ַאנרֶא עריא ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ,לופסגנומיטש ןוא שינָאמרַאה

 -ַארד רעד רַאפ זיא 'ןשטנעמ ַא ןופ ןבעל סָאד, .... ,ןלייט עשינ

 ַא .גנוכיירגרעד עשירעלטסניק עסיורג ַא טּפַאשלעזעג רעשיטַאמ
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 (גגירעג .מ -- ישזער) וועערדנא דינָאעל טיול 1104

 ןָאק'מ ביוא ,ןענעקַאב ָאד ךיז ןָאק רעטַאעט ןרעסעב ןופ רעבָאהביל
 ,טפנוקוצ רעד ןופ רעטַאעט ןטימ ,ןקירדסיוא ױזַא ךיז

 ,םינּפ ַא... .ןשטניוו םוצ ןזָאלעגרעביא ךס ַא טָאה אפונ עסעיּפ יד

 -ערדנַא .סעיפָאזָאליפ סוועערדנַא רַאפ ןרָאװעג רעטלע ןענייז רימ זַא

 סָאד ןוא ,ליפוצ רע טדער ָאד רעבָא ,ןדייר וצ ביל ?לכב טָאה ווע

 ןופ םרָאפ רעשיטסינָאיסערּפסקע רעד וצ הריתס עטקעריד ַא זיא

 רעייז ךיז ןבָאה ,םַאנסיוא ןָא ,רעמענלייטנָא עֶלַא . . . רעטַאעט

 ןוא סעיצַארָאקעד יד ייס . .. גנוריפפיוא רעד וצ ןנױצַאב טסנרע

 -רעסיוא ןַא טכַאמענ טָאה ןוא עטסעב יד ןעוועג זיא קיזומ יד ייס

 י ."קורדנייא ןכעלנייוועג

 םואעסייל גניר-רעטעברַא ןיא רָאפ טמוק 1925 רעבָאטקָא 10 םעד

 ,סעיצַאמַאלקעד ,עיצקעל ַא ןיא יקסניּפ דוד ןופ לײטנָא ןטימ טנווָא ןַא

 רעטקַאניײא סיקסניּפ דוד טריפעגפיוא טרעוו גנירעג .מ ןופ ר"*א ןוא

 ??עצינשזַארּפ עשידיגנ ַאק סמכילע-םולש ןוא *רַאלָאד רעד;
 םואעסייל גניר רעטעברַא ןיא טרישזנַארַא טרעוו 1925 .טקָא 12 .ד

 ."וועיניּפ קַאסיא; עסעיּפ רעיינ ןייז ןופ יקסניּפ דוד ןופ גנוזעלרָאפ ַא



 רעטַאעט ןשידיי

 ןופ ןעמָאנ ןיא רעביא טיג ץיווַארק ילתפנ רעלעטשטפירש רעד

 -טסנוק שידיי ַא ןופ ןַאלּפ רעד טָאה |1925| 1924 ןיא זַא ,ווָאבוד בקעי

 -וצ זיא'ס .ןרעוו טריזילַאער םייב ןטלַאהעג ָאגַאקי/ ןיא רעטַאעט

 -ערעטניארַאפ ןוא םינקסע ןופ ץנערעפנָאק ַא ןרָאװעג ןפורעגפיונ

 -גירגעג זיא'ס .עטלמַאזרַאפ יד טריסערדַא טָאה יקסניּפ דוד ,עטריס

 טָאה'מ ."טפַאשלעזעג רעטַאעט טסנוק רעגַאקיש;, ַא ןרָאװעג טעד

 -וויטוקעזקע ןַא טלעטשעגנָא ,טָאטש רעטנעצ ןיא ָארויב ַא טנפעעג

 ,ןצנערעפנָאק ןוא ןעגנוציז עטפָא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס .רַאטערקעס

 17 רַאפ ץַאלּפ רעקידייל ַא ,האיצמ ַא טקורעגרעטנוא ךיז טָאה'ס

 סע רעדייא רעבָא ,רעטַאעט סָאד ןעיובוצפיוא ואוו רַאלָאד טנזיוט

 עטשרע יד ןלעטשוצפיונוצ ןעגנולעג תואוולה עטַאוװירּפ ןופ זיא

 ץַאלּפ רעד זיא ,ןלָאצנייא טפרַאדעג טָאה ןעמ סָאװ ,רַאלָאד 0

 -עגניירַא ןטלָאװ סָאװ ,רַאלָאד טנזיוט 55 רַאכ ןרָאװעג טפיוקרַאפ

 םעד ןוא ,(עליוב לקנַאי) ?גנויספרָאד רעד, יקָאוװלימ ןיא טריפעג

 ןיא ,לַאז אניער ןיא טליּפשעג עסעיּפ יד טרעוו 1926 רַאונַאי 1

 .ןעסנָאקסיוװ ,זיסאר

 ר"א ,םזאעסייל ג גניר רעטעברַא ןיא טרעוו 1926 ץרעמ 19 ם

 -נודעג רעד) ?טנַאקיזומ עקשָאי, טריפעגפיוא ,ןָאדרָאג ןויצדוב ר

 ןטקַא 3 ןיא עידעמָאק-יגַארט ,(ן"רענעגושמ-טָאטש רעד,| ןתח רענעג

 .וָאמיד ּפיסָא ןופ גָא !יּפע :ןוא גָאלַארּפ טימ

 -סַאלַאּפ, ןיא ?טפַאשלעזעג, יד ףיוא טערט 1926 לירּפַא 8 םעד -

 סדלעפסעטָאג ןיא ןטסַאקרעבליז השמ רעליּפשיוש ןטימ ?רעטַאעט

 ,*? רע טברַאטש ןעוו, עידעמָאק

 טריפעגפיוא לוש םכילע םולש רעד ןיא טרעוו 1926 יִאנ 20 םעד

 .ןעזייר םהרבא ןופ טקַא 1 ןיא *רעטּכָאט סנכדש םעד;

 ןוא ר"ח ,רעטַאעט קירעג ןיא טרעוװו 1920 רעבמעצעד 12 םעד

 .?טפַאשלעזעג, רעד ןופ וויטקַא ןטימ (ךוב ןטימ ,ןטימניא) דלַאגנהעש ףסוי

 ןעגנוציז ןוא סעיסוקסיד טָאטשנָא ןעוו *טפַאשלעזעג, רעד וצ ןעמוק
 ןעמ טָאה ךעלדנע .ץַאלּפ םעד טפיוקעג ןעוועג טייצ ןיא ןעמ טלָאװ
 ןוא ץַאלּפ ןרעדנַא ןַא טפיוקעג ןוא תואוולה עכעלטע טכַאמעג טרָאפ
 -נטימ ַא ןרָאװעג טרישזנַארַא זיא ןדנָאפ עקיטיונ יד ןפַאש וצ ידכ
 גנולעטשרָאפ יד .רעטַאעט קרַאּפ לַארטנעצ ןיא גנולעטשרָאפ טכַאנ
 -פיוא טזומעג טָאה ןַאלּפ רעצנַאג רעד ןוא ןְבעגעגנייא טינ ךיז טָאה

 .ןרעוו ןבעגעג

 ןבעגעג טוטיטסניאד סקלָאפ ןשידיי ןיא טרעוו 1925 יַאמ 23 םעד
 ,עיצקעל ַא טלַאה רעכלעוו ,ןייבשריה ץרּפ רַאפ םולשל ךתאצ ַא
 ןופ *עכורעװוַאז ַא, טריפעגפיוא ןָאסײמ .מ ןופ ר"א טרעוו'ס ןוא
 .ןייבשריה ץרּפ

 םואעסייל גניר רעטעברַא ןיא טרעוו 1925 רעבמעווָאנ 1 םעד |
 "רענעגושמ-טָאטש רעד; ,ןָאדרָאג ןויצ-ןב ןופ ר"א ,טריפעגפיוא
 .ווָאמיד ּפיסָא ןופ (גָאלָארּפ טימ ןטקַא 3 ןיא עידעמָאק-יגַארט)

 -פיוא *טפַאשלעזעג, רעד ךרוד טרעוו 1925 רעבמעווָאנ 28 םעד
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 רעד ךרוד טכַארבעג טרעוו רעכלעוו) דלָאגנהעש ףסוי ןופ לײטנָא

 -מעד; ,רבחמ ןופ טייהנזעוונָא רעד ןיא ,טריפעגפיוא ,(*טפַאשלעזעג;

 .ָאקמיב .פ ןופ "סעב

 :גנוריפפיוא רעד ןגעוו טביירש רעסייוו ַא

 יד וצ טרעהעג 'סעבמעד, עמַארד עקיטקַאיירד סָאקמיב .פ,
 -רעּפער ןרעסעב רעזדנוא ןופ קרעוו-עניב עלעניגירַא ןוא עקרַאטש

 גנורעדליש רעשיטַאמַארד סָאקמיב ןופ שזַאנָאזרעּפ רעד .,רַאוט

 -עמַארד '!עיצקעלָאק, עקידנעטש סנייבשריה ןָא לסיכ ַא טנָאמרער

 -עגסיוא רעייז שיגָאלָאכיסּפ ןענייז ןדלעה סָאקמיב ... .ןדלעה

 ייז סָאװ ,דרע יד יוװ ךעלריטַאנ ןוא יור ױזַא ןענייז ןוא ןטלַאה

 ןענייז סָאד .ןעייטש דרעפ ערעייז ואוו ,לאטש יד יוװ ,ןטעברַאַאב

 ענעלָאמעג-קיטייזנייא עקידיינש ,ערעטקַארַאכ עטעקַאנ עקרַאטש

 ,ןטפַאשנדייל ןוא ףמַאק טימ לופ ,'סעבמעד/; יוו ןרוטּפלוקס-רוטַאנ

 יד . ., .טעטיוויאַאנ רעוויטימירּפ ןוא טייקמַאזנױב טימ ךיוא רעבָא

 רעטסערג רעזדנוא ייב ,טפַאשלעזעגנ עשיטַאמַארד-שירַארעטיל עגיה
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ןָאק ,םעיציבמַא עשירעלטסניק ןוא ןכוזרַאֿפ עיינ עריא וצ גנוטכַא

 עריא רַאפ .קורדנייא ןקיטיונ םעד ןכַאמ טינ עמַארד סָאקמיב ןיא

 יד ןדײלקַאב וצ .ןסיב רעטרַאה וצ ַא !סעבמעד, יד ןענייז תוחכ

 ,ןרעדָא ןוא ןוורענ עטנוזעג טימ ,שיילפ ןוא טיוה טימ 'סעבמעד;

 רעכייר ַא טימ רעליּפשיוש ענערַאפרע עקיטולבלופ ןייז ןעמ זומ

 .ןעלטימ עשירעלטסניק עקרַאטש ןוא עיזַאטנַאפ

 ןריציפינַאזרעּפ וצ ןענָאדרָאג ןויצ-ןב ןעגנולענ זיא ?ייט םוצ ..,

 ןטלַאהסיוא וצ ןעלזיימ לטָאמ ןוא השמ 'ר דמלמ-ספרָאד ןטלַא םעד

 סָאװ ןעוועגנ זיא ליּפש ןיא עטסקירעיורט סָאד .. . .'שירַא, ןייז

 ןיא ךיז טָאה דלַאננהעש ףעזָאי יו רעלטסניק רעטריניפַאר ַאזַא

 הביבס רעשיטנַאטעליד-בלַאה רעד ןשיווצ ןרָאלרַאפ יו טקַא ןטשרע

 -בוּפ ןפיוא קורדנייא ןייק טזָאלענרעביא טינ טָאה ןוא ,רעליּפשטימ

 ךיז טָאה טקַא ןטירד ןיא טּפיוהרעביא ןוא ןטייווצ ןיא .,םוקיל

 ןייז טָאה ןוא ?סיב ַא טלנילפעצ דלָאננהעש רעלטסניק רעד ןיוש

 עטלפייוצרַאפ ןייז .ןברַאפ עטלוב טימ טרעדלישענ 'ןלארשי

 . .. .טקעפע ןקידיינש ןקיטפערק ַא טכַאמעג טָאה ענעצס-ברַאטש
 ."ןליּפש טינ 'סעבמעד, יד ףרַאד טפַאשלעזעג עשיטַאמַארד יד רעבָא

 עירָאטידיוא קרַאּפ סַאלגָאד ןיא טרעוו 1926 רעבמעצעד 21 םעד

 ,טריפעגפיוא ןרעווס רעכלעוו ןיא ,טכַאנטימרָאי-יײנ ַא טעװַארּפעג

 ןופ רעטקַאנײא ,"ףערט ןוא איבנ ַא ייז; ,ןָאדרָאג ןויצ-ןב ןופ ר"א

 השמ ןופ ,טקַא ןייא ןיא ,*רענידַאב ענייז טימ טָאג, ,שטיווװָאקרעב .ד .י

 ןופ "טעטיזרעווינוא רעד, גָאלַאיד רעד (שיסור ןיא ןוא) ,רידַאנ

 ןופ רעדליב עקידעבעל ,(ןָאסיײמ סירָאמ ןופ טנעיילעג) ווָאכעשט

 .גנַאזעג ןוא טַאּפ הרש

 -עגפיוא ןייטשניבור המלש ןופ ר"א טרעוװ 1927 לירּפַא 10 םעד

 ץרּפ ןופ ןטקַא 3 ןיא עידעמָאק ,"רעטכעט סדימש םעד, טריפ
 ,ןייבשריה

 גנולעטשרָאפ-טסנוק-ןיילק ַא ןבעגעג טרעוו 1927 לירּפַא 17 םעד

 -נרַא קרַאמ ןופ "תעגושמ בייוו ןיימ , טליּפשעג ןרעוו'ס ןכלעוו ףיוא

 ןופ "טלעוו רענעי ףיוא, ןוא םכילע םולש ןופ "הצע ןַא; ,ןייטש

 ,רידַאנ השמ

 -ןב בקעי רעליּפשיוש ןופ ןליּפשטסַאג יד תעב ,1927 לירּפַא ןיא

 "טפַאשלעזעג, יד ךיז טקילײטַאב ,*רעטַאעט טירטס עטכַא; ןיא ימע
 בקעי ןוא ,"סערּפסקע סקנָארב; סווָאמיד ןופ גנוריפפיוא ןייז ןיא

 ןיא *ףסוי; סלַא *טפַאשלעזעג, רעד טימ ףיוא ךיוא טערט ימע- ןב

 םהרבא ןופ ישזער רעד טול *שטנעמ רעטיוט רעד, סשַא 'ּםולש

 ,םיובלעטייט

 ,"טָאג ןייז טימ רעדעי; טריפעגפיוא טרעוו 1927 יַאמ 11 םעד

 ,ןָאדרָאג ןויצ-ןב ןופ ישזער טיול ,יקסניּפ דוד ןופ ןטקַא 4 ןיא עמַארד

 טוָאס ןיא טנװָא-ךַאל ַא ןבעגעג טרעוו 1927 טסוגיוא 12 םעד

 .ןעוויעה

 -קעריד ןטימ ןעגנולדנַאהרעטנוא ןריפ ןָא טבייה ?טפַאשלעזעג, יד

 ןַא ןרעוו לָאז יז זַא ,ןָאמיס ,פ ,טוטיטסניא וירביה םעיינ..ןופ רָאט

 רעשידיי, ןסייה טעוו סָאװ ,עיצוטיטסניא רעד ןופ לייט רעלעיציפָא

 ַא ןָאעס םעיינ .םוצ קיטרַאפ ןבָאה טעװ ןוא *טוטיטסניא סקלָאפ

 "טפַאשלעזעג, רעד רַאפ רעצעלּפ-ץיז 790 טימ רעטַאעט ןרעדָאמ

 -לעזעג , יד טריפ קיטייצכיילג ,רעליּפש עּפורג רעשילגנע ןַא רַאפ ןוא

 ףסוי רעסישזער ןוא רעליּפשיוש ןטימ ןעגנולדנַאהרעטנוא *טפַאש

 םעד טָא ןופ רעטייל רעשירעלטסניק ןוא רעסישזער סלַא ווָאלוב

 : : ,לײטּפָא-רעטַאעט ןשידיי

 זוָאלוב ןוא טריפעגכרוד ןטקעיָארּפ עדייב ןרעוװו 1927 ינוי ןיא

 וצ ןטערטוצוצ ָאגַאקיש ןיא ןעמוק  ןָאסידַאק ַאבויל יורפ ןייז טימ

 ,טקַאפ ןרַאפ טלעטשעג *טפַאשלעזעג, יד טרעוװ קיטייצכיילג .ןבָארּפ
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 עלענָאיסעּפָארּפ יירד ָאגַאקיש ןיא ךיז ןענעפע ןָאזעס ןבלעז ןיא זַא

 -ַאעט טנעדנעּפעדניא ,רעטַאעט סַאלַאּפ סנַאמקילג) סרעטַאעט עשידיי

 טימ רעטַאעט רעווקס ןאגאל רעד ןוא רענטרעג ףלָאדַא ןופ רעט

 ןיא טמוק ןָאזעס ןופ בייהנָא ןרַאפ ץרוק .(ןַאמרעג יסול ןוא עשימ

 ןבואר עינוי-ןרָאיטקַא רעשידיי רעד ןופ רעטלַאורַאפ רעד ָאגַאקיש

 רעד ןביולרעד טינ ןָאק עינוי יד זַא ,גנורעדָאפ רעד טימ ןיקסוג

 טינ ךָאנ זיא ווָאלוב םגה ,ןוא קיסעמלגער ןליּפש וצ *טפַאשלעזעג;

 טינ םיא יז ןָאק ,לַאנָאיסעּפָארּפ סלַא רעבָא ,דילגטימ-עינוי ןייק

 ךוסכס רעד .*טפַאשלעזעג; רעד ןופ רעסישזער רעד ןייז וצ ןביולרעד

 גנוריפפיוא עטשרע יד ןוא ,ןעמרָאפ עטערקנָאק ןייק ןָא טינ טמענ

 -טוטיטסניא סקלָאפ ןשידיי ןיא 1927 רעבָאטקָא 6 םעד רָאפ טמוק

 ,"יבצ יתבש, טריפעגפיוא טרעוװ ווָאלוב ףסוי ןופ ר"א .רעטַאעט

 ןופ ןטסקעט יד טיול רעדליב 4 ןוא ןטקַא 2 ןיא ליּפש-חישמ ַא

 -עג עניב רעד ףיוא ןוא טעברַאַאב ,יקסווַאלושז .י ןוא שַא םולש

 יתבש, סלַא ווָאלוב ףסוי ןופ לייטנָא ןטימ) ווָאלוב ףסוי ךרוד טלעטש

 .("הרש? סלַא ןָאסידַאק ַאבול ןוא "יבצ

 עכלעוו ןיא ,סמויזָאּפמיס עכעלטע סױרַא טפור גנולעטשרָאפ יד

 הנוי ,סעקשָארָא םייח ,רעברָאל .רד ,קינלָאד .רד ךיז ןקילײטַאב סע

 .רעלוקעס ןוא ןילָאגרַאמ .א .רד ,רעטכוש .מ ,לקסייד .ש ,קַאוויּפס

 :ןילָאגרַאמ .רד טביירש ןליּפש סָאד ןוא גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 גנואווש ןטיירב ןכייר ןופ זיא עיזַאטנַאפ עשירעלטסניק סווָאלוב

 -ָארג עלופסקורדנייא ענייז .טייקיברַאפ רעשיּפָאקסאדיילאק ןוא

 עצנַאג סלַא ןעגנַאלק-ןסַאמ עשינָאפמיס ןוא סענעצס-ןסַאמ עקסעט
 רענעטלעז רעייז טימ רעיושוצ יד ףיוא דנסיירניה ןקריוו קרעוו

 טימ ,טקעפע ןשינעצס רעייז טימ ןוא קינכעט רעשירָאטַאזינַאנרַא

 -עפּפעש רעד טימ ,טסנוק רעוויטקורטסנָאק ןוא עינַאמרַאה רעייז

 -סילָאבמיס רעפרַאש רעטמרָאפעג ןוא עיזוליא רעדננייטש רעשיר

 עכעלטכישעג עקידיינש ַא זיא 'חישמ, רעשילָאבמיס ןייז . . . .קיט

 -רעביוצ א יוװ טפַארק-סגנולעטשרָאפ יד טשרעהַאב סָאװ ,טלַאטשענ

 סווָאלוב טימ םיכסמ טינ ןיטולחל רעבָא ןענייז רימ . .. .םיורט

 חישמ רעד .,םזינַאיסעמ ןשידיי ןופ גנוסַאפיױא רעכעלטסירק טכע

 ,טעקסַא ןייק טינ זיא עיזַאטנַאפ ןוא עדנעגעל רעשידיי רעד ןופ
 זיא חישמ רעשידיי רעד .טינ סיוועג רע זיא 'טָאנ, ןייק ןוא ..,

 -ַאב ֹוצ ךיז טכוז סָאװ ,דוד ןב א ,ץניֵרּפ רעשידיי רעטבלַאזעג ַא

 -סיוא ןוא חכ טימ םיור ןופ ןרעיוט יד ייב ןטייק ענייז ןופ ןעיירפ

 -ַאבמיס יד סלַא ןָאסידַאק אבול ,,  .הרובג טימ קלָאפ ןייז ןזייל

 טינ עניב רעד ףיוא ןסַאס יד טריריּפסניא . .. 'הרׂש,; עטריזיל

 טינ טייוו זיא סָאד רעבָא ,רעיושוצ יד טשרעהַאב יז יו רעקינייוו

 -לַאעדיא ןַא רעכינ רָאנ ,יבצ יתבש ןופ 'הרש,; עכעלטכישענ יד

 טָאה טפַאשלעזעג יד ..... ,הנוז רעשילעגנַאװע רעד ןופ רוגיפ עטריז

 ןשיטסינָאיסערּפסקע ןופ טיבעג ןפיוא טנעמירעּפסקע םעיינ ריא טימ

 ,"טירשטרַאפ ןטרעוו-סגנוסירגנַאב א טכיירנרעד ,שידיי ןיא ליּפשיוש

 : טביירש לַאקַאב השמ

 ליפש יד .סױרַא רענעגנולעג ַא רעייז ןיא ןיילַא טסקעט רעד,

 לימוצ טקעמש טעשזוס רעד רעבָא ,עטנַאסערעטניא ןַא זיא ?לכב
 -עינילער- ,ןעיידיא-חישמ .טינש ןשיטַאבעלַאב ןופ רעטַאעט ןטימ

 רַאפ טלַאהניא רעקיסַאּפ ןייק טינ זיא סָאד .קיטסימ ,סָאטַאּפ רעז

 ַא יו טעטלַאטשענ חישמ ןייז טָאה ווָאלוב ,רעטַאעט םעיינ ַא

 סָאװ ,ןבענענ טינ זדנוא טָאה ווָאלוב סָאו רעבָא . . + ,סוטסירק

 רַאפ ןוויטָאמ ןבעג וצ זיא ,ןָאטיוצ טלעפרַאפ טָאה גנולעטשרָאפ יד

 ,גנולעטשרָאפ רעד ןיא ןכַאז .ךס ַא;רָאפ ןעמוק סע .,ןעגנולדנַאה יד

 ַאבול , ,  ,רָאפ ןעמוק ייז סָאװרַאפ ןסיוו וצ ןָא טינ ןבייה רימ סָאװ

 -ַאניד ריא טנייצעגסיױרַא טָאה-ןהרש ןופ עלָאר רעד ןיא . ןָאסידַאק
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 רעטַאעט ןשידיי

 שיטַאמארד ןעוועג זיא 'הרש, ריא רעבָא ,שירעלטפניק ןעווענ ,קימ

 ריא ןופ ןענייז ,דרע רעד וצ ןפור סָאװ ,רעטרעוו עריא .טכע טינ

 ןופ טליּפשעג ,ןַאטלוס רעד ... .ןרָאװעג טרימַאלקעד שינַאכעמ

 טלָאװעג טָאה ןָאסיימ .טריזָאּפ תמא ןעוועג זיא ,ןָאסיימ סירָאמ

 וצרעד טָאה םיא רעבָא ,ןַאטלוס ןופ טלַאטשענ עקסעטָארג ַא ןפַאש

 ןייש רעייז .., טייקטכייל ןוא טייקידוװעליּפש עקיטיונ יד טלעפעג

 -בייר רעד בילוצ רשפא .ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד יד ןענייז

 ןופ גנולעטשרָאפ יד ןעז וצ יאדכ זיא גנַאלק ןוא ברַאפ ןיא טייק

 ?,'יבצ יתבש;

 : טביירש ןיוועל רעיימ ןוא

 עכעלטע יד טימ ןעמונעגכרוד קיצרַאה רעטַאעט סקלָאפ א זיא'ס,

 סע טָאה סָאװו ,טײקשירָאטַאמַא ןופ ןכירטש עשיטסירעטקַארַאכ

 עלַאנָאיסעּפָארּפ יד יו טלַאק ױזַא ןייז טינ לָאז סע זַא ,טיהענּפָא

 ױזַא ןסעזעג ןליּפש ןתעב ןענייז ןעיורפ יד .... .,ןעגנולעטשרָאפ

 ןיא ןסעזענסיוא ױזַא ןטלָאוװ ייז ןעוו ןטלעז יו ,ליטש זעינילער

 ."טלעוו רעיינ רעד ןיא לוש ַא

 טוטיטסניא-סקלָאפ ןשידיי ןיא טרעוו 1927 רעבמעווָאנ 13 םעד

 ,"רעיורט ןייז ןופ רעגניז רעד; ,ווָאלוב ףסוי ןופ ר"א ,טריפעגפיוא

 -דָאט --- סעיצַארָאקעד ,ווָאמיד ּפיסָא ןופ ןטקַא 3 ןיא ליּפש-עביל ַא

 ןָאסידַאק ַאבול ןוא *עקשָאי; סלַא ווָאלוב ףסוי טימ) רעלעג סער

 ,("ענייש , סלַא

 : ןילָאגרַאמ .א .רד טביירש ןליּפש סָאד ןוא גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 ןיולב טינ טרעוו עידעגַארט סעקשָאי ןופ עיצּפעצנָאק סווָאלוב ,

 ןוא ןעננוזענ ךיוא רָאנ ,םולח ַא ןופ בַאטשסַאמ ןיא ןלָאמעג

 ןוא ןקריוו ןדלעה עטמרָאפעג ענייז .ןעלנילפ ףיוא יו ןבירטעג

 ןטנעמָאמ עוװיסלוּפמיא ןיא ךיז ןעלבריוו ,ןדייל ערעייז סיוא ןעיירש

 -ןברַאפ ןוא טכיל ןופ טלעוו-רעביוצ ַא ןיא יוװ ןכַאל ,ןענייוו ןוא

 עיצקורטסנָאק יד ... ,רעיורט טימ דיירפ ןטריניבמָאק ןופ ,ליּפש

 -שיטַאמזירּפ ױזַא ,קיציּפש-טלוב יױזַא זיא עמַארד רעצנַאנ רעד ןופ

 טעז רעיושוצ רעד זַא ,קיננַאלק-לופסקורדנייא ױזַא ןוא קיברַאפ

 םעד ,תמא ןטרעּפרעקרַאפ ןצנַאנ םעד עיזוליא רעקידיינש רעד ןיא

 ווָאלוב ףסוי ... .עטכישענ-סנבעל סעקשַאי ןופ סעצָארּפ ןשיגַארט

 'עקשִאי  לרמזילכ ןשיטעָאּפ ןוא ןשיטנַאמָאר ןופ טלַאטשעג רעד ןיא

 עלענינירַא ןייז ,ננולדנַאה רעד ןופ גנומיטש עצנַאג יד טעמכ טפַאש

 ,טעּפמיא ןייז ,קימימ עויסערּפסקע עדנעגנירדכרוד ןייז ,גנוטלַאה

 -רעביא ענייז ,טייקכעלגעווַאב ןייז ... . ,ןּפילכ ןייז ,טײקמַאזניוב ןייז

 עלַאסָאלָאק ַא ןענייז ,קירוצ ןוא טייקרעטייה וצ רעיורט ןופ ןעגנַאג

 סווָאלוב טימ ןעמַאזוצ ןוא ,ךיז רַאפ ןוא ןַא גנופַאש עשימימָאטנַאּפ

 רעד ףיוא ייז ןדליב ,עיצקיד רערָאלק ןוא ןָאט ןשידָאלעמ ןכייוו
 ןוא טולב ןופ עמַארד-סנבעל עוויטקורטסנַאק עטעלּפמָאק ַא עניב
 ַאבול ... .ןעיניל עטריניפַאר ןוא קינכעט עשירעלטסניק ןופ ,רעייפ
 עכעלקילגמוא עטמיורטרַאפ יד טריציפינָאזרעּפ טָאה ןָאסידַאק
 -רעביוצ ןופ ןסנַאוינ ןוא ןרילָאק ,ןעגנַאלק עלַא טימ 'ענייש , טסניד

 ןפאשענ ןבָאה ןטסילָאר עקירביא יד ןופ.. . ,ליּפש-םולח ןלופ

 ןייבשיפ ןימינב ןטלַאטשעג עטקערָאק עשיטסירעטקַארַאכ רעייז

 ןייבשיפ ,'רענערטרעסַאװ, סלַא ןָאסיימ סירָאמ'ןוא !רעלקעמ, סלַא

 ,עניטור ןוא גנורַאפרע טימ רעליּפשיוש רענולק ןוא רעקיאעפ ַא זיא
 טליפ גנוניישרע ןייז .גנונעװַאב רעיירפ ןוא ךַארּפש רערָאלק ַא טימ

 ןייז ןיא טָאה ןָאסיימ סירָאמ .ליּפש ןוא ןבעל טימ עניב יד ןָא

 -ָאמ ענייש רָאּפ ַא ןיא טצנַאלגעגסױרַא ?רעב 'דלעה , ןקסעטָארנ

 'עלעזיירג עדנצנעלנ ַא טרעדלישעגנ טָאה טעווס ַאננַא ... .ןטנעמ

 ןוא טַאּפ הרש טליּפשעג טָאה 'םַאדַאמ , עלופסקורדנייא ץנַאג ַא . , ,

 ןָאעל .דנע וצ זיב- רעטקַארַאכ ןוא ןָאט.ריא ןטלַאהעגסיוא טָאָה
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 -ולבשיפ, ןוא רעוויסַאּפ ,רעסַאלב ַא רעייז ןעוועג זיא ווָאדָאמעד

 -נייא ןייק טכַאמ '!עקסַאמ , ןייז ןוא קישטנָאימעס רעטלַאק 'רעקיט
 וצ ,רערעקנעמיוק סלא רעואר .,רמ ןנעוו עבלעזסָאד .,טינ קורד

 ,שידָאה קידנליּפש ,ןיסעל ?בייט .דננייצרעביא טינ ןוא ןָאטָאנָאמ

 ןפאשעגנ ,רוניפ-םולח עזָאירוק סלַא טָאה ,ןירעפיוקראפרעניה יד

 ,"גנומיטש ערעטייה ַא
 : טביירש רעוָאל .ח

 -פערטרָאפ תמאב זיא ישזער ןוא גנושטייטסיוא סווָאלוב ףסוי

 ןפוא ןשירעלטסניק-תמא ןַא ףיוא ןיא עקשָאי סלַא לָאר ןייז ,ךעל

 ןיא רַאברעדנואו ןוא ןייש רעדנוזַאב ...+ .,ןרָאװעג טריפענכרוד

 עצנַאנ סָאד ןעוו טקַא ןטייווצ ןופ סולש םייב ענעצס-ןסַאמ יד ןעוועג

 יד סלַא ןָאסידַאק ַאבול ... .רעניוועג םעד ןסירנַאב טמוק לטעטש

 ריא טריפעגכרוד טפאהרעטסיימ טָאה ,ענייש טסניד עכעלקילנמוא

 -ענסיוא ןעוועג זיא רענערטרעסַאוו סלַא ןָאסיימ סירָאמ . . . ,לָאר

 -עג טָאה ןירעפיוקראפ-רעניה יד סלַא ןיסעיל ?בייט . . . .טנכייצ

 ווָאדאמעד ןָאעל .. . ,טליּפשענ טונ טָאה ןוא רוניפ ענייש ַא ןפַאש

 רעוָאר .מ .קידתונדחּפ ןוא טיוט וצ ןעוועגנ זיא קישטנַאימעס סלַא

 טעווס ַאננַא .טלַאק ןוא טסָארּפ וצ ןעוועג זיא רערעק-ןעמיוק סלַא

 ,ּפיט ןשירעדניק ןטנחַאב-קיצרַאה א טרעדלישעג טָאה עלעזייר סלַא

 עכייר יד סלַא לָאר ריא טריפעגכרוד ךעלרע טָאה טַאּפ הרש

 | ."םַאדַאמ

 טוטיטסניא:-סקלָאפ ןשידיי ןיא טרעוו 1927 רעבמעצעד 21 םעד

 טל *ןעמָאנ ַא ןָא ליּפש ַא; וװָאלוב ףסוי ןופ ר"א טריפעגפיוא

 ףסוי ןופ טלעטשעג עניב רעד ףיוא ןוא טעברַאַאב ,לעבעה ךירדירפ

 ,וָאלרָא -- סעיצַארָאקעד ,שטיװָאסונָאמ רשֲא --- קיזומ ,ווָאלוב

 ,טַאּפ הרש -- ןעמויטסָאק

 .א .רד טביירש ןליּפש סָאד ןוא גנוריפפיוא יד ,עסעיּפ רעד ןגעוו

 : ןילָאגרַאמ

 -עלע עוויטימירּפ טימ ווָאלוב טרירעּפָא 'ןעמָאנ ַא ןָא ליּפש, ןיא,

 ,עריטַאס עטכייל ַא ןעננערבוצסיורַא טײקשילַארטַאעט ןופ ןטנעמ

 "רעטַאעט ןפיוא יוװ ,דָאהַארַאק-סנבעל ןקיטייזנייא ןפיוא ױזַא טינ

 יד טינ טָאה סָאו ,קסעטָארג רעקיליב ַאזַא רעבָא .אפוג ?יּפש

 טינ ןָאק ... ליּש ןשיטַאמַארד ַא ןופ ןלַאירעטַאמ עקידעבעל

 טָאה ליּפש סָאד לייוו ,קורדנייא ןייק רעיושוצ ןפיוא ןזָאלרעביא

 -ישזער רעד . . .. ,ץייר ןשילַארטַאעט ןייק עיזַאטנַאפ רעד רַאפ טינ

 סיוא טכַאל ןוא אפונ םוקילבוּפ סָאד ?יּפש ןיא ןיירַא טּפעלש רעפס

 םלוע רעד... .קרעוו ןנייא ןייז ןניוא יד ןיא רעיושוצ יד רַאפ

 טימ ,ןעגנומיטש ערעיוז טימ 'ןעמָאנ ַא ןָא ליּפש, ןופ סױרַא טייג

 ןטסדנימ םעד .ןָא ןוא קורדנייא ןַא ןָא ,,טִינרָאג ןופ עידעגַארט, ַא

 -הנושמ ַאזַא טימ טקעװצַאב טָאה ווָאלוב סָאװ םעד ןגעוו ףירגַאב

 ןופ ןוא טלַאהרעטנוא ןטכייל יוװ רעקינייוו ןופ טנעמירעּפסקע ןקיד

 גנולעטשרָאפ יד רעבָא טָאה הלעמ ןייא .טעברא רערעווש ליפ ױזַא

 ףסוי רעלטסניק רעטריניפַאר רעד .עקיטכיוו ַא ןוא טַאהעג ָאי
 טקעלּפטנַא זדנוא רַאפ 'ןעמָאנ ַא ןָא ליּפש, ןיא ךיז טָאה ווָאלוב
 -רעטקַארַאכ רעלענינירַא רעדנצנעלג סלַא ,רנַאשז םעיינ ַא ןיא
 ַא ןופ טלַאטשעג עקסעטָארג ַא ןעוועג זיא 'דיי, ןייז .רעקימָאק
 רוקרעמ .וװ ,רעקנעש סלַא ןייבשיפ ןימינב .. . .רעטקַארַאכ לּפָאד
 ַאבול עזעיצַארג יד ןוא ןַאמסילָאּפ סלַא גרעבנעזייא .מ ,בנג םלַא
 עקסעטָארג ערעייז טימ ןענייז רעטכָאט סגינעק םעד סלַא ןָאסידַאק
 - .?שיטַאּפמיס ץנַאג ןעוועג ןטלַאטשעג

 -  +טנכייצרַאפ "ןַאמסטּפעשעג רעשידיא רעד, ןוא
 ןיא קורדנייא ןסיורג .ַאזַא טכַאמעג ןבָאה ןעננוריפפיוא ערעייז ,

 -רַאפ קרַאטש ךיז ןבָאה 'םידוהַאי עשטייד, יד וליּפַא זַא ,טָאטש
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 ןוא ןעגנולעטשרַָאֿפ ערעייז וצ ןעמוק ייז ,ייז טימ טריסערעטניא
 יז ןענייז קרַאטש ױזַא . ייז רַאפ רעטרעוו-ביול גונעג טינ ןעניפעג

 - | ."טרעטסייגַאב

 יפיוא טוטיטסניא-סקלָאפ ןשידיי ןיא טרעוו 1928 ץרעמ 10 םעד

 ןטקַא 4 ןיאעמַארד עלַאיצָאס ,ּפַאש; ווָאלוב ףסוי ןופ רייא טריפעג
 ןָאסידַאק ַאבול ןוא "ףלואוו, סלַא ווָאלוב ףסוי טימ) קיווייל .ה ןופ

 ,גנולעטשרָאפ רעד וצ טכַארבעג טרעװ רבחמ רעד .("עינימ, סלַא
 ףסוי ןֹופ לייטנָא ןטימ םויזָאּפמיס ַא רָאפ טמוק ץרעמ 25 םעד ןוא
 "לעקניפ .ה ,סעקשָארָא .ה ,רעטכוש .מ ,ןָאסנַאטַאנ םַאיליװ ,ווָאלוב

 | .שטיװָאניבַאר .א ןוא ןייטש

 ןוא גנוריפפיוא יד 'ןעסעיפ רעד ןגעוו טביירשי ןילָאגרַאמ .א .רד

 1 :ןליּפש סָאד

 רַאפ זיא ... קיווייל .ה רעטכיד ןופ "ּפַאש קיטש- רעטַאעט סָאד

 ,סרעוו ןופ עיצקורטסנָאק רעד טיול ןה ,עמַארד ןייק טינ לַאפ ןייק

 עיצקעלָאק ענעמואוושעצ ַא זיא 'ּפַאש, . .. .טעשזוס םעד טיול ןה
 ןשיטַאמַארד ןַא ךַאפ-רעדיינש ןיא ןבעל-טַאטשרַאװ ןופ רעדליב
 ןופ גנוריפפיוא יד . ., .עיצַארטנעצנָאק רעשיגָאלָאכיסּפ ןוא םטיר

 ףסוי ןופ ישזער רעקיטפנינרַאפ ןוא רעטינעג רעד רעטנוא 'ּפַאש

 .אפונ קרעוו סָאד יו רענעגנולעג ליפ ןעמוקעגסיורַא זיא ווָאלוב

 ןכעלרעניא םעד טרעדלישעג ןכירטש ענייפ רעייז טימ טָאה ווָאלוב

 רעכלעוו ןיא ,המשנ רעלַאיצַאס רעטייווצטנע ספלואוו ןופ ףמַאק

 -ַאמ טימ טסייג ,טרַאװנגעק טימ טײהנעגנַאגרַאּפ ךיז ןעלגנַאר סע

 יד טָאה דנגייצרעביא ןוא לופטנעמַארעּפמעט רעייז ... .עירעט

 עדנדייל ןוא עטבילרַאפ יד טליּפשעג ןָאשידַאק ַאבויל עקידונח
 יאדכ זיא ןטסילָאר עקירביא יד ןופ . ,. ,!עינימ, עקרענָאיצולאװער
 לעזיימ .מ ןופ גנוטלַאה ןוא ןָאט ןטקערָאק םעד ןענכייצרַאפ וצ

 -סירעטקַארַאכ ענייפ יד .. . ,דלונ !סָאב , ןטייווצ ןופ עלָאר רעד ןיא

 ןעגנולעג זיא סָאװ ,'םייח המלש, רעסערּפ ןעמורפ ןטלַא ןופ קיט

 -ארד עקרַאטש רַאּפ א ,ןייטשניבור .ש ןופ ןרָאװעג טריציפינַאסרעּפ

 רעטלַא רעד ןופ עלָאר רעד ןיא טַאּפ הרש ןופ :ןטנעמַאמ עשיטַאמ

 םעד ןופ ּפיט ןטקָאטעגנסיױא ןייז ןיא ןענייבשיפ ןימינב . .. . ..דיומ

 -מיס סלא טעווס אננַא ןוא . .. רָאטײרעּפָא ןטשרע םעד ןופ סדנוק
 'עשיבעקס, יד . . . ,'ידריוג; עשירעפיטש ןוא עשיטנַאמָאר עשיטַאּפ
 'ימייה , סרעטַאק יד וצ זיב 'ןענַאקרַאב, ןופ ,'ּפַאש, ןֹופ ןטנעמעלע

 .ש ןֹוא ָאקנעדאװַא בקעי ,ןענַאסיימ סירָאמ ןופ ןענייז 'ּפיליפ; ןוא

 ריאמ ..,. .,ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא קיברַאֿפ גונעג טינ ןידנעג

 ,סראטש טליּפשעג טָאה ,!רעסערּפ רעד רעכ,; סלַא ,נרעבנעזייא

 ןרעזייל 'ר ןייז טָאה ןָאדרָאנ ןויצ-ןב ,.טרישזראש סָאװטע רעבָא

 ןציקס יד טיֹול ,סעיצַארָאקעד יד .. . ,טליפעגכרוד טסנרע ןוא טוג

 ןוא ?ופסקורדנייא ןוא ךעלריטַאנ רעייז ןענייז ,ןירָאּפיצ .מ ןופ

 ,"ןיז ןשיטסילאער } ןוא ריִלָאק ךס ַא ננוריפפיוא סווָאלוב וצ ןביג

 : טביירש ןישטלָאט השמ ןוא

 שטנעמ רעדעי .עמַארד ַא יו ןַאמָאר א רעמ זיא 'ּפַאש , ןייז

 םעלבָארּפ עלַאיצַאס ַא ןופ ... .קרעװ םעד ןיא רעקיטיונ ַא זיא
 טָאה ווָאלוב . .. .עמַארד עכעלשטנעמ-ףיט עדנריר א ןרָאװעג זיא

 יװ ןעז וצ ןגינעגרַאפ ַא ןעוועג זיא סע .ןקיווייל וצ ןביוהרעד ךיז

 עדייב .רעטכיד-רעלטסניק םעד ךָאנ טייג רעסישזער-רעלטסניק רעד

 ןייק טינ .ףלואוו ןעוועג זיא ווָאלוב . . . .ןענַאטשרַאפ ךיז ןבָאה

 לָאמ ַא רָאנ טליּפש רע זַא ,טביולגעג טינרָאג ךיז טָאה סע .רערעדנַא
 טימ טקוקעג טָאה ענייש סלַא ןָאסידַאק אבויל ,עלָאר ערעדנַא ןַא

 -ַאב טושּפ ןבָאה סָאװ ,ךַארּפש א טימ טרערעג ןוא ןניוא רַאּפ ַא
 ןיב ,סָאב רעטייווצ רעד ,דלונ סלַא לזיימ לטָאמ טימ ,טרעביוצ

 .טליּפשעג טוג רעכיז רע טָאה שילַארטַאעט .רעכיז טינ סעּפע ךיא
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 ןופ ןָאקיסטעל|

 טליּפשעג יוו רעמ טָאה .םייח המלש סְלֵא ןייטשניבור המלש . ; 

 טַאּפ הרש .ךיֹוא טכַארטרַאפ ריא ןיא ךיז טָאה רע .עלָאר ןייז

 ,ריא ןגעוו .טדערעג טלָאװ יז יו טקנוּפ עיַאר סלַא טליּפשעג טָאה

 ןָאסדיוװייד דוד .טוג יא סָאד ןֹוא ,טנעמַארעּפמעט טימ ,ץרַאה טימ

 ןבָאה ערעדנַא יד ךיוא . .. ,טרימַאלקעד קרַאטש וצ ?סיבַא טָאה

 עדַארג רימ זיא ןייבשיפ ןימינב .טסנרע ןקיטיונ םעד טימ טליּפשעג

 וצ טָאה רע סָאװ ןיילַא רַאפרעד ןיוש טָא .,ןרָאװעג ןלעפענ טינ

 ."טליּפשענ 'קרַאטש|;

 : ןָאסײמ סירָאמ טביירש ,ןווָאלוב טימ ןָאזעס ןטשרע ןכָאנ ןוא

 ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עּפורג רעסיוועג א ןופ ףליה רעד קנַאד ַא,

 ןָאזעס םעד טקידנערַאפ רימ ןבָאה ;זדנוא טימ טעברַאעגטימ וויטקַא

 טיציפעד ַא טַאהעג ןבָאה רימ .ןעגנולעטשרָאפ קיצכעז ןוא ריפ טימ

 -נַא טינ זדנוא טָאה סָאד רעבָא ,רעלָאט טנזיוט רֶאַּפ עקינייא ןופ

 טָאה גלָאפרעד רעשירעלטסניק ןוא רעלַארָאמ רעד ... ,טשיוט

 -ענוצ ןוא נעוו םעד ןטָארטענסיױא ןבָאה רימ: זַא ,ןזיווַאב זדנוא

 ,רעטַאעט רעזדנואןופ רערערַאפ עיינ לָאצ עסיורג רָאנ א ןניוצ

 יד ןָא רימ ןבייה תוחוכ רעמ ןוא ןביולג םעִיינ טימ טציא טשרע

 ."ןווָאלוב טימ ןָאזעס ןטייווצ רעזדנוא ןופ טעברַא עיינ

 ַא ןפַאש וצ ןעגנוגנערטשנָא טכַאמעג ןרעוו םישדח-רעמוז יד ןיא

 עלעירעטַאמ יד ןקעד ןפלעה לָאז סָאװ ,טעטימָאק ןכעלטּפַאשלעזעג
 -נוברַאפ טימרעד יד ןוא ןעגנוריפפיוא עסיורג יד סָאװ ,ןטסולרַאפ

 .הסנכה-ןטעליב רעד ןופ ןרעװ טקעדעג טינ ןענָאק תואצוה ענעד

 -ימָאק םעד ןיא ןַײרַא ןעייג ווָאבוד בקעי ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא

 -ןב ,ןידַאב לָאס ,ןייטשרוב .ּפ ,ןוָאלוב ףסוי ,סעקשערָא םייח : עט

 ,סיל יקעב ,קיוואבוד .שזד ,ןיוועל .שזד ,גרעבליג .ר ,ןָאדרָאג ןויצ

 ,ןגעק ןָאטלימ ,יענס ,א ,ןיקטענ .מ ,לעזיימ לטָאמ ,ןָאסײמ סירָאמ

 ,מ .ל ,רלעפנייטש .פ .,קינזער ,ה ,ןייטשניבור .ש ,ץַאק .י ,סינּפיק .ל

 ,רעּפוק .י .ח ,קיגלָאד סקַאמ ,רֶד ,רעברָאל .ז .רד ,ןייטש .ד ,ןייטש

 - .ַא .א סַאלטַא .ה ,בואז יפ ןוא 'ה
 לָאצ ַא טריפעגכרוד *טפַאשלעזעג? יד טָאה 28 רעמוז ןכרוד

 ןוא סקינקיּפ ,ןעויעה טוַאס ןיא ןטרעצנָאק ןוא ןעגנולעטשרָאפ

 | .ןרָאפסױרַא

 דילגטימ ןרַאפ טנוװָא-ןרע ןַא ןרָאװעג ןבעגעג זיא 1928 יַאמ ןיא |

 ןוא ,לייטנָא ריא טימ ,רעטלָאװ ַאלָאּפ ,"עּפורט רענליווא רעד ןופ

 רעזדנוא ןופ געט יד; ןרָאװעג טריפעגפיוא זיִא ישזער ריא רעטנוא

 ַאבול ןוא ווָאלוב ףסוי ןופ ליײטנָא ןטימ) וװעערדנַא דינָאעל ןופ "ןבעל

 .(ןָאסידַאק

 טריפעגפיוא ווָאלוב ףסוי ןופ ר"א זיא 8 רעבמעווָאנ 4 םעד

 -- סעיצַארָאקעד ,ַאנזיצַאק רעטלַא ןופ *קדצ רג רעד; ןרָאװעג

 ןעב ןופ טרינָאּפמָאק --- סעידָאלעמ ןוא גנַאזעג ,ןירָאּפיצ לאכימ

 .גלָאפרעד ןסיורג ַא רָאג טָאה גנולעטשרָאפ יד .ןייש .מ ןוא קַאילָאּפ

 םַארגָארּפ ַא טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה טעטימָאק רעלעיצעּפס רעד

 ןוא ווָאלוב ףסוי ,ןָאסײמ סירָאמ ,סעקשערָא .ק ןופ ןעלקיטרַא טימ

 ,ןעגנוסירגַאב ןוא ,סנעדור .פ .ס

 טוַאס ןיא םוירָאטידיוא-לוקסייה ןיא טרעוו 1929 רַאונַאי 20 םעד |

 סנייבשריה ץרּפ ווָאלוב ףסוי ןופ ר"א טריפעגפיוא ,ַאנַאידניא ,דנעב

 ןבעגעג ךיוא גנולעטשרָאפ יד טרעוװ ךָאנרעד ."רעדלעפ ענירג;

 : .ָאגַאקיש ןיא

 טריפעגפיוא ווָאלוב ףסוי ןופ רייא טרעוו 1929 רַאורבעּפ 2 םעד

 זוָאר --- ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד ,רעילָאמ ןופ *רעגרַאק רעד ;

 טוג רעייז טרעוו ןוא לָאמ 18 טליּפשעג טרעוו עסעיּפ יד .,קינּפורק

 .עסערּפ רעד ןופ ןעמונעגפיוא

 ווָאלוב ףסוי ןופ ר"א טריפעגפיוא טרעוו 1929 ץרעמ 25 םעד
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 רעטַאעט ןשיריי

 טָאה עכלעוו ,אדלופ קיוודול ןופ ("םירבח-לוש) "םירוחב עטלַא;

 ,.גלָאפרעד ןסיורג ַא ךיוא

 ןויטקַא ןופ ייליבוי רעד טרעייפעג טרשוו 1929 לירּפַא 9 םעד

 ףיוא טריפ ווָאלוב ףסוי ןוא ,ןָאסיימ סירָאמ רַאטערקעס ןוא דילגטימ

 ףסוי ,"עליוב לקנַאי, סלַא רַאליבוי ןטימ) "שליוב לקנַאי , סנירבָאקי

 .("עקייכ; --- ןָאסידַאק ַאבויל ןוא *ּפָאקָארּפ; --- ווָאלוב

 עמַארד יד טריפעגפיוא ווָאלוב ףסוי ןופ ר"א טרעוו 1929 יַאמ ןיא

 .עגנַאל ןופ (?עירעפירעּפ) *דרָאמ;

 ןרַאפ טריפעגכרוד ךיוא ?טפַאשלעזעג, יד טָאה ןָאזעס םעד ןיא

 ,גנוצעזרעביא ןייז ןיא ,ןריבורּפ וצ וצ דלַאב טערט יקסווװערָאמ

 ,*טפַאשלעזעג; רעד ןופ גנַאלרַאפ ןפיוא רעבָא ,*קָאלײש., סריּפסקעש

 -ּפָא ןבָארּפ יד ןרעוו ,עסעיּפ יד ןלעטש וצ םיכסמ טינ זיא עכלעוו

 -ָאמ םהרבא ןופ ר"א טרעוו 1920 רַאורבעּפ 9 םעד ןוא ,טלעטשעג

 םעד, טריפעגפיוא ("קידצ, ןופ לָאר רעד ןיא םיא טימ) יקסווער

 .ה ןופ גָאלָארּפ ַא טימ ןטקַא 3 ןיא ליּפש-רעטַאעט ,העיסנ סקידצ

 ,ןיוועל קיזייא --- קיזומ ,רעלעג סערדָאט --- סעיצַארָאקעד ,רעלקעס

 ,?טַאּפ הרש -- ןעמויטסָאק

 :לעגיס .י טביירש גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 (וָאלוב ףסוי -- ישזער) אנזיצַאק רעטלַא ןופ "קדצ דג.

 זיא'ס ןכלעוו ףיוא ,םינּפ-תלבק ַא ןָאסלעגרעב דוד רעלעטשטפירש
 ןטימ "טכירעג ןשיטעיװָאס ַא ןיא, רעטקַאנייא ןייז ןרָאװעג טליּפשעג

 -לעזעג, יד ןוא ,"עקיושזרוב ַא;? ןופ לָאר רעד ןיא רבחמ ןופ לײטנָא

 .טסַאג םעד דובכל טעקנַאב ַא טנדרָאעגנייא ךיוא טָאה *טפַאש

 ןוא ןווָאלב טימ ,ןליּפש וצ ןטעברַאפ טרעוו ?טפַאשלעזעג ,, יד

 טרעוו ךָאנרעד דלַאב .סיאול .טס ןיא "קדצ רג; ,ןָאסידַאק ַאבויל

 זַא ,גנורעדָאפ ןייז בילוצ ןסירעגרעביא ןווָאלוב טימ גנודניברַאפ יד

 -ַאעט לענָאיסעּפָארּפ ַא ןיא ןרעוו טלדנַאוװרַאפ לָאז *טפַאשלעזעג, יד

 -סיוא .דנַאל ןרעביא ןרָאפמורַא ךיוא ןוא גָאט ןדעי ןליּפש ,רעט

 ןעמוקעגנָא טלָאמַאד זיא עקירעמַא ןייק סָאװ ,טקַאפ םעד קידנצונ

 רעסישזער ןוא רעליּפשיוש רעשיאעּפָאריײא-שידיי רעטנַאקַאב רעד

 קרָאי-וינ ןייק טריגעלעד ווָאבוד בקעי 'פ טרעוו ,יקסווערָאמ םהרבא

 ןופ רעסישזער סלַא ןיקסווערָאמ ןרישזַאגנַא וצ םיא טגנילעג'ס ןוא

 טנדרָאעגנייא טרעוו 1929 רעבמעווָאנ 230 םעד ."טפַאשלעזעג; רעד

 טימ) ףיוא טריפ רעכלעוו ,רעסישזער םעיינ ןרַאפ םינפ-תלבק ַא

 ןופ ("סוכוד רעד;) *םיצירּפ; ןופ ןטקַא 2 (לָארטּפױה רעד ןיא םיא

 ,סעיצַאמַאלקעד ןוא ןעגנוזעלרָאפ ןופ טרעצנָאק ַא ןוא ַאנזיצַאק רעטלַא
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 ַא ןופ טלַאטשעג עמָאקלָאפ ַא ןבעגעג זדנוא טָאה יקסווערָאמ ,

 .ךיז טלדנַאה סע רעכלעוו ןגעוו טייצ רענעי ןופ ןיבר ַא ןופ ,קידצ

 זיא ,גנולדנַאה עקרַאטש ןייק ָאטינ זיא עלָאר רעד ןיא ביוא .,,
 ןיא ןײמעגלַא ןיא טלעפ סע .רעליּפשיוש םנופ דלוש יד טינ סע

 עשיטַאמַארד ןייק טינ ןלעפ סע לָאװבָא ,גנולדנַאה קרעוו םעד

 הרש .סַאלב ןעמוקענסיורַא רעדייל רעבָא ןענייז עכלעוו ,סעיצַאוטיס

 ןצנַאגניא טינ טירטפיוא רעטשרע ריא זיא רעדייל . .. ןַאמסיר

 ריא ןצנַאנניא טינ זיא סָאד זַא ,ןייז ןָאק סע .ןעגנולעג ןעוועג

 זיא ... ,טקַא ןטשרע םעד ןיא ענעצס עצנַאנ יד לייוו ,דלוש

 -רענייגיצ יד ןוא ץנעט-רענייגיצ יד .ענעגנולעג ןייק ןעוועג טינ

 ןָאסיימ סירָאמ ... .שירָאטַאמַא יו רענרע ןעווענ ןענייז רעדיל

 טכעלש טינרָאנ ... .טכעלש טינ ןעוועג זיא רענייגיצ רעד סלַא

 טָאה רע .לשרעה סלַא ןָאסדיוװשיד דוד ןעוועג זיא עלָאר .ןייז ןיא

 ןימינב ... .טסַאה םענעטלאהעגנייא טימ ןוא רעיימ טימ טליּפשענ

 טלעטשעגרָאפ:טָאה רע ןוא רעקימָאק רעלופטנַאלַאט ַא זיא ןייבשיפ

 גרעבנעזייא ריאמ ,רענערב-ןפנָארב ןרוכש-בלַאה ןשימָאק .טכע ןַא

 ,דנלעטשנרירפוצ ןעוועג זיא ,קינלַארנ שיבַא ,רעטָאפ סלשעה סלַא
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 ,רעטומ יד סלַא טָאּפ הרש ןנעוװו ןגָאז ןעמ ןָאק עבלעזסָאד ןוא

 עדייב .םיובלעטייט הרש טליּפשעג טָאה בייוו סלשעה סלַא .יצנימ

 -ָאקעד יד ... ,טליּפשענ טונ ןבָאה ייז רעבָא ,ןלָאר עניילק ןבָאה
 רעלָאמ ןניה ןטנַאקַאב םעד ןופ ןרָאװעג טכַאמענ ןענייז סעיצַאר

 ערעפסָאמטַא עמורפ עמייהענ יד ןפַאשענ טָאה רע ,רעלענ סערדָאט

 ןפַאש וצ ןעננולעג םיא זיא ןײמענלַא ןיא ןוא ,ליּפשרָאפ םעד ןיא

 ענעגנַאנרַאפ יד ןופ רעדליב יד ןיא ןעננומיטש יד לזנעּפ ןייז טימ

 ."ןטייצ

 עדייב ןבָאה גלָאפרעד ןשילַארָאמ רעדָא ןלעירעטַאמ ןסיורג ןייק

 -רַאפ דלַאב ףיורעד טָאה יקסוװערָאמ ןוא ,טַאהעג טינ ןעגנוריפפיוא

 ,*?טפַאשלשזעג; יד טזָאל

 טריפעגפיוא ןעדַאפדלָאג ףלָאװ ןופ ר"א זיא 1920 ץרעמ 22 םעד

 ןופ ןטקַא 4 ןיא ,*ךַאז טּפיױה יד, טוטיטסניא-סקלָאפ ןיא ןרָאװעג

 .ןעדַאפדלָאג ףלָאװ -- שידיי ,ווָאניאערוװעי יײלָאקינ

 ןופ ןָאקיסקעג

 לייט ןוא ,עכָאּפע רערעװש ַא ןיא ןיירַא טערט ?טפַאשלעזעג; י

 : ריש ,לשמל ,יוו ןשטייט עשלַאפ ןײרַא םעד ןיא ןשטייט

 קפס ילב ךָאד ןיא טפַאשלעזעג עשיטַאמַארד-שירַארעטיל יד,

 ןבָאה ןעמעלבָארּפ-רוטלוק ערעזדנוא ואוו ,םייה עקיטסייג יד ןעוועג

 ,אפונ טפַאשלעזעג רעד ןיא רָאנ טינ ןוא ,ןָא-ןביוא םעד ןעמונרַאפ

 טייקנייש טכַארבעגניײרַא ,ךעלעקניוו עֶלַא ןיא ןקנופ יד ןזָאלבעצ רָאנ

 ,ןעננוכיירנרעד ?יפיוזַא ךָאנ ,רעטציא ןוא ,טײקעכָאוװ רעזדנוא ןיא

 ןקָארשרעד ךיז טלָאװ טפַאשלעזעג יד יווװ ,הדירי עקידלַאװג ַאזַא

 טינ טָאה טפַאשלעזעג יד יוװ גנַאל ױזַא . .. ,חכ םענעגייא ריא רַאפ
 ןעוועג זיא ל?ליּפש-רעטַאעט סָאד ןוא ,עניב רעד ןופ ?ליפוצ טמולחעגנ

 טָאה םיוק רָאנ ,עקידנרעיוד ןעוועג סעיציזָאּפ יד ןענייז ,ךַאז-ייב ַא

 -ענ ןענייז ןעגנוזָאלטּפױה יד ןוא ןעוועג רבוג עינַאמיליּפש סָאד

 ןיוש ןְבָאה ,ןרָאיטקַא ןופ עירָאלג רעד וצ ןביוחרעד וצ ךיז ןרָאװ

 ןצנַאג םעד טקרַאטשענ ןבָאה סָאװ ,ןעמעלבָארּפ-טּפיוה יד אלימב

 ,ןַאסידַאק אבויל ,וָאבוד בקעי ,ןָאסלעגרעב דוד ,וָאלוב ףסוי ,טַאּפ הרש : קידנציז

 טנוװָא-טסנוקניילק ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא 1920 לירּפַא 223 םעד

 ,ןייבשיפ ןימינב דילגטימ םעד דובכל

 -תלבק ַא טנדרַאעגנייא *טפַאשלעזעג;, יד טָאה 1930 יַאמ 26 םעד

 -ייווצ רעד ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא'ס .,ןייבשריה ץרּפ דובכל םינּפ

 -שילַאקיוװמ א ,"רעטכעט סדימש םעד,; עסעיּפ ןייז ןופ טקַא רעט

 ַא טימ ןטָארטעגסױרַא זיא טסַאג רעד ןוא ,םַארגָארּפ שירעלטסניק

 .עדער

 -לעיצעּפס ןופ טייהנזעוונָא רעד ןיא טרעוו 1920 רעבָאטקָא 22 םעד

 ,"םיבנג, עמַארד ןייז טריפעגפיוא ָאקמיב .פ גרוטַאמַארד ןטכַארבעג

 ןופ "םירוחב עטלַא; טרזחעגרעביא טרעוו 1921 רַאונַאי 11 םעד
 .אדלופ קיוודול

 עמַארד סיקסניּפ דוד טריפעגפיוא טרעוו 1921 ץרעמ 10 םעד
 ,?טָאג ןייז טימ רעדעי,
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 -רשוי טינ ןעוועג טלָאוװ סע ... .ךַאז אצוי ַא ןרעוו טזומענ ,יובעג

 -ַאב ָאי טָאה טפַאשלעזעג יד זַא ,טקַאפ םעד טָא ןענעקיילרַאפ קיד

 -ביל סלַא . .. רעליּפש עלופטנַאלַאט רָאּפ ַא ןעגנערבוצסיורַא ןזיוו

 ןענייז ,ןרָאיטקַא סְלַא ןרימַאלקָארּפ ןעמונעגנ ךיז ייז ןבָאה רעבָאה

 ןרָאװעג רעכוזַאבררעטאעט ןרעסעב םעד דצמ ןעגנורעדָאפ - יד

 -ניא רעד אלימב ןיוש טָאה -- רעכבָאהביל וצ יוװ טינ --- רעקיגָאװ

 רעוו ... .רעקידנלַאפכרוד ַא ,רעקידלקַאוװ ַא ןרעוו טזומעג טלַאה

 ןקידנעמוק !רעלטעב, סקיווייל ןופ גנוריפפיוא יד ,רשפא ,טסייוו

 -קירוצ ַא וצ ךוזרַאפ רענעגנולעג ַא סלַא ןזיײוסױרַא ךיז טעוו ,שדוח

 ."בצמ ןקידרעירפ רעייז וצ רעק

 -עג טריפעגפיוא ןָאדרָאג ןויצ-ןב ןופ ר"א זיא 1931 יַאמ 24 םעד

 ןופ ןטקַא 4 ןיא עמַארד ,"רעלטעב,, טוטיטסניא-סקלָאפ ןיא ןרָאװ

 ,קיווייל .ה

8 



 רעטַאעט {שידיי

 :ןליּפש ןוא גנוריפפיוא ,עסעיּפ רעד ןגעוו טביירש ירוי קרַאמ

 -נָא ןַא טימ ,ןבירשענפיוא קידלּפענ רעייז זיא עמַארד יד ....,

 סעּפע וצ זייוונָא ןַא טימ ,קנואוו ַא טימ רָאנ ,םזילַאער ןופ לעטש

 -עג טינ רָאסישזער ןופ עבַאגפיוא יד זיא רַאפרעד . . . .ץענרע .ןוא

 לָאמנייק רעבָא ,ןטכער ךס ַא טָאה רָאסישזער ַא .עטכייל ןייק ןעוו

 רָאסישזער רעד עקַאט טָאה ,גנופַאשרעביא ןופ טכער סָאד טינ

 ןָאטעג טנַאקעג טָאה סע סָאװ עטסעב סָאד ןָאטענ ןָאדרָאנ ןויצ-ןב

 -נבענרעביא ןוא ימ ךס ַא .גנולדנַאה רעשטשוטמ ַאזַא טימ ןרעוו

 ןעגנולקעג טָאה ליּפשנעמַאזוצ רעד ןוא ןעזעגסיורַא ךיז טָאה טייק

 ,.רעטסעקרָא ןטנעדוטס םענייפ ַא ןופ טליּפשעג עינָאפמיס ַא יו

 לסיבַא ןבָאה רעליּפש יד ואוו ,טקַא ןטשרע ןופ םַאנפיוא רעד טימ

 רָאפישזער רעד טָאה ,ליטש רעייז סָאד ןוא ,טנַאוװ רעד וצ טדערעג

 ןיא טקרעמעג ךיז טָאה העּפשה ןייז ןוא ןעלקניוו עלַא טליפעגסיוא
 ,עלַא ןבָאה טליּפשעג ןוא -- רעליּפש ןדעי ןופ רעק ןוא ריר ןדעי

 -ירד רעד סיורַא זיא ןעננולעג רָאנ-רָאנ ,טכעלש רעוו ןוא טונ רעוו

 רעד ןופ יוב םעד טצונענסיוא טָאה רָאסישזער רעד ואוו טקַא רעט

 ּפָארַא ןריפ סָאװ ןּפערט ןוא ןנעוו טימ קירב ַא רעטנוא) עניב

 עיצַאניבמָאק רענעגנולעג ַא וצ ?ליּפש םעד ןביוהרעד ןוא (ףיורַא ןוא
 ןסיורג רָאנ ַא ... .םיור ןוא גנוטכיד ,עיצַארָאקעד ,ליּפשיוש ןופ

 רעיוב רעד ןוא קינּפורק זוָאר ןירעלָאמ עננוי יד ןענידרַאפ ביול

 ריא ןוא טנַאלַאט ליפ רעייז טנָאמרַאפ קינּפורק זוָאר .ווָאקיביר

 -ָאקעד יד ,ןטייקכעלנעמ עטיירב טימ רעטַאעט-טפנוק ַא זיא ץַאלּפ

 ןופ גלָאפרעד םוצ ןנָארטעגייב ךס ַא טָאה קינּפורק זוָאר ןופ עיצַאר

 -נואוו ןוא ןעמויטסָאק ענייז טימ טָאה ןַאמרעב סקעמ .עסעיּפ רעד

 ."נלָאפרעד םעד ןיא ?ייט א ךיוא ןעמירנ ערַאברעד

 -םיוא ,רבחמ ןופ טייהנזעוונָא רעד ןיא ,טרעוו 1922 ץרעמ 12 םעד

 -ריטַאס ַא ,"באזרא/ סיקסניּפ דוד ,ןָאדרָאג ןויצ-ןב ןופ ר"א טריפעג

 ,ןטקַא 4 ןיא ליּפש

 : גנוריפפיוא רעד ןגעוו טביירש ןיבמ ףלא

 טָאה ,גנוריפפיוא רעטשרע רעד ןופ ןעז טנָאקעג טָאה ןעמ יו,

 רעד רַאפ ןטיירבוצראפ ךיז טייצ גונענ טַאהעג טינ טפַאשלעזעג יד

 ןדימסעגסיוא ןרעלעפ עשינכעט יד ןטלָאװ שרעדנַא ,גנולעטשרָאפ

 זיא שינרעטסניפ יד ואוו ,טקַא ןטצעל םעד ןיא לעיצעּפס ; ןרָאװעג

 ףיֹוא זיא ,קינכעט רעד רעסיוא רעבָא ,ןרָאװעג קיטכיל וצ ?סיבַא
 -לייטנָא ןדעי ןופ עביל יד ןרָאװעג ןעזעגסױרַא טירש ןוא טירט ןדעי

 תמחמ רעדָא ךעלנעמ רָאנ זיא גנוטלַאה ַאזַא .קיטש םעד ןיא רעמענ
 ןוא רבחמ םוצ עביל סיורג תמחמ רעדָא טייקשירעלטסניק סיורג
 בילוצ ךעלגעמ ןעוועג ןענייז תולעמ עֶלַא יד טָא , . , ,קיטש ןייז

 טעברַא רעטגנערטשעגנָא ןבעגעגרעביא ןוא רענייש רעיוהענמוא רעד

 לָאמנייא יו רעמ ןיוש טָאה רע ,ןָאדרָאנ ןויצ ןב רָאסישזער ןופ

 יד זיא לָאמ סעקיטציא רעבָא ,ישזער ןיא ןטייקיאעפ ענייז ןזיווװַאב

 וצ תחנ ַא ןעוועג זןיא סע ןוא ערערעווש ליפ א ןעוועג עבַאנפיוא

 -נַא טינ ןָאדרָאג טָאה טייהנגעלעג רעטסרעווש רעד ייב ןַא ,ןעז

 | ,?טשיוט

 טריפעגפיוא ןָאדרָאג ןויצ-ןב ןופ ר"א זיא 1922 רעבָאטקָא 2 םעד

 ןייטשניבור .ש ןופ ר"א ,לסקייד .ש ןופ *תומשנ עטעקַאנ, ןרָאװעג

 סירָאמ ןופ ר"א ןוא ,בייל ינָאמ ןופ "לרעּפ ןופ רחוס רעד, ---

 -רעביא ,יקסווָאקששרעמ ןופ (*ינומ איקאס; רעדָא) *ַאדוב; --- ןָאסיײמ

 .ןָאסײמ סירָאמ ןופ טעברַאַאב ,שָאוהי ןופ טצעז

 ןָאדרָאג ןויצ-ןב ןופ ר"א טריפעגפיוא טרעוו 1935 ץרעמ 25 םעד

 סעיצַארָאקעד ,ַאקרָאיוװעיױװ םהרבא ןופ (*ןטנַאמַאיד) "ץענערג ןפיוא;

 .*יקסנַאזיװ ןַאטיינ --- ץנעט ,ןירָאּפיצ לאכימ ---

 טריפעגפיוא ןָאדרָאג ןויצ-ןב ןופ ר"א טרעוו 1922 לירּפַא 12 םעד
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 יד; ,(רידַאנ השמ -- טריזיטַאמַארד) םכילע םולש ןופ "רעגייז רעד ;

 .לסקייד ,ש ןופ "תומשנ עטעקַאנ; ןוא יקסניּפ דוד ןופ *ענָאנ ענייש

 ןיטסרעג ַאטרעב ,ימע-ןב בקעי רעליּפשיוש יד ןרעוו 1922 יַאמ ןיא

 "טפַאשלעזעג, רעד טימ ןטערטוצפיוא ןטעברַאפ םיובלעטייט םהרבא

 *לארשי רעטָאפ ןייז/ טריפעגפיוא טרעוו ימע-ןב בקעי ןופ רייא ןוא

 טרעוו עסעיּפ יד .שטייט השמ ןופ טצעזרעביא ,ןייטשנרעב ירנַא ןופ

 ,גלָאפרעד סיורג טימ לָאמ 6 טליּפשעג

 ןופ רעדילגטימ יד טימ ףיוא ימע-ןב טריפ 1932 יַאמ 28 םעד

 ."רעדלעפ ענירג; סנייבשריה *טפַאשלעזעג, רעד

 טעברַא ריא טימ רעטייוו ןייגוצנָא ךיז טיירג *טפַאשלעזעג, יד

 .טינ סע ןביולרעד ןעגנוגנידַאב עלעירעטַאמ יד רעבָא ,טסעג יד טימ

 -ַאדעּפ ןטימ *טפַאשלעזעג , יד ךיז טדניברַאפ 1922-24 ןָאזעס םוצ

 טריפעגנָא טלָאמַאד טָאה רעכלעוו ,ילזרב .י רעלטסניק-עניב ןוא גָאג

 ,ָאגַאקיש ןיא ןלוש גניר-רעטעברַא יד טימ

 .י ןופ ר"א ,טוטיטסניא-סקלָאפ ןיא טרעוו 1924 רַאורבעפ 11 םעד

 .קיווייל .ה ןופ ןטקַא 4 ןיא עמַארד ,"טָארקנַאב, טריפעגפיוא ,ילזרב

 ןרעסערג ַא טימ םַארגָארּפ ַא ןבעגעגסױרַא טרעוו טייהנגעלעג רעד וצ

 רעד ןגעוו ,שטייטסיוא רעשירָאסישזער, נ"א ,ילזרב .י ןופ לקיטרַא

 .עסעיּפ

 ןוא גנוריפפיוא יד ,עסעיּפ רעד ןגעוו טביירש ןילָאגרַאמ ,א .רד

 : ןליּפש סָאד

 -נָאק עשיטַאמַארד סלַא 'טָארקנַאב, זיא ןעניז םעד ןיא ...,

 ענייז טימ טעשזוס רעצנַאנ רעד .,שילַארטַאעט טינ רעייז עיצקורטס

 -ַאּפ שיטקַאפ ַא םורַא ךיז ןעיירד ןוא ךיז ןעלקיוו ןשזַאנָאסרעּפ

 ןדלוד טינ עניב ענרעדָאמ ַא ןָאק סָאד .. , .רוגיפ עלַארטנעצ 'עוויס

 -מוא לָאמַא ןוא סָאלב סױרַא ןטסַארטנָאק יד ןופרעד ןעמוק .. ,

 -טַאעט טינ ןיילַא םעד בילוצ ןיוש זיא עמארד ַאזַא ,ךעלדנעטשרַאפ

 -רעד סעּפע טכייליפ טלָאוװ רעסישזער רענעראפרעד ַא ... ,שילאר

 -עצס ענלצנייא יד רעביא טשַאט רע ןעוו 'טָארקנַאב, ןטימ טכיירג

 ןוא רעקידעבעל לסיבַא טעשזוס םעד טכַאמ ןוא ,ןטקַא יד ןופ סענ

 -ָאנָאמ ןוא םוטש טינ ןוא ,טרעדָאפ עניב יד יװ ױזַא ,רעכעלגעווַאב

 ןייז ןופ טָאה ןָאסיימ סירָאמ ... .קרעוו שילָאבמיס ַא יװ ןָאט/

 יי:

 רעבָא רע טדער ,רָאניזער ןליטש ַא ןכַאמ וצ טכוזעג ןָאד ירוא

 -ַאעדיא ןַא ןופ קורדנייא ןייק .רעקינייוװ ךָאנ:טלדנַאה ןוא קינייװ

 ,ןֿבָאה ליוו ילזרב .י רעסישזעּר רעד יו ױזַא ,רעריטרַאמ ןשיטסיל
 .טֿבַאמעג טינ רעטקַארַאכ סנָאד ירוא ןופ גנורעדליש ןייז רעבא טָאה
 -קנעברַאפ, ןֹוא טסַאג סלַא ךיז טָאה עירול סלַא סויטעמ השמ . . .+

 ךערפ וצ ?סיבַא םייה סרבח ןייז ןיא ןטלַאהעג 'רעבָאהביל רעט

 עמוטש עפיט ירד טָאה םיובלעטייט הרש . . 3 .קידמערוטש ןוא

 טימ טקירדעגסיוא רעטומ רעוויאַאנ רעטלַא סנָאד ןופ עידעגַארט

 טעװס ַאנַא .ןעלטימ עשיטַאמארד עוװיסערּפמיא רעבָא ,עליטש

 -עג עיפָאס ןופ דעטקַארַאכ ןקיטסולסנבעל ןכעלטננוי םעד ראפ זיא

 עלָאר עשיטַאּפמיס יד ןטלַאהעגסיױא טָאה ןוא טסַאּפעגוצ טוג ןעוו

 זייווטנעמָאמ טָאה ןָאד יער סלַא סיצינ עינַאמ ... ,דנע וצ ןיב

 רעד ףיוא טפַארק עוויטקַא ןַא ... .דננייצרעביא ץנַאג טליּפשעג

 ןכלעוו ,רעלדעּפ רעד ןעוועג זיא ,ןעזעגנָא טוג ךיז טָאה סָאװ ,עניב

 -ןסַאמ יד . . . .טריזירעטקַארַאכ שיּפיט רעייז טָאה ןייטשניבור .ש

 ןטצעל ןטריזינַאנרָא-טכעלש ןופ םַאנסיוא רעד טימ ,ןענייז סענעצס

 ."טרישזנַארַא דנלעטשנדירפוצ ןעוועג ,טקַא-סולש

 -עגנייא טוטיטסניא-סקלָאפ ןשידיי ןיא טרעוו 1924 לירּפַא 1 םעד

 רתסא יורפ ןייז ןוא ןייבשריה ץרּפ דובכל םינּפ תלבק ַא טנדרָא

 "שריה טריפעגפיוא טרעוו ןָאסיימ סירָאמ ןופ ר"א ןוא ,רעשטַאימוש

 .("טעילוהעג ןדיי ןבָאה לָאמ ַא;) *עכורעװַאז ַא, רעטקַאניײא סנייב
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 ןופ ןָאקיססעל

 ןטימ טנוװָא-קנעדנָא-ץרּפ ,ל .י ַא ןבעגעג טרעוו 1924 יַאמ 18 םעד

 ןופ ר"א ,טריפעגפיוא ןרעו'ס .רענדער סלַא ןעזייר ןמלז טסַאג

 .ש ןופ ר"א ,ןוא ,"ךלמ ַא ןעוועג זיא לָאמַא; סצרּפ ,ןָאסיימ סירָאמ

 ,"הרובק ךָאנ, סצרּפ ,ןייטשניבור

 ןיא ,טריפעגפיוא ילזרב .י ןופ ר"א טרעוו 1925 רַאונַאי 5 םעד

 ןַאשזד ןופ *ףמַאקק עמַארד עקיטקַא-4 יד ,גנוטעברַאַאב רעיירפ ןייז

 ,ןוָאקַאביר דיאלק --- סעיצַארָאקעד ,יטרָאװסלַאג

 טימ רושָארב עלעיצעּפס ַא טקורדעגּפָא טרעוו גנוריפפיוא רעד וצ

 ,יגואל .י ןופ עסעיּפ רעד ןגעוו גנושטייטסיוא ןַא ןוא קילברעביא ןַא

 ןטייהנדישרַאפ-סגנוניימ עקרַאטש ןפורעגסױרַא טָאה גנוריפפיוא יד

 -ילָאּפ ןשטײטניײרַא טבורּפעג טָאה עכלעוו ,עסערּפ רעשידיי רעד ןיא

 ,גנוריפפיוא רעד ןיא ןוויטָאמ עשיט

 ןייז טימ ,ימע-ןב בקעי ןופ ר"א טרשוו 1925 רעבָאטקָא 7 םעד

 רעד ןופ רַאסימָאק רעשיטעיווָאס רעד ,ווָאניטרַאמ סלַא טליּפש

 -ןב .ןטָארעג טינ ןַאניטיוװעל זיא ווָאניטרַאמ .. , ,עעמרַא רעטיור

 ןיא טוג רעייז זיא ימע-ןב ... .ןצנַאגנניא טינ רעבָא ,ָאי --- ןימע

 ,טירש עשלַאפ ןייק ןכַאמ טינ ףרַאד רע ואוו ,רעדליב עטשרע יד

 םעד ןלעטשרָאפ זיולב ףרַאד רע ואוו ,ןעננונעוַאב עכעלריטַאנמוא

 .ווָאניטרַאמ ּפיט

 ךיז וצ ןניוצענוצ טָאה לַאזַא ןיטסיקעשט יד סלַא עדייוו םירמ

 -נארַא . .. ,דליב ןטצעלרָאפ םעד ןיא טייקמאזקרעמפיוא עצנַאנ יד

 ןרָאוװעג טריפעגכרוד טקישעג זיא סָאוװ ,עלָאר עניילק ַא זיא ןָאס

 רעטוג רענעטלַאהענסיוא ןַא ןיא ןָאסנארַא .ןָאסיימ סירָאמ ןופ

 -שיפ ןימינב .טליּפשעג טוג ױזַא םיא טָאה ןָאסיימ ןוא טסינומָאק

 .ןַיֵלַא עלעקנעצס ןייא רַאפ ןיוש וליפַא ןעעז וצ טרעוו זיא ןייב

 ערעפסָאמטַא עקיטיונ יד טפַאש (ווָאכוס לַארענעג) ןידאב לאס ..,

 (ימעךב בקעי -- ישזער) אניטיוװעל עיפָאס ןופ יילייטרוא רעד,

 עמַארד ,"לייטרוא רעד, טריפעגפיוא ,ליײטנָא סניטסרעג ַאטרעב ןוא

 .ַאניטיוװעל ַאיפָאס ןופ

 : סעט .מ טביירש ןליּפש סָאד ןוא גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 ןירעביירש יד סָאו ,תוירחא יד ךרוד טריפ ןיטסרעג ַאטרעב,

 .ןַאלאל ןופ עלָאר יד ןליּפש ןטימ טניײלענפיורַא ריא ףיוא טָאה

 ,עקידנזיורב-ליטש ,עדנדייל-ליטש יד ןענייז ןטנעמָאמ עטסעב עריא

 יד טליּפש יז ןעוו ,בעוועג ַא ןיא ךיז טרעטנָאלּפרַאפ ַאלָאל ןעוו

 -ןעיורפ םעד ןופ שינעפיט רעד ןופ רָאפ ןעמוק סָאװ ,ןסנאוינ עניד

 ַא ... ,ןיטסיקעשט יד טנעקרעד יז ןעוו ,ענעצס יד .רעטקַארַאכ

 -ַאמַארד קרַאטש יד ןיא .ענעצס עטריפעגכרוד-שירעלטסניק תמאב

 ַא ... .טכיווענכיילג ריא ןצנאנניא יִז טרילרַאֿפ סענעצס עשיט

 ןקירדסיוא םזיגַארט ןפיט םעד טנָאקעג טלָאװ ,יז יו ןירעלטסניק
 ימע-ןב בקעי ... .ןעלטימ עשירעפעש ,טנָאזעג טלָאו/כ ,רעמ ךרוד
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 לחר ןופ ןליּפש סָאד טכַאמ קורדנייא ןטוג ַא ... .ךיז םורַא

 א ףיוא טנכייצעג ןיא ןָאזרעּפ יד ,(ַאװָאכוס םַאדַאמ) שטיוורוה

 ױזַא ריא טננערב ?חר ןוא קסעטָארג ןוא םזימָאק ןשיווצ עיניל

 עדייב ךיז ןעעז . .. סויטעמ השמ ןוא םיובלעטייט הרש ... .סױורַא

 םעד וצ ןנַארטעגיײב ןבָאה רעליּפשטימ ערעדנַא עלַא יד . .. ,ןָא

 ."ננוריפפיוא רעד ןופ גלָאפרעד

 ןכעלרעי ןטרעפ םוצ ָאגַאקיש ןיא זיא 1925 רעבמעווָאנ 3 םעד

 -לעזעגירוטלוק רעשידיי ןָאיַאר ברעמלטימ רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ

 -ַאב ךיז ןבָאה'ס ןכלעוו ןיא ,בוט-םוי רעטַאעט ַא ןעמוקעגרָאפ טפַאש

 -נורעד ,ןטפַאשלעזעג עשיטַאמַארד 4 ןטירטפיוא ערעייז טימ טקילײט

 "עקַאנ; טימ ,!טפַאשלעזעג עשיטַאמַארד עשידיי רעגַאקישע יד רעט

 ,ןָאדרָאג ןויצ-ןב ןופ ר"א לסקייד .ש ןופ *תומשנ עט

 סווָאמיד ּפיסָא ימע-ןב בקעי ףיוא טריפ 1925 רעבמעווָאנ 15 םעד
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 רעטַאעט ןשידיי

 .ןטקַא 4 ןיא עמַארד ,ן*דנַאל ןטיור ןופ,| ?ןטלעװ ייווצ , עסעיּפ

 סנידרָאג בקעי ףיוא ימע-ןב בקעי טריפ 1925 רעבמעצעד 25 םעד

 ."עלערימ, סלַא ןיטסרעג ַאטרעב טימ) *תרפא עלערימ,

 רַאפ רעטאעט טרעכיזרַאפ ַא ןפַאש וצ גנוגעװַאב ַא טײטשטנַא'ס

 רעד סָאװ םעד בילוצ רעבָא ,ימע-ןב בקעי טימ *טפַאשלעזעג, רעד

 ,קרָאי-וינ ןיא טדרַאהנייר סקַאמ ןופ טָאבנָא ןַא טמוקַאב רעטצעל

 -וינ ןייק קירוצ טרָאפ רעכלעוו ,ימע-ןב ןוא ,גנוגעווַאב יד טלַאפעצ

 .טעקנַאב ַא טימ טנגעזעג טרעוו ,קרָאי

 -גנַאל ןרַאפ טנוװָא-ןגעזעג ַא ןבעגעג טרעוו 1926 רַאורבעפ 22 םעד

 טריפ רעכלעוו ,ןָאדרָאג ןויצ-ב רעסישזער ןוא דילגטימ ןקירָאי

 -ָאטסיר, ,רעליּפש-*סעטרַא; יד ןוא *טפַאשלעזעג; רעד טימ ,ףיוא

 סיקסניּפ ןופ טקַא ןטשרע םעד ןוא ,םכילע-םולש טיול ?ןטַארק

 ,"רצוא רעד;

 רעליּפשיש יד ַאגַאקיש ןייק רעדיו טגנערב ?טפַאשלעזעג, יד

 26 םעד ףיוא ייז ןטערט ןעמַאזוצ ןוא ,ןָאסידַאק ַאבויל ןוא ווָאלוב ףסוי

 רכומ עלעדנעמ טול "רעמורק רעד עקשיפא ןיא 1926 רַאורבעפ
 | ,םירפס

 ַאבויל ןוא ןייז טימ ,ווָאלוב ףסוי ךרוד טרעוו 1926 לירּפַא 2 םעד

 2 ןיא עידעמָאק ,גָאטיֿמכָאנ תבש ַא; טליּפשעג ,לײטנָא סנָאסידַאק

 ."גרעבשיפ .י ןופ שידיי ,רעדליב 8 ןוא ןלייט

 ףסוי ןכלעוו ףיוא .,טנװָא רעלעיצעּפס ַא ןבעגעג ךיוא טרעוו'ס

 "הירורב, סיקסניּפ ןיא ףיֹוא ןטערט ןָאסידַאק .ַאבויל ןוא ווָאלוב

 20 ן"= + ,וָאכעשט ןָאטנַא ןופ "הפשכמ יד, ןוא

 ןכלעוו ףיוא ,טגוװָא-טסנוקניײלק א ןבעגעג טרעוו 1926 יַאמ 28 םעד

 ,"רעקיטירק-רעטַאעט רעד, ,"רערושטקעל ַא; טריפעגפיוא ןרעוו'ס

 רעד ןוא ,"דנַאלסור ןופ םיטש יד, ןוא "םינזח ףיוא רעהרַאפ ַא;

 ,עניטנעגרַא ןופ רעקוצ הימְחִנ לַארטַאעט רעד זיא רענדער-טסַאג

 "םולש ךָאנ רָאי 20 ,טנווָא"הרכזה ַא וצ ,טרעוו 1926 ינוי 24 םעד

 רעטשרע רעד ,?סעטרַא; טִימ ןעמַאזוצ טריפעגפיוא ,טיוט סמכילע

 ץרּפ טימ ,ןָאסיײמ סירָאמ ןופ ר"א "סניוועג עסיורג סָאד; ןופ טקַא

 .רענדערטסַאג סלַא ןיײבשריה

 ןײרַא טערט ןוא ָאגַאקיש .ןיא ימעד ןב בקעי רעדיוו טמוק 1927 ןיא

 םעד ףיוא טריפ רע רעכלעוו טימ ,*טפַאשלעזעג, רעד ןיא ןליּפש

 --  שידיי ,יקרָאג םיסקַאמ ןופ "וועשטילוב רָאגעיא 1937 רַאונַאי 0

 ,לָאמ 18 טליּפשעג טרעוו עסעיּפ יד .גרעבנייפ דינָאעל

 :ןליּפש ןוא גנוריפפיוא ,עסעיּפ רעד ןגעוו טביירש סעקשערָא .ח

 סאו ,וועשטילוב רָאנעי עמַארד עטמירַאב סיקרָאנ םיסקַאמ ,

 ערעדנַא ןופ שרעדנַא זיא ,עמַארד עלַאיצַאס א יו טנכיײצַאב טרעוו

 ןרעוו עמַארד רעד טָא ןיא סָאװ ,טימרעד ןסעיּפ-רעטַאעט עלַאיצַאס
 ענייק ,ןטקילֿפנָאק עלַאיצָאס עטמיטשאב ענייק טבַארבעגסױרַא טינ

 עכעלטפַאשלעזעג ענעדישרַאפ ןופ ןענָאזרעּפ ןשיוצ ןסיױטשנעמַאזוצ

 -נוב ַא יװ טניישרעד רוגיפ ןייא זיולב .ןטכיש רעדָא ןעגנוריּפורג
 ווָאקַאי ןוזףיוט סוועשטילוב זיא סָאד .,רענָאיצולָאװער ןוא רַאט

 ערעדנַא ןופ ךיז רימ ןסיוורעד םיא ןנעוו ךיוא רעבָא .,וועיטּפַאל

 -ןייר ַא זיא ,קיפיואנביוא ,וועשטילוב רָאגעי . . , .עסעיּפ רעד ןיא

 -ןָאק זיא ןוא ךיז טיירד ץלַא .עמַארד עכעלנעזרעּפ עכעלשטנעמ
 . .וועשטילוב רָאנעי --- רוניפ-טּפיוה ןייא םורַא טרירטנעצ

 םעד טכַאמעג טינ ןבָאה ןעגנולעטשרָאפ עכעלטע עטשרע יד ..;

 ןעגנולעטשרָאפ עקידרעטייוו יד .קורדנייא ןקירעהעג ןטרַאוװרעד

 תונורסח עלַאטנעמאדנופ ָאד ןענייז ךָאד .רעסעב ךס ַא ןיוש ןענייז

 -ָאמטא עקיטיונ יד טלעפענ טָאה סנטשרע .... .גנוריפפיוא רעד ןיא

 סיױרַא ןעגנערב רעליּפשיוש יד ןעוו זיולב ךיז טפַאש סָאװ ,ערעפס

 טינ ןָאק ןעמ ,תמא .,שזַאּפיט םעד רעדָא סרעטקַארַאכ יד טלוב

2008 

 -עטקַארַאכ עשיטסילַאער עיונעג עניב רעשידיי ַא ףיוא ןטרַאוװרעד

 -עטקַארַאכ ,שזַאּפיט ןשיסור םענעכַארּפשעגסױא ןַא ןופ עיצַאזיר

 -רעטַאעט א ףרַאד ךָאד . . .+ .ןבעל רעגייטש ןסיוועג ַא רַאפ שיטסיר

 .טייקכעלרליב ןופ ,טייקטכע ןופ עיזוליא ןַא ןפַאש גנולעטשרָאפ

 עטשרע יד ןיא סרעדנוזַאב ,גנוריפפיוא רעטנָאמרעד רעד ןיא
 יד עירָאטידיוא רעד ייב ןרָאװעג ןפַאשעג טינ זיא ,ןעגנולעטשרָאפ

 -וש עסיוועג :ןכַאזרוא יד .טייקכעלדליב רעשיסור ןופ עיזוליא

 טנכייצעגסיוא . . . ,ןלָאר ערעייז רַאפ טסַאּפענוצ טינ ןענייז רעליּפש

 -ָארּפ רעקילייה רעד סלַא ןָאפיימ סירָאמ : ןטסילָאר יד ךיז ןבָאה

 -הצילמ ןייז טימ טלַאטשעג קסעטָארג ַא ןפַאשעג טָאה רע ,ּפָאק

 ,סעיצַאלוקיטסעשז עדליוו ענייז ,ןעניטוּפסַאר ןגעוו ךַארּפש רעקיד

 ףיוא ןפוא ןקסעטָארג אזא ףיוא ןזייוונָא ןייז טימ ןוא ץנעט ענייז

 ענייז ןיא וועשטילוב רָאנעי טלַאה סָאװ ,לווייט רעד יוװ ַאריפָאלג

 ןופ סקַאמילק ןלופסקורדנייא םעד טָא וצ טריפענוצ סע טָאה ,לנענ

 .טריפענכרוד שירעלטסניק רעבָא ,עלָאר עניילק ַא .עמַארד רעד

 טליּפשענ טָאה ןילוװוַאּפ לרעטָאפ ןופ לָאר רעד ןיא ןידַאב לאס ךיוא

 רעד ןיא סיצינ אינַאמ ןעוועג זיא טכעלש טינ , , , .טנבייצעגסיוא

 טָאה אינעסק ןופ לָאר רעד ןיא שטיוורוה ?חר .,ַאריפָאלנ ןופ לָאר

 טָאה יז רעבָא ,דנַאטש םעד טָא ןופ יורפ עשיסור ןייק ןפַאשעג טינ

 בקעי ;.. .עיצקיד רעטונ ,רערָאלק ןוא שינדנעטשרַאפ טימ טליּפשעג

 ,ךעלדנעטשרַאפ ,טָאה וועשטילוב רָאנעי לָאר-טּפיוה רעד ןיא ימע-ןב

 עכעלרעדנואוו ַא ןפַאשעג טָאה רע .,גנולעטשרָאפ יד טרינימָאד
 עכלעוו ןיא ןלָאר יד ןופ ןטנעמעלע ךיז ןיא טָאה לָאר יד ,טלַאטשענ

 ןשירעליּפשיוש ןצנַאג ןייז טימ טריטסעפינַאמ ךיז טָאה ימע-ןב

 ןופ גנוריפפיוא עטנַָאמרעד יד סָאװ ,קידנקוק טינ . . , ,טנַאלַאט

 ןזיוועגנָא ןביוא ןענייז סָאװ ,תונורסח יד טָאה וועשטילוב רָאנעי

 ,"גנוכיירנרעד ַא יז זיא ,ןרָאװעג

 | טביירש לעגיס .י ןוא

 רעד ןופ רעליּפשיוש עלַא ןעמונענ ימע-ןב טָאה לָאמסָאד ...,

 'ידיעק גנידיל, יד טכַארבענטימ רע טָאה לָאמ עֶלַא .טפַאשלעזעג

 -ָארּפ רעד ןופ ייווצ רעדָא רָאיטקַא ןַא ךָאנ ןוא | ןיטסילָאר-טּפיוהַו

 ןילַא ןעמוקעג ימע-ךב זיא לָאמ סקיטנייה .טלעוו רעלענַאיסעפ

 סע .תוחכ עשירָאטַאמַא עניה יד ןשיווצ ןלָאר עלַא טלייטעגנייא ןוא

 "לעזענירעד רַאפ ימע-ךב ןופ טנעמילּפמָאק רענייפ א יאדוַא זיא

 ןעוועג סָאד זיא טקנוּפדנַאטש ןשירעלטסניק םעד ןופ רעבָא ,טּפַאש

 טפַאשלעזעג רעד טימ ןבילבעג טלָאװ ימעדןב ןעוו . .. ,תועט ַא

 רעטַאעט רדסכ טליּפשענ טלָאװ יז ןעוו ןוא טייצ רערעננעל ַא רַאפ

 ,רעסישזער ןקילעפוצ ַא טנירק יז ןעוו זיולב טינ ןוא ןָאזעפ ןדעי

 תוחכ עריא ףיוא ןזָאלרַאפ ןצנאנניא ןַאד ךיז טלָאװ רע ןעוו ןוא

 ,ךעלדנעטשרַאפ רָאנ טינ ןייז סע טלָאװ ,ןלָאר עַלַא ןליפוצסיוא

 -רַאפ ךיז ףרַאד טפַאשלעזעג יד זַא ,טניימ סָאד .ךעלריטַאנ רָאנ

 -טסניק ןוא רעסישזער ןקידנעטש ַא ןבָאה וצ ןקריוו ןוא ןטכַארט

 ,רעטייל ןשירעל

 ָאד ןענייז וועשטילוב רָאנעי סלַא עֶלָאר סימע-ןב רעסיוא ..,

 טָאה גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד ייב רעבָא ,ןלָאר עקיטכיוו עכעלטע

 -ַאב ןייק טימ טפַאשלעזעג רעד ןופ רעליּפשיוש יד ןופפ רענייק ךיז

 טינ ייס ןֹוא ןליּפש ןטימ טינ ייס ,ךיז טנכייצעגסיוא טינ סרעדנוז

 "עג ןבָאה ייז סָאװ ,ןשטנעמ ןּפיט יד ןופ ננוסַאפיוא רעד טימ

 ."ןלעטשרָאפ טפרַאד

 : טביירש ןילָאגרַאמ .א ,רד
 עלַא ןזיװעגסױרַא !רָאנעי; ןייז ןיא טָאה ימע-זב בקעי ...,

 ןוא ,רעטקַארַאכ סדלעה םעד ןופ ןכירטש עוויטאגענ ןוא עוויטיזַאּפ

 -ַאב טלַאטשעג רעשיטַאמַארד רעד ןופ ננורעדליש ןייז ןיא טָאה
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 רעזַאושזרוב רעשיסור רעד ןיא םזילַארעביל ןטכַאװרעד םעד טנָאט

 ןופ זילַאנַא רעשינָאלָאכיסּפ ןוא טסנוק סיקרָאג . .. .טפַאשלעזעג

 ןכירטש עלעדייא ןקעדוצפיוא ןזיוװַאב טָאה ,תומשנ עכעלשטנעמ

 טָאה ימע-ןב ןוא ,רעירָאטעלָארּפ-טינ ייב ךיוא ןעקנַאדעג עיירפ ןוא

 -יטרַאפ רעשירעלטסניק ןייז טימ הנוכ סרָאטיוא םעד טריזילַאעד

 -ָאבמיס רעד .דלעה ןדנדייל ַא ןופ רוטַאנ 'סוועשטילוב , ןיא גנופ

 טקירדעגסיוא טלָאזעג טָאה עמַארד רעד ןופ טנעמַאמ רעשיטסיל

 ,ליּפש-לבמַאסנַא ןופ שזַאּפיט ןשיטָאזקע ןוא ןוויטאגענ ןיא ןרעוו

 רעד ןופ לַאנָאסרעּפ ןופ לייט רעטסערג רעד זיא רעדייל רעבָא
 ,ןּפיט יד רַאפ טסַאּפענוצ ןעוועג םינ טפַאשלעזעג רעשיטַאמַארד

 ,ןעמוקעגסיורַא ןענייז סרעטקַארַאכ יד ןוא ,ןעיורפ יד ?עיצעּפס

 יד . .. ,שלַאפ טינ ביוא ,סַאלב יוװ רעמ ,ןעמַאנסיוא עקינייא טימ

 טַאהעג טינ ןבָאה עמַארד רעד ןופ ןרוניפ עטנַאסערעטניא עטסרעמ

 עטסרעמ יד סָאװ ןופרעד ןעעזענּפָא ןיוש ,רעטערטרַאפ עדנסַאּפ ןייק

 .עשיסור יוװ ,סרעטקַארַאכ עשידיי רעכינ טליּפשענ ןבָאה ייז ןופ

 טָאה םעטָא ןדנרירביוזסייה ַא טימ ?קַאטקעּפס םענייפ ַאזַא ייב

 ןוא ,טייקשיסור יד ,ערעפסָאמטַא רעד ןופ טייקטכע יד יא טלעפעג

 .טפַארק-סגנוגייצרעביא יד ןוא ןָאט רעכעלריטַאנ רעד ךיוא אלימב

 יד ןצנַאגנניא טשרעהַאב 'רוניפ-רָאנעי, סימע-ןב יוװו רעבָא ױזַא ,

 עיזוליא עטקיסעלכַאנרַאפ יד טָאה ,קילב ןוא טרָאו ריא טימ עניב

 -עלנעזרעּפ ןייז ןיא ןוקית ןשביה ַא רָאנ ןענופענ לַאנָאסרעּפ ןופ

 וצ טרעוו זיא ןיילַא ליּפש סימע-ןב בילוצ ... .גנופַאש |ר}|עכ

 -סיוא עטלייצעג רָאנ ןבָאה ,טנַאמרעד יו .עמַארד סיקרָאנ ןעעז

 -רַאפ ֹוצ ןזיווַאב טפַאשלעזענמַארד רעד ןופ ?לבמַאסנַא ןופ ןעמַאנ

 ץנַאג גנולעטשרַאפ רעד ייב ןבָאה ןוא ןּפיט ערעייז ןיא ךיז ןפיט

 ,טצילבעגכרוד קַאמשענ ןוא ןייפ

 -סַאר ןופ לָאבמיס ַא --- 'יעּפָאטָארּפ רעקילייה, סנָאסיימ סירָאמ

 -עטניא ןַא ןפַאשעג טָאה --- ערעירַאק ןייז ןופ גנַאפנָא ןיא ןיטוּפ

 ןקידעכורעיװַאז ריא טימ טָאה עכלעוו ,רוניפ עקסעטָארנ עטנַאסער

 -סימ א טימ עניב יד טרעיילשרַאפ שממ טייקדליוו ןוא טעּפמיא

 ןשיטעטַאּפ טימ ןכורּפש-ףושיכ ןופ עיצַאטיצער ןייז ,?ּפענ ןזעירעט

 ןוא טפַאשנדילנסקעס ןימ א טימ טריפענכרוד רע טָאה ,םטיר

 א רעייז טלעטשעגרָאפ טָאה שטיז .ס... .טקַאט ןשילַאקיזומ

 -לייה ןליטש א ןופ רוניפ עקיצרַאה ַא ,'שטַאבורט, ןשיטַאּפמיס

 -רעביא ןוא קיטפערק ץנַאנ טָאה יקסנעבול םירפא ,רעלדניווש

 רעעזפיוא-דלַאו ןופ עלָאר עשידָאזיּפע יד טריפעגכרוד קידננייצ

 ןיא טריטערטרָאּפ ןילווַאּפ חלנ םעד טָאה ןידָאב לאס .., טאנאד

 יערדנַאפ סלַא עיסַאמַא סקעֶלַא ... ננוטלַאה ןוא םירנ ןקיטכיר

 ךַאװש וצ טכַארבעגסױרַא 'טנַאגירטניא; םעד טָאה 'װָאצנָאװז

 םיובלעדנאמ השמ ,!עינַאלעמ עקשַאנָאמ , רעד ןיא רענייוו ַארָאד ....

 -ַאנז, רעד ןיא טַאּפ הרש ןוא 'ןיטאיט, טנעדוטס ןטַאװעקָאינכ ןיא

 רעטשרע רעד ייב קורדנייא םעד טיול --- ןבָאה ,ווָאנובַאב 'עקרעכ

 רעשידִיי ַא ןופ ןדלעה ןליּפש ייז זַא ,טניימענ --- גנולעטשרָאפ

 -קַארַאכ רָאנ ןעוועג זיא 'ארוש, סלַא ןַאמסיר ארעס . . . .עסעיּפ

 ןגעלעג זיא עכלעוו ,טסניד יד ... 'ַּפַא קיעמ, ריא טימ שיטסירעט

 -נגעלעג עלַא ןירעליּפשיוש ַא טינ ,סיצינ ַאינַאמ ןופ טנעה יד ןיא

 ַאזַא דָארג ... סעיצָאמע עריא ןעלקיוועצ וצ ןוא ןליּפש וצ ןטייה

 יד .., .,ןעמואוושעצ ןוא זָאלברַאפ ןעמוקעגסױרַא זיא . .. עלָאר
 ַאיסַאב ןעוועג זיא 'געוו םייב, עלָאר-ןעיורפ עשידָאזיּפע עקיצנייא

 | ","ַאיסיַאט , סניקדָאבָאלס

 רעדילגטימ יד טימ ימע-ןב בקעי ףיוא טריפ 1937 לירּפַא 21 םעד

 ןוא ימענ האל ןרָאיטקַא עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ לײטנָא ןטימ ןוא)

 עידעמָאק עשיגַארט ,"דנילב ןרָאװעג זיא טעָאּפ רעד; (דירפ רַאזַאל
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 יקָאװלימ ןיא טליּפשעג ךיוא טרעוו סָאװ ,קיווייל .ה ןופ ןטקַא 3 ןיא

 ןוא קיווייל .ה רעטכיד םעד טגנערב טפַאשלעזעג יד .טיארטעד ןוא

 ,טרעצנַאק ַא ןבעגעג טרעוו'ס

 רעד, סגרעבדנירטס ימע-ןב בקעי ףיוא טריפ 1927 יַאמ 5 םעד

 ."רעטָאפ

 ףילער רענַאימשא, רעד תבוטל ,טרעוו 1927 רעבמעווָאנ 17 םעד

 טרעוו'ס ןוא ,רעלעקנוט רעד ןופ *ןתח רעד; טליּפשעג ,*יטעײסָאס

 ,טרעצנָאק א ןבעגעג

 טריפעגפיוא ןָאסיימ סירָאמ ןופ ר"א טרעוו 1928 רַאונַאי 5 םעד

 ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ןוא ,ץרּפ ,ל .י ןופ "רעכעה ךָאנ טינ ביוא;

 .(טקַא רעטשרע) *טייק ענעדלָאג יד, סצרּפ ,גנוזעלרָאפ-ןסַאמ

 עסעיּפ סקיוויל טיינַאב רעדיו טרעװו 1928 רַאורבעפ 19 םעד

 ,*טָארקנַאב;

 סירָאמ ןופ ר"א *טפַאשלעזעג, יד טיינַאב 1928 ץרעמ 11 םעד

 ,"םירבח-לושג עידעמָאק סאדלופ ןָאסיימ

 ןוא ?טכַאל לווייט רעד ןעוו, טײנַאב ןרעוו 1928 לירּפַא 28 םעד

 ,ןָאסיײמ סירָאמ ןופ ר"א ,ןײטשנרַא קרַאמ ןופ *תעגושמ סבייוו ןיימ,

 ,רעטַאעט טוטיטסניא סקלָאפ ןיא טרעוו 1928 לירּפַא 10 םעד

 -פיוא ,ישזער ןייז רעטנוא ,ןייטשניבור .ש ןופ לבוי ןקירָאי-20 םוצ

 -סורַא טרעוו גנולעטשרָאפ רעד וצ ."לקניוו ןפרָאװרַאפ ַא; טריפעג

 -קעס סלַא ןָאסיימ סירָאמ ןופ גנוסירגַאב ַא טימ םַארגָארּפ ַא ןבעגעג

 .סוקרַאמ .וו לארשי .רד ןוא רַאטער

 -יגנ ַא, :טנװָא םכילע-םולש ַא ןבעגעג טרעוו 1938 יַאמ 22 םעד

 רעווש, ןופ טקַא רעטירד רעד ןוא *ןגיל ַא'ס, ,"עצינשזערּפ עשיד

 ,"דיי ַא ןייז וצ

 טײנַאב גרעבנעזָאר לאכימ ןופ ר"א טרעוו 1928 רעבָאטקָא 4 םעד

 ."רעטכעט סדימש םעד; עידעמָאק סנייבשריה ץרּפ

 טקַא רעטירד רעד טריפעגפיוא טרעוו 1938 רעבמעווָאנ 10 םעד

 ןופ םרָאפ רעד ןיא ,ןבעגעג טרעוו'ס ןוא *סעטַאמש, סקיווייל ןופ

 ,קיווייל .ה ןופ *םלוג רעד, ,גנוזעלרָאפ-ןסַאמ ַא

 "רעטכָאט סנכדש םעד, טיײנַאב ןרעוו 1938 רעבמעצעד 6 םעד

 ,ןעזייר םהרבא ןופ *רעינַאּפש, ןוא

 "ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָארק טיינַאב ןרעוו 1929 רַאונַאי 24 םעד

 םעד, עידעמָאק ןייז ןופ טקַא רעטייווצ רעד ןוא ןייבשריה ץרּפ ןופ

 ,"רעטכעט סדימש

 רעסישזער ןוא רעליּפשיוש םעד רעדיוו טעברַאפ *טפַאשלעזעג , יד

 ,ווָאלוב ףסוי

 טריפעגפיוא *רעטַאעט קרַאּפ סעלגָאד , ןיא טרעוו 1929 יַאמ ןיא

 3 ןיא עידעמָאק יד ,"רַאזַאל, סלַא םיא טימ ,ווָאלוב ףסוי ךרוד

 ,גרעבשיפ בקעי --- שידיי ,גנילרעווצ .שזד ןופ "רעציביק רעד; ןטקַא

 ןויצ-ןב ןופ ר"א ,זוַאהיעלּפ סלּפיּפ ןיא טרעוו 1940 יַאמ 25 םעד

 -ָארּפ ןוא רעדליב ייווצ ןיא *עמשטערק יד, טריפעגפיוא ,ןידרָאג

 "" .סוציג .מ ןופ גָאל

 : גנוריפפיוא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו טביירש ןילָאגרַאמ .א ,רד

 ןופ ןעניז ןטכע ןיא עמארד ןייק טינ זיא , .. !עמשטערק יד ,,,

 טרעו סע יוװ יױזַא ,ליּפש ַא לַאפ ןטסעב ןיא רָאנ. . . .טרָאװ

 ואוו ,סיצינ .מ ןופ 'עמשטערק יד, ... .םַארנָארּפ ןיא טנכייצַאב

 יד ןיא ּפִא ךיז ןליּפש ,גָאלָארּפ ןכָאנ ,רעדליב רעדָא ןטקַא עדייב

 ,טייצ תעל תעמ רָאּפ ַא ןיא ןוא ןַארָאטסער סווָאטאר ןופ טנעוו ריפ

 עטלגילפעג עגנַאל ןופ סעצָארּפ ןיא ,ליּפש עװַאקישט עליואוו ַא זיא
 ןגָאלַאיד עטכַארטרַאפ טנַאסערעטניא ןוא עקיברַאפ ,עקידיינש ןוא

 ןבעל ןופ ךעלדליב ענלצנייא רעיושוצ ןרַאפ טכַארבעגסױרַא ןרעוו
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 רעטַאעט ןשידיי
= 

 ענעמואוושעצ ןוא תומולח טימ ןבעל עכלעוו ,ןּפיט ײלרעלַא ןוא

 -מוא עלַאער ןוא ןצעזעג-רוטאנ ןנעק ךיז ןעלננַאר רעבָא ,ןעעדיא

 .ןבעל ןופ ןסעצָארּפ עמענעגנָא

 ןופ ליּפש ַא רעבָא ,עמַארד ןייק טינ זיא 'עמשטערק יד; ...,

 -םרַאש ןטכיוהַאב-שירעלטסניק ןוא עירעטַאמ רעלופרילַאק רענייפ

 .ןליּפש ךעלריטַאנ ןוא ןליּפש ךיז טזָאל סָאוו ,גָאלַאיד ןקידיינש

 טנייש סע .קידנלעטשנרירפוצ וויטקורטסנָאק זיא ישזער סנָאדרָאג

 טָאה ,קינייוו וצ ןנָאז סָאװ ,ןשזַאנָאסרעּפ רֶאּפ ַא זַא ,רעבָא זדנוא

 -טע ךיז ןבָאה רעליּפש ענלצנייא ןופ . .. .ןזָאלסיוא טגעמעג ןעמ

 ןופ עֶלָאר רעד ןיא ?לאקאב ,? .טנכייצענסיוא ןייפ רָאג עכעל

 ןיא טָאה ,ווָאטאד רעציזַאב-עמשטערק ןוא 'ןרעטש םענעלַאפעג;

 ןקרַאטש א טזָאלעגרעביא יסול יורפ ןייז טימ ענעצס-סולש ןייז

 .שיטסילַאער טכע טרעדלישעג רעטקַארַאכ םעד טָאה ןוא ,קורדנייא

 טימ טרינָאּפמיא קרַאטש טָאה 'קאבאט רעלאפ , ןיא ןָאסיימ סירָאמ

 -ָאליפ םעד טכַארבעגסױרַא טלוב ןוא עקסַאמ רעשילַאגנעוװס ןייז

 ןָאט ןיא 'ןינַאס, ןשירעלטסניק ןויסערנַא ןוא טסיאָאגע ןשיפָאז

 ךיז לַאנָאסרעּפ-רענעמ רעד טָאה ןײמעגלַא ןיא ... ,גנוטלַאה ןוא
 -רַאפ טימ טרעדלישעג ייז טָאה ןוא טפיטרַאפ רעמ ןלָאר יד ןיא
 רעדייל ןענייז ןעיורפ יד .ץנעגילעטניא רעשיטסיטרַא ןוא שינדנעטש

 ,"רעכַאװש ןעוועג ליּפש ןיא

 .א ןופ ר"א .זַאהיעלּפ סלּפיּפ ןיא זיא 1941 לירּפַא 20 םעד

 ןטקַא 3 ןיא עמַארד ,"סעבמעד/ ןרָאװעג טריפעגפיוא ,רעניטַאװַארּפ

 ,ָאקמיב ,פ ןופ

 : םעד ןגעוו טביירש לעגיס ,י

 ןייֵלַא .סעבמעד, טריפענפיוא טָאה טפַאשלעזענ עשיטַאמַארד יד ,

 טנַאמרַאפ יז ,ןורסח רעסיורג ַא זיא סָאד ןוא ,תוחכ ענענייא ףיוא

 ןלָאר טּפיוה יד ןליּפש ראפ ,ישזער רעד רַאפ ןטנַאלַאט ענענייא טינ

 ןיא ןעמונענרעטנוא טינ סנױזַא טָאה יז .ןלָאר ערעדנַא רַאפ ןוא

 -ַארטַאעט ןיא ןוא ןטנַאלַאט ןיא טייקכייר ןופ ןרָאי עטסעב עריא

 ןופ רעמ רעדָא םענייא ןעגנערברעהַא ןַאד טגעלפ יז .תוחכ עשיל

 ןילב טינ ןבָאה סָאװ ,קרָאי וינ ןופ רעליּפשיוש עטנַאקַאב יד

 : ןליּפשייב .,ךַאז יד טריפענפיוא רָאנ ,ןלָאר-טּפיוה יד טליּפשעג

 טינ ןיא סע ... .ערעדנַא עליפ ןוא םיובלעטייט ,ווָאלוב ,ימע ןב

 רעפישזער רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעניטַאוװַארּפ .א ןופ דלוש יד

 ןוא טפַאשלעזענ רעד ןיא שטנעמ רעיינ ַא זיא רע .'סעבמעד, ןופ

 .ננוריפפיוא יד ןטיירנוצוצ טייצ גונענ טַאהעג טינ רשפא טָאה רע

 ַא עּפורנ ןרעד| יד ןבעג ןעמ ןָאק ןײמענלַא ןיא ןליּפש ןנעוו

 ןטייקיאעפ עטסעב יד טימ טליּפשענ טָאה רעדעי .טנעמילּפמָאק

 -ריטַאנ ןענייז סָאװ ,תונורפח יד ץָארט ןוא ,טסנרע ןפיט טימ ןוא

 -רָאפ יד זיא ,ןטלעז ױזַא רעטַאעט טליּפש ןעמ ןעוו ?עיצעּפס ,ךעל

 ."רנלעטשנרירפוצ ןוא קיטַאלג ןעווענ גנולעטש

 :גנוניימ עטצעזעגנגעק ַא טָאה ןילָאגרַאמ .א ,רד

 -שינעמכַאפ זיא 'סעבמעד, יד ןופ ננוריפפיוא סרעניטַאװַארּפ ,

 ןענייז ןטקַא ייווצ עטשרע יד ןוא ,?ופקַאמשענ ןוא טרינילּפיצסיד
 טפַאשלעזעג רעשיטַאמַארד רעד .טרירָאקעד וויטקעפע ןוא ?ופרילֲאק

 -נייא רעד וצ גנואימַאב רעטסנרע ריא רַאפ גנונעקרענָא גונעג טמוק

 יּפש עטסרעמ יד ןוא ,ןָאזעס ןופ גנוריפפיוא רעקידריוװ ןוא רעקיצ

 -ענ טינ ןוא םישוח עלַא טימ ןלָאר ערעייז טשרעהַאב ןבָאה רעל

 -ָאק טפַאפעגפיוא '!?ארשי, ןייז טָאה ןָאסיימ סירָאמ .טעשזדנָאלב

 -ןַאמָאר ,עקיניזטכייל ,עשירעפיטש יד טָאה סיצינ אינַאמ . . , ,טקער

 ץנַאנ טימ טרעדלישעג 'לעשַאר , דיומספרָאד עכעלדניפמע ןוא עשיט

 סנעמעוו ,ןיעשט שזדרָאשזד ... .ןכירטש עשיטסילַאער עפרַאש

 -ןאר, רַאפ ןענייז ןַאנרֶא רעקיטפערק ןוא גנוניישרעד עטנַאזָאּפמיא
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 .לענָאיצַאמע ןעמונַאב עלָאר יד ךיוא טָאה ,טסַאּפענוצ רעייז 'עלב

 ןייז רַאפ םיובלעדנַאמ טנידרַאפ טנעמילּפמָאק רעדנוזַאב ַא ..,

 -ענפיוא טקערָאק םיובלעדנַאמ טָאה רקיע רעד . .. ,,דמלמ השמ;

 םורַא ןוא םורַא ... ,דלעה ןייז ןופ ננוטלַאה ןוא ןָאט םעד טסַאפ

 ,גנולעטשרָאפ עדילָאס ןוא עטנַאסערעטניא ןַא !'סעבמעד; זיא ---

 . "טריפענפיוא ןטָארעג

 ָאגַאקיש ןיא זיא ,שדוח ןצנַאג ַא ןופ ךשמ ןיא ,1945 רעבָאטקָא ןיא

 -עג טָאה'מ ןכלעוו ףיוא "שדוח-ןירבָאק; ַא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא

 סירָאמ ןופ ר"א זיא רעבָאטקָא 14 םעד ןוא ,לבוי-לעב םעד טרעייפ

 -לעזעג; רעד ןופ רעדילגטימ יד ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא ןָאסיײמ

 לקנַאי; עמַארד סרַאליבוי ןופ טקַא רעטירד רעד *סעטרַא; ןוא *טפַאש

 ."עליוב

 :ןילָאגרַאמ .א ,רד טביירש גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 -ַאכ רעמענלייטנָא 9 עלַא .רומזמ ַא יוװ טייג גנולעטשרָאפ יד,
 -סָארּפ עכעלרע עוויטימירּפ יד --- ןשזַאנָאסרעּפ יד ןריזירעטקַאר
 -נטלַאהנָא ,ץנעגילעטניא ,טסנרע טימ --- 'קמע-רעשיפ} ןֹופ סעקַאט
 ,ענורטס א יוװ ,גנולדנַאה רעד ןופ ןָאט ןכעלטייהנייא םעד קיד
 סעיציטעּפער עשיגרענע סנָאסיײמ .רמ קנַאד א ,זיא רעליּפש רעדעי
 עלָאר ןייז ןיא טבעוועגנייא ןוא טבעלעגנייא ,ליפעג-תוירחא ןוא

 ,דלעה ןדנפערטַאב םנופ המשנ ןוא ףוג ןיא טרעּפרעקרַאפ יוװ ױזַא

 ,'עליוב ?קנַאיי סְלַא ןָאסיימ .רמ סיוא ךיז ןענעכייצ סרעדנוזַאב

 רעד סלַא ףילש .רמ ,'ּפָאקָארּפ, רעױּפ רעד סלַא ןייטש שזדרָאשזד

 סלַא םיציג ַאינַאמ ,רעב-שרעה רעשיפ 'רעשיפָאזָאליפ, רעטלַא

 רעשינָאמרַאה טימ .'סעניירט עשטאכ , סלַא שטיז ,? ןוא 'ַאשַאטַאנ;

 -טימ יד ,ןשזַאנָאסרעּפ עקירביא יד ןיא טימ ןקריוו עיצַארעּפָאָאק

 הרש ,(עקייכ) ןַאמקוס סימ : עּפורג רעשיטַאמַארד רעד ןופ רעדילג

 ןירבָאק ןָאעל ... .ערעדנַא ןוא טלאק .רמ ,(רעטומ יד) טַאּפ

 ןופ ןעגנולעטשרָאפ '!עלענָאיסעּפָארּפ, עֶלַא ןופ זַא ,טרעכיזרַאפ ...

 ענייא עקיטנייה יד זיא ,ןעעזענ טָאה רע עכלעוו ,!עליוב ?קנַאי,

 ."עטסעב יד ןופ

 תבוטל ,*רעטַאעט קרַאּפ סעלגָאד; ןיא זיא 1952 רַאונַאי 18 םעד

 סירָאמ ןופ ר"א ןרָאװעג טײנַאב ,טעטימָאק-ךוב ןייבשריה ץרּפ םעד

 --- סעיצַארָאקעד ,ןייבשריה ץרּפ ןופ "לקניוו ןפרָאװרַאפ ַא? ןָאסיימ

 .רעקעב דוד

 ; ןליּפש סָאד ןוא גנוריפפיוא רעד ןגעוו טביירש לעגיס ;י

 ןוא גנוריפפיוא יד זַא ,בייהנא ןיא דלַאב ןגָאז ליוו ךיא . .. ,

 ןעוועגנ זיא ,ןעמַאזוצ עלַא ןופ ןליּפש סָאד ןיימ ךיא ,ןליּפש סָאד

 טייהנטלעז ַא זיא סָאוװו ,לָאר ןייז טנעקעג טָאה רעדעי .ןטָארעג רעייז

 טינ טָאה רענייק .רעליּפשיוש עלַאנָאיסעּפָארּפ ייב ערעימערּפ ַא ייב

 ַא ןיוש ןיא ןיילַא סָאד .'ירבע, יד ןסענרַאפ רעדָא טעשזדנַאלבענ

 סירָאמ ,רָאסישזער םעד ?כ םדוק טמוק סע ןוא גנוכיירגרעד עסיורנ

 זַא ,טגרָאזענ טָאה ןָאסיימ ... .,טנעמילּפמָאק רעסיורנ ַא ,ןָאסיימ

 טָאה רע .ןרָאלרַאפ ןייג טינ לָאז קרעוו סנייבשריה ןופ ךַאז ןייק

 ןדעי ןוא קנאדענ ןדעי ,סנַאוינ ןדעי יירטעגנ ןבעגענרעביא זדנוא

 ייס ןוא ןליּפש ןכרוד ייס טכיירגרעד סָאד טָאה רע ,.רבחמ ןופ ןיימ

 א ןופ ּפיט ַא ןבענענ טָאה ןָאסיימ ... .גנוריפפיוא רעד ךרוד

 ןבָאה סיאול הכלמ ןוא טַאּפ הרש ,ןרבק ַא ןופ ףילש ןוא רענלימ

 עטיימ .טייצ רענעי ןופ ןעיורפ עשידיי עשיפרָאד טלעטשעגרַאפ

 ןענייז שטיוװָאדמַאלעמ לבייל ןוא סקַאפ עקייכ ,ןַאמצלָאה סקַאפ

 עמַאס םוצ עקַאט ןעננַאלַאב ייז רָאנ ,עיינ עמאס יד ןופ זיולב טינ

 דנעגריא רַאפ סניוועג א זיא גרַאוװגנוי עטריטנַאלַאט אזא ,רוד םעיינ

 ,טפַאשלעזעג עשיטאמארד ַא טרפב ,עּפורט רעשיטַאמַארד רעכלעוו

 -ָאיסעּפָארּפ-טינ טימ ןוא ןסעיּפ ערעסעב יד ןליּפש וצ רָאנ טכוז סָאװ
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 רעטאעט ןשידיי

 ץַאק סירָאב טעיװס אינעשז רעפייש האל ץישמַאק ינימ ןַאמרעטסוש ירעה
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 ןָאזדיװעד דוד - רעוַאר- םהרבא

 קירַא נאר

 יז 6 7 א צי א = אז קלי : א
 = ואטשניירגיִד : 7 8 והיה

 רעד ןופ גלָאפרע םעד וצ ךס ַא רעייז ןבענענוצ ןבָאה ייז ,ןלַאנ

 טליּפש רע ןוא טונ זיא עיצקיד .... סנעהָאק ןיטרַאמ .גנולעטשרַָאפ

 יד ןענַאטשרַאפ םוג ץנַאנ טָאה ןַאמלעבַא יכדרמ .טייקרעכיז טימ

 ןוא רעטונ ַא ןעוועג זיא סע .., .סורדוט ןטלַא םעד ןופ עלָאר

 ."רעטייוו יאולה ןוא גנַאפנָא רעקידהחלצה

 ןייז ןיא ,ָאגַאקיש ןיא ?סטרעוורָאפ, ןופ רָאטקַאדער ,לעגיס .י

 -עג טרעוװ סָאװ ,?לקניוו ןפרָאװרַאפ , סנייבשריה ןגעוו עיזנעצער

 -לעזעג רעד ןופ ןטייקיטעט יד ןיא הקספה ערעגנעל ַא ךָאנ טליּפש

 : טפַאשלעזעג רעד ןופ ןטעטיױויטקַא יד לסיבַא טרימוס ,טפַאש

 טפַאשלעזעג רעד ןגעוו ןביירש וצ ליפ ןעמוקעגסיוא זיא רימ,

 -נוא סעידעמָאק ןוא סעמַארד ענעדישרַאפ ןופ ןעגנוריפפיוא יד ןוא

 ןייז טַאהעגנ טָאה רָאסישזער רעדעי ,ןרָאסישזער ענעדישרַאפ רעט

 ןוא טריפעגפיוא ףרַאד עסעיּפ ַא ױזַא יו גנוניימ ןייז ןוא קילב

 -וטופ ןוא ענרעדַאמ-ארטלוא ןעוועג זיא רענייא .ןרעוו טליּפשעג

 ןיא ןוא "?רעיורט ןייז ןופ רענניז , ןיא ווָאלוב ףסוי יו שיטסיר

 ןטלאהעג ךיז ןוא לַאסקָאדָאטרָא ןעוועג זיא רערעדנַא ןַא ,"סוכוד

 ןָאטעג טָאה סָאד יו ,טדרַאהנייר סקַאמ ןופ הטיש-טסנוק רעד ןיא

 ןייז טימ םיובלעטייט םהרבא ןעמוקענ ןיא ןַאד ,ימע-ןב בקעי

 -רעטסיוא יד טימ "שטנעמ רעטיוט , ןופ גנוריפפיוא רעזעירעטסימפ

 עסעיּפ יד טָאה בנא .,יקסווָארטסָא םעס ןופ סעיצַארָאקעד עשיל

 -לעזעג רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא נלָאפרע ןטסערג םעד טַאהעג

 דנאנַאכָאנ ןכָאוו ייוצ ןעננאגעג ןיא יז זַא ,ביולג ךיא .טפאש

 ,רעטַאעט סָאלַאּפ סנַאמקילג ןיא

 ןדעי וצ ךיז ןסַאּפוצוצ ?ענש ןזיוװַאב רעבָא ןבָאה רעדילגטימ יד

 סָאו ,קרעוו יד ןופ ןעגנושטייטסיוא ענייז ןוא רָאסישזער םעיינ

 ,ןרענ ןוא קיסיילפ ןעוועג ןענייז ייז .ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענייז

2003 

 "א שי א
 = = א י

 רעכעלטפַאשלעזעג
 ןוא רעריפ

 ןופ ןָאקיסטעל

 עירול ַאנימ ָאדָאמָאד ןָאעל

 יא

 אָפ א טי

 ,ןקספ

 יטש רוד עירול לזייר 0 טי יה

 ייז .רעטַאעט ןרעסעב ןיא טבילרַאפ טסנרע ךעלכַאזטּפיוה ןוא

 סעבָארּפ וצ ןעמוק הנויח ףיוא טעברַא ערעווש גָאט א ךָאנ ןנעלפ

 םעד ףיוא ןטעברַא רעווש ןוא ןטנווֶא יד ןיא ןעננוזעלרָאפ ןוא

 -יפפיוא עֶלַא טימ טינ ,ןליּפש ןופ רענייטש ןקידנטייב-קידנעטש

 סע .ןייז םיכסמ טנָאקעג ןעמ טָאה ןעננושטייטסיוא ןוא ןעגנור

 סע .טייקימיטשנייא-טינ יד וליפַא טנַאסערעטניא ןעוועג רעבָא זיא

 ןעוועג זיא סע .ןטכארטרַאפ ךיז ןוא ןביירש וצ סָאװ ןעוושג זיא

 ."לקניוװ-רעטַאעט רעטנַאסערעטניא ןַא

 ןיא ןסיזירק ןוא ןפמַאק עכעלטע ףיוא ןָא טוייו ץיֹווַארק ילתפנ

 :*טפַאשלעזעג;, רעד

 ןעוו ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא ןעוועג זיא סיזירק רעטשרע רעד,
 ןשיוצ ףמַאק רעד סַָאג רעשידיי רעד ףיוא ןעגנַאנעגנָא זיא'ס

 רעד ןיא רעדילגטימ יד תויה .'טייהיירפ, רעד ןוא 'סטרעוורָאפ
 ןרָאװעג זיא ,סעּפורג ןיא טלייטעצ ךיוא ךיז ןבָאה !טפַאשלעזעג;

 .קינייוועניא טכיוועגכיילג םעד ןטלַאהוצנָא רעווש

 -יינ רעד םורַא ןרָאװעג טריפעגנ זיא ףמַאקײײטרַאּפ רעקיבלעזרעד

 -רעּפרעק ַא ןייז טלָאזעג טָאה סָאװ ,'עניל-רוטלוק;, רעטעדנירנעג

 ןיא ןוא ,ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק ענעדישרַאפ ןציטש וצ טפַאש

 .ןטָארטרַאפ ןעוועג זיא טפַאשלעזעג עשיטַאמַארד יד ךיוא רעכלעוו

 -לייטנָא ןבָאה ןטַאנעלעד 600 רעכלעוו ןיא ,ץנערעפנַאק ַא ייב

 -טעטירָאנימ א רעביא נעלשענ ַא וצ שממ ןעמוקעגנ זיא ,ןעמונעג

 ןלָאז ןסנַאנַא זַא ,ןרָאװעג טכַארבעגניירַא זיא סָאװ ,עיצולָאזער

 ײטרַאּפ ןופ דישרעטנוא ןָא ןעגנוטייצ עשידיי עֶלַא ןיא ןרעוו ןבענענ

 רעד ןוא ןרָאװענ ןכָארבענּפָא זיא ץנערעפנָאק יד .גנוטכיר רעדָא

 יד ןופ ןעייר יד ןיא ךיוא ןוא סָאג ןיא ןעגנַאנעגרעבירַא זיא ףמַאק

 .'.טפַאשלעזענ רעשיטאמארד, רעד ןופ רעדילנטימ
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 רעטַאעט ןשידיי
 טא.

 -ןרָאיטקַא יד סָאװ םעד בילוצ סיזירק א ןענַאטשטנַא זיא רעמעּפש

 -ַארד א זיולב ןייז לָאז !טפאשלעזעג, יד זַא ,טרעדָאפענ טָאה ןָאינוי

 עסיורג ןריפוצכרוד ןעמענרעטנוא טינ ךיז לָאז ןוא בולק רעשיטַאמ

 רעד ,ווָאלוב ףסוי זַא ,ןעוועג זיא גנורעדָאפ יד .ןעגנולעטשרָאפ

 ַא ןעוועג טלָאװ סָאד .טמַא ןייז ןופ ןרינגיזער לָאז ,רָאסישזער

 .ישזער ןייז טימ ןגָארטעגיײב ךס ַא טָאה ווָאלוב םורָאוװ ,ּפַאלק-טיוט

 ןיא טפאשלעזעג רעשיטאמארד-שידיי רעד ןופ טעטירַאלוּפָאּפ יד

 .ןענאטשעניײב רעדיוו לָאמסָאד

 זיא'מ ןעוו ,1948 רָאי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סיזירק רעטצעל רעד

 ישזער רעד רעטנוא 'קאלמאמ רָאסעּפָארּפ, ןריפוצפיוא ןטָארטעגוצ

 שינביולרעד רעד טימ ןרָאװעג ןָאטעג זיא סָאד םגה ,ןימע-ןב ןופ

 ןרָאװעג טלעטשעג ןטייקירעווש ןענייז ,ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד ןופ

 -סיוא ןצנַאגניא ןעוועג זיא סָאװ ,ננולעטשרָאפ רעד ראפ ךָאוו ַא

 טביולרעד ךעלדנע ייז זיא ,ןעננולדנאהראפ עגנַאל ךָאנ ,טפיוקרַאפ

 'טפַאשלעזענ, יד םנה ,ןעגנולעטשרָאפ סקעז ןריפוצפיוא ןרָאװעג

 רעקינייו טינ 'קאלמאמ רַָאסעּפָארּפ, ןליּפש וצ טיירגעג ךיז טָאה

 ערעווש טלעטשענ רעדיוו טָאה ןָאינוי-ןרָאיטקַא יד ,לָאמ קיסיירד יו

 ןוא ןרעטעברַא-עניב| 'דנעה שזדייטס,; יד זַא יװ ,ןעגנורעדַָאפ

 ןטימ ףמאק-ץנערוקנָאק רעד .טייל-ןָאינוי ןייז ןלָאז 'סנעשירטקעלע;

 יד ןעווענ ןענייז ןעײרעסײר-ײטרַאּפ יד ןוא רעטַאעט ןרעלונער

 טָאה טפַאשלעזעג עשיטַאמַארד שידיי יד סָאוװהַאפ תובס עטקעריד

 .טעברַא ריא ןריפ טנַאקעגנ טינ רעננעל

 -ליב-טסבלעז רַאפ ָאידוטס ַא טַאהעג טָאה !טפַאשלעזעג, יד ..

 ןטייצ עסיווענ וצ .ערעדנַא ןוא ץנעט רַאפ ,גנודליב-םיטש ,גנוד

 רעייז ןיא רעלטסניק ענעדישראפ ןרָאװעג טכַארברעטנורַא ןענייז

 ןנירק ןנעלפ ייז .טעברַא רעד ןיא ןפלעה וצ ןרָאפישזער ןוא ךַאפ

 טּפיוה רעד ןעוועג רעללעג סורדוט זיא טייצ ןייא ןיא .,טלָאצַאב

 -םיטש ןופ --- שטיוועשונַאמ רשא ,לײטּפָא-סעיצַארָאקעד-טסנוק ןופ

 .ןצנַאט רעדילגטימ יד טנרעלענ טָאה יקסנַאזיוװ .נ ןוא גנודליב

 גונעג לָאמ עלַא ןעוועג טינ זיא ןעגנולעטשרָאפ יד ןופ הסנכה יד
 רעד ןופ רעדילגטימ יד ייס ןוא ,תואצוה עקידנפיול יד ןקעד וצ
 -טיירב ןבָאה ,עריא טניירפ ענעבענענרעביא יד ייס ,'טפאשלעזעג,

 -ַאּפ טָאה םורַא-ײוזַא .טלַאהסיוא ריא וצ טרעייטשענייב קיצרַאה

 עכלעוו ,רעדילגטימ לָאצ עניילק א ןַא ,ןטייצ עקינייא ןיא טריס

 -ענ ןבָאה ,ןלַאנָאיסעּפָארּפ ןוא רעטעברַא סנטסרעמ ןעוועג ןןענייז

 .ןטיציפעד עסיורג ןשיװּפָא סענעשעק ענענייא ערעייז ןופ טזומ

 ערעדנַא ןוא ,,טפַאשלעזעג, רעד ןופ רעציזרָאפ ,ווָאבוד .א בקעי
 יד זַא ןוָאלרעד טינ ןוא טייז ריא ייב ןענַאטשעג ןענייז ,טניירפ

 סָאד רעבָא ... .הנכס ןיא ןלעטש יז ןלָאז ןטייקירעווש-סנַאניפ

 ןעוועג ןענייז ייז םנה ןוא ,ןסיזירק עלעיסנַאניפ ןעוועג עֶלַא ןענייז

 יַארד שידיי רעד ןופ טייז רעקיטסיינ רעד טימ ייז ןבָאה ,ערעווש

 יד ןיא קיטסייג .ןָאט וצ טַָאהעג טינ !טפַאשלעזענ רעשיטַאמ

 ןופ רעבָאהביל .,קרַאטש ןטייצ עטסרעמ יד ןעוועגנ !טפַאשלעזעג;

 -טימ יד ןבָאה ,',טסנוק םשַל טסנוק, ןוא רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב

 ,רעיודסיוא ןוא תונשקע עקידריווקרעמ ןזיוװעגסױרַא עריא רעדילנ

 שדוקה תדובע ןַא וצ יוװ סעיציטעּפער יד וצ ןעננַאגעג ןענייז ייז

 רעיינ א וצ יו גנולעטשרָאפ רעדעי וצ טיירגענ ךיז ןבָאה ןוא

 -עג גָאט ןצנַאג ַא ןבָאה סָאװ ,טיילעננוי ןעוועג .עבָארּפ-טסנוק

 ערעייז ןוא ךיז ןרענרעד ןענָאק וצ ידכ ּפַאש ןיא רעווש טעברַא

 לָאמַא ךָאנ טשרע ןעגנַאנעג ייז ןענייז ּפַאש םנופ ןוא ,סעילימאפ

 "ענ טָאה ייז ןופ רעדעי .רעטַאעט ןשידיי םעד ןעניד --- ןטעברַא

 -עטיל ןיא שינדנעטשרַאפ |רעד} יד ןיא ןענעמוקלופרַאפ וצ טכוז

 ענייז ןרעסערגרַאפ ןוא קימימ ןוא עיצקיד ןייז ןרעסעבראפ ,רוטַאר
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 סָאד ןגָארטייב אפונ טימרעד ןוא ןטייקכעלגעמ עטסקינייוועניא

 גנואיצַאב עטסנרע יד ... .ליּפש-טסנוק ןשידיי םוצ םיא ןיא עטסעב

 ןעז ןעמ ןָאק טסנוק-רעטַאעט רעשידיי וצ 'טפַאשלעזענ, רעד ןופ

 ןרעו וצ ןעניז ןיא טַָאהעג ןבָאה סָאװ יד :טקַאפ םעד טָא ןופ

 טינ ןענייז ,םעד ןופ הנויח ןעיצ ןוא ןרָאיטקַא עלַאנָאיסעפָארּפ

 -ומ יד ןופ ןניוא יד ןיא ,רעדילנטימ סלַא ןרָאוװענ ןעמונעגניירַא

 עיצַאנעפָארּפ ַא ןעוועג רעטַאעט רעשידיי רערַאלוגער רעד זיא סרער

 -ַארעטיל גנערטש טריפענפיוא ןבָאה ייז .טסנוק-רעטַאעט רעד ןופ

 ןנרוטאמארד עשידיי ןענייז ןלַאפ עטסרעמ יד ןיא .ןסעיּפ עשיר

 ףיוא ןבענ גנוטכַא ןלָאז ייז זַא ,עגַאקיש ןייק ןרָאװעג טכַארבעג

 דוד ,ןייבשריה ץרּפ ,שַא םולש .קרעוו ערעייז ןופ ישזער רעד

 -םישדח ענאקיש ןיא ןעוועג ןענייז ערעדנַא ןוא ווָאמיד ּפיסָא ,יקסניּפ

 .ןרָאװעג טריפענפיוא ןענייז סעמַארד ערעייז ןעוו גנַאל

 טלעטשעג ךיז טָאה טעברַא רעניימעגנלַא ריא ןיא !טטַאשלעזענ, יד

 סָאד סָאוװ ,ננורליב-טסבלעז ,סנטשרע ; סעבַאגפיוא עסיורג ייווצ

 -טנא אפונג ךיז ףראד רעטקילײטַאב-טימ רעדעי זַא ,טניימענ טָאה

 ךרוד ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ךיז ןפיטרַאפ ךרוד ןעלקיוו

 םעד ןבייהפיוא ,סנטייווצ ,ןוא .רעלטסניק סלַא ךיז רעביא ןטעברַא

 ןרעסעב םיא ןבענ ךרוד ןרָאנ| טינ ,םלוע ןטיירב ןופ קַאמשענ

 רעד ןופ סעזַאפ עֶלַא ןנעוו םיא ןרעלקפיוא רָאנ ,ליּפש-רעטַאעט

 -קעל ןרָאװעג טרישזנַארַא ןענייז קעווצ םעד רַאפ .טסנוק-רעטַאעט

 ךָאנ .ןסַאמ עטיירב יד רַאפ קמויזָאּפמיס ןוא ןטַארעּפער ,סעיצ

 אזא ךיז רַאפ טַאהעג טינ ןדיי רעגַאקיש ןבָאה רעירפ לָאמנייק

 יו סרעפאש עטסעב ערעזדנוא טימ ןענעקַאב וצ ךיז טייהנגעלעג

 טפַאשלעזעג עשיטאמַארד יד ןעוו ןרָאי יד ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ,קיטעט ןעוועג זיא

 -טסנוק ןשידיי ןקידנעטש א ןעיובוצפיוא ןרָאװעג זיא ?יצדנע רעד

 -רעטנוא עטַאוירּפ ןופ טינ םוטנגייא סָאד ןייז לָאז סָאװ ,רעטַאעט

 -םיוא ריא ןופ ןוא עדניימעגנ רעשידיי רעד ןרעהעג לָאז רָאנ ,רעמענ

 ."ןרעוו ןטלַאהעג

 ; ןטפיוויטקַא ןוא לבמַאסנַא ןשירעליּפש ןופ חמישר
 ,גרעבנעזייא ריאמ ,ָאקנעדאווא ,שזד ,סינַא קחצי ,ןיקשא בקעי

 ,ןַאמלעבא יכדרמ ,ףָאנָארַא זוָאר ,גרעבנעזייא ַאבויל

 לָאּפ ,ץיווָאליירב סירטיב ,ןייטשרוב חסּפ ,איסראב .י ,ןידָאב לַאס

 ,קאראב סקַאמ ,םיובנעריב .מ ,רעווָאקטנעב ָאשזד ,רעווָאקטנעב

 ,לאקאב יאול

 קחצי ,ןַאמזוג רשא ,ןָאדרָאג זוָאר ,ןָאדרָאג ןויצ-ןב ,סיציג ַאינַאמ

 השמ ,ןײטשדלָאג קילעז ,גרעבנירג .שזד ,יזמג .א ,ןידנעג לָאס ,סָארג

 ,.סיציג

 ַאלעטס ,ןָאסדיוװייד דוד ,ףָאדַאמעד ןָאעל ,ווָאבוד הרש ,ווָאבוד בקעי

 ,ןַאמּפרָאד .ס ,קנעד דוד ,קנעד לרַאק ,ווָאבוד

 ,שובאה רתסא ,ץיװָארָאה לחר

 לווייפ ,יקסרָאװדָאקָאסיװ ַאמָאיס ,ַאנָארָאװ לוולעוו ,קינרעוו לזייר

 לרעב ,רענייוו ַאטרעב ,ןָאזפלָאװ ַאטרעב ,סקַאװ לשרעה ,גרעבסייוו

 ,רעגניז ָאעל ,ףָאראטָאלָאז רעיימ ,שטיז לאומש ,רעבעוו

 -כַארט ַאינָאס ,ןיקסאשט זוָאר ,ןישטלאט השמ ,םיובלעטייט הרש

 ,ןיעשט שזדרָאשזד ,גרעבנעטכַארט ףסוי ,גרעבנעט

 ,ז .רד ,ןַאמטכיל (לָארעק) האל ,ןיסעיל סלרַאשט .,ןיסעיל לבייט

 ,עירול ילרָאש ,עירול לזייר ,יקסנַאבול המלש ,ול ַאשַארבַא ,ידבל

 ,סויטעמ השמ ,םיובלעדנַאמ השמ ,לעזיימ יכדרמ .,ןָאסיימ סירָאמ

 הקבר ,סוקרַאמ .י .רד ,רוקרעמ ףלָאװ ,ןָאסיימ האל ,סויטעמ םהרבא

 דורטרעג ,רעלימ רַאקסָא ,םחנמ ,שטיװָאדעמַאלעמ לבייל ,סוקרַאמ

 .וָארושזעמ ַאינַאט ,רעלימ
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 ,ןיקטַאנ סקַאמ
 -רעס (ץַאק) סירָאב ,רעקיײמַאנַאװ-ןיקדָאבָאלס עיסַאב ,טעיווס ַאנַא

 .ןיקּפעטס םעס ,ןיל

 ,רעניטַאװַארּפ םהרבא ,טַאּפ למערווַא ,טַאּפ הרש ,לעטסָאּפ סקַאמ

 ,סַאלגנייפ רתסא ,ןיקטַאּפ יאול ,ןייבשיפ ןימינב ,רעניטַאװַארּפ לזייר

 ,סקַאפ עטיימ ,סקַאפ עקייכ ,ןאיראטופ סירָאמ

 ןַאמרעקוצ סוילוי

 -גענָארק לדנעמ ,טלַאק לגייפ ,טלַאק בקעי ,ץַאק עדייק ,ץַאק בקעי
 -זוק .שזד .רד ,שילַאק לדנייש ,ץישמאק ענימ ,ןַאגַאק קַאסיא ,גרעב

 (ּפורק) עלע ,ןהאק .שט .,רד ,סינּפיק יאול ,סינּפיק ַארַאלק ,יקסנימ

 ,לַאטנעזָאר

 ,ןייטשניבור לרעּפ ,רעאר םהרבא ,ןייטשניבור המלש ,ןַאמסיר ַארַאס

 ,טרָאּפָאּפַאר םעס ,סיערג (ןַאמזייר) לרעּפ ,ןיקפיר זוָאר ,ןיבור הנוי

 .ןַאמשטיר ילרַאשט ,ןַאמסיר םעס ,שטיװָאניבַאר ןועמש ,לעשַאר האל

 ַארָאד ,ןַאמרעטסוש ירעה ,ןייטש דוד ,ףילש ןטיינ ,רעפייש האל

 .עקנאפש רתסא ,דלעפנייטש ףסוי ,רענלוש

 : רעדילגטימ ענעברַָאטשרַאפ
 לַאס ,רעװָאקטנעב ָאשזד ,יקסווָארטסָא לעומעס ,סעקשָארָא םייח

 ,רעלעג סערדָאט ,ןָאדרָאג ןויצ-ןב ,רעגרעב .ל ,רעקעב דוד ,ןידָאב

 רעד ,סוקרַאמ .י .רד ,סויטעמ השמ ,ץישפיל .שזד .,יקסנַאבול .ס

 -ונאמ רשא ,םיובלעדנַאמ עשטנורג ,ןָאסרעײמ .ס ,םחנמ רעטכיד

 -מאק ענימ ,יקסנעשטאלפ .,ה ,טַאּפ םהרבא .יקסמינָאלס .י ,שטיוװָאס

 דוד ,ןיקפיר זוָאר ,ןַאמסיר םעס ,ןייטשניבור המלש ,ץַאק עדייק ,ץיש

 .ןַאמרעטסוש .ה ,ףילש .נ ,ןייטש

 : ןרעסישזער
 דוד .ָאקמיב .פ ,ימע-זב בקעי ,ווָאלוב ףסוי ,ןײטשנרַא קרַאמ

 ּפיסָא ,גנירעג ןָאירעמ ,ןעדַאפדלָאג ףלָאװ ,ילזרב .י ,ןָאסלעגרעב

 ,יקצילּפעט לדנעמ ,םיובלעטייט םהרבא .,ןייבשריה ץרּפ ,ווָאמיד

 דלָאגנהעש ףסוי ,דייוש קרַאמ ,לטסעמ בקעי ,יקסווערָאמ םהרבא

 ,ץרַאװש סירָאמ ןוא

 ,ןָאסלעדנעמ ףסוי ,ןָאסיימ סירָאמ .,ןָאדרָאג ןויצ-ןב ,רעגרעב ,ל

 ,ןייטשניבור .ש ןוא ץַאק בקעי ,רעניטַאוװַארּפ .א ,לעטסָאּפ סקַאמ

 : רעלָאמ |
 -יר דיילק ,ןירָאּפיצ לכימ ,רעלעג סערדָאט ,יקסווָארטסָא לעומעס

 ,רעדעפ ,י ,גנָאי ןַאװ ,קינּפורק זוָאר ,רעקעב דוד ,וואבאק

 : טסעג עטכַארבעג

 -געזָאר הנוי ,יקסניּפ דוד ,ןייבשריה ץרּפ ,שַא םולש ,ןעזייר םהרבא

 ,ה ,שָאוהי ,יקצול .א ,ןרעּפלַאה בייל השמ .,ןָאסלעגרעב דוד ,דלעפ

 ,םחנמ ןוא רידַאנ השמ ,קיווייל

 : "טפאשלעועג, רער ןופ רעטלַאװרַאפ
 סקַאמ ,סיל .ה ,לעזיימ יכדרמ ,ןַאמסיר לעומעס ,טַאּפ למערווַא

 ,ןָאסיימ סירָאמ ,ןייטשרוב חסּפ ,ןידָאב לַאס ,ןַאמפָאה .ה ,ןיקטענ

 | .ץ"כ בקעי
 ,ווָאבוד בקעי :*טפַאשלעזעג, רעד ןופ רעציזרָאפ רעטנענַאמרעּפ

 רשא ,סָארג .י ,ןָאסימ סירָאמ : ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןרַאטערקעס

 -לאט השמ ,ןָאדרָאג ןויצ-ןב ,טיוועל .ב ,רעווָאקטנעב ָאשזד ,ןַאמזוג

 סקַאמ ,ןידָאב לַאס ,לעזיימ יכדרמ ,ןייטשרוב חסּפ ,סיל .ה ,ןישט

 - ,םיובלעדנַאמ השמ ןוא ןיקטַאנ
 ,ןייטשניבור .ש ןוא ןָאסיימ סירָאמ ןופ .ע .ש -

 ,ָאגאקיש ,"דרָאקער רעשידיא רעד, ,"שנעמ רעטיוט רעד, --- דלעפניטניוװ .א
 ,1922 .נַאי 7

 עשידיא עצנאג יד טמערוטשצעגפיוא טָאה סָאװ עסלעיּפ א -- שנעמירעטאלט א

 ,1922 רַאונַאי 27 ,ָאגַאקיש ,".וװרָאפ , ,ָאגאקיש
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 ופ ןָאקיססקעל
 254,555 אומה סיי

 םואעליבוי ס'שַא םולש ןופ גנורעייפ טסילש ָאנַאקיש -- שנעמ-רעטַאעט ַא
 רַאורבעּפ ,טרָאד ,"שנעמ ןעטיוט, ןייז ןופ גנורהיפפיוא ןַא ךָאנ טימ גָאטנָאמ

,1922 | 

 ,ָאגאקיש ,".ורָאפ , ,"רצוא , ס'יקסניּפ דוד ןוא רצוא סיָאגאקיש -- קיװָאנ .פ
 ,1923 ,טקָא 9

 רעשיטאמארד .טיל רעד ןופ ךוזרַאפ רעיינ רעד --- ןןילָאגרַאמ .א .רדָו ן'מ .א
 ,1924 לירּפַא ,ָאגאקיש ,"רעירוק רעשידיא רעד, ,טפַאשלעזעג
 864 102714---1 2146 20156 04 2 (רסזגצגטמופץ, - 62056:66ע, (630162209/ 1

1924 ,11 
 ,".װרָאפ, ,רעטאעט ןעלעיּפש טרָאס רעטגאוװעג ןוא רעײנ א --- קיװָאנ ,ּפ

 ,1924 יַאמ 2 ,ָאגאקיש
 ,"רוטלוק, ,טפַאשלעזעג עשיטַאמארד:שירארעטיל רָאי ןצכעז -- רעלימ .ל

 ,1925 רעבמעװָאנ 6 ,רעבמעװָאנ 6 ,רעבָאטקָא 23 ,16 ,ָאגאקיש
 -בעפ 5 ,עגאקיש ,"רוטלוק, ,טפאשלעזעג עשירַארעטיל רעזנוא -- אאזמתתמ

 ,1926 רַאור
 -טסניק ,ןלעניגירָא ס'װָאלוב ןיא "יבצ יתבש; אמארד יד -- ןילָאגרַאמ .א ,רד

 ,1927 רעבָאטקָא 14 ,ָאגאקיש ,"רעירוק רעשידיא רעד, ,קורדסיוא ןשירעל
 (ס950 תץתגסש פ . 106 518804 04 ןגנפ 50זע007 26 ?תס 1260216 3 212ץ0036

 "(3090;טס1, .1927 ,23 .140 }0210480( 

 ,1930 ,1 ,"ָאגַאקיש, ,"לייטרוא רעד, -- סעט .מ
 ,1920 ,1 ,"ַאגאקיש,, ,געו םעיינ א ףיוא -- 3
 ,קיטירק א ףיוא טרעפטנע טפַאשלעזעג עשיטַאמַארד יד --- ןָאסיימ סירָאמ

 .1930 ,2 ,*ָאגַאקיש;

 ,1931 לירּפא ,"ַאגאקיש , ,טפאשלעזעג עשיטאמַארד רעגאקיש יד -- ריש
 ,1922 לירּפַא ,*ַאגאקיש, ,"באזרא, -- ןיבמ ףלא

 ,"טָארקנַאב, עמַארד ס'קיווייל .ה ןיא טפַאשלעזעג עשיטַאמארד יד -- לימהרבא
 ,1934 רַאורבעפ 16 ,ָאגאקיש ,י"רעירוק רעשידיא רעד,

 ,ָאגַאקיש ןיא ןבעל עכעלטפאשלעזעג רוטלוק סָאד -- ןַאמטעּפ סקילעפ
 ,19234 ,28 ,"ָאגאקיש,
 ---)| 400561:02416 1040 2062626 .82ם8//טק2ס 508642ץ, .62050000ע, 40010280,

 אס. 7, 4 :
 --| (06560180219 20460688 (0מ .8288/0267 10 '/11/4 1106 5306419

 "(כטפסעטסע} 60210 ג80, 1אס. 8, 1934.

 {--) (8!02שסעס גע 8 .5691/6" 1100 104 3 ןכגץ תטמ, 620561:2246 1
 (ג176 16 11400158 36/0414 1:000161ס, .60096עטסז, ,600102480  14ס. 1, 1935.
 ץ-) ן1ג000 תטסת-/עתנ} (02609 12141024 0250מ, 21226219 רעה 2
 (2015068 226 1460000ע8 04 (2810480 10ע2/02 5001667 גם 2 506:60 21ג7 "6

 יטע0106,", ""ססספסעטסע, .1933 ,38 .140 ,0010280( 

 ,1935 .טקָא-טּפעס ,ָאגאקיש ,"ןטארקעטסיר, -- סעט .מ

 {ץ--} 0508 130104 211240408 (0טסע 121960008 04 ןסי18 11004646: 440
 /גקעס2/6406 1106 5106 1925, "(0טפסעטס+,* (0210480, 140. 8, 1936.

 ,1937 רַאורבעפ-רַאונַאי ,יָאגַאקיש, ,וועשטילוב רָאגעי --- סעקשערַא .ח
 ,1937 רַאורבעפ 5 ,ָאגַאקיש ,ײ.וורָאפ, ,"װעשטילוב רָאגעיא -- לעגיס .י
 .1937 ,51 ,"ָאגאקיש, ,דנילב ןרָאװעג זיא סָאװ טעָאּפ רעד --- סעקשערָא .ח
 המלש ןופ טייקיטעט ייליבוי רעגירָאי-גיסיירד רעד וצ -- ןָאסיײמ סירָאמ

 ,1938 ,56 ,"ַאגאקיש , ,ןייטשניבור
 -ַאמארד ןופ גנוריפיוא רעד ןיא ,סיציג .מ ןופ -- "עמשטערק יד, -- ןימ .א
 ,1940 יַאמ 31 ,ָאגאקיש ,"רעירוק רעשידיא, ,טפאשלעזעג רעשיט

 ,טפַאשלעזעג רעשיטַאמַארד רעשידיא רעד ןופ טליּפשעג "סעבמעדע -- לעגיס ,י

 ,1941 לירּפַא 25 ,ָאגַאקיש ,* .װרַאפ ,
 ,1941 לירּפַא 25 ,ָאגַאקיש ,"רעירוק רעשידיא, ,"סעבמעד, -- ןימ .א
 "ןגרָאמ,, ,בוט"םוי רוטלוק רעשידיא רעכעלסעגראפמוא ןא --- ןילָאגרַאמ .א .רד

 ,1945 .וָאנ 2 ,,י ,ג ,"טייהיירפ
 רעשידיי רָאי קיצכעז ןופ עטכישעג רעד וצ ןלַאירעטַאמ -- ץיװַארק ילתפנ

 ,568:515 .וז ,1948 ,ָאגאקיש *,סקנּפ-לוש, ,ָאגאקיש ןיא טעברַא-רוטלוק
 קרַאּפ סעלגָאד ןיא "לקניװ ןעפרָאװרַאפ א, ס'נייבשריה ץרּפ -- לעגיס ,י

 ,1953 רַאונַאי 25 ,ָאגאקיש ,".װרָאפ ,, ,רעטַאעט
 ,קירוצ רָאי גיצרעפ טימ ָאגַאקיש ןיא ןעבעל עשידיא סָאד --- יקציוועל םוחנ

 .1955 לירּפַא 15 ,.י .ג ,".,וװרָאפ
 ַאטרעב ןוא ימעךב בקעי רַאפ טנעװַא טנוזעג-ייז רעטנַאסערעטניא -- 1

 ,ָאגַאקיש ,",ורָאפ , ,"טפַאשלעזעג רעשיטַאמארד רעגַאקיש, רעד ןופ ןיטסרעג
 ,1957 יַאֿמ 8

 3 ,י .ג ,"פ"מא ,ָאגַאקיש ןייק ןעמוקעג זיא שָאוהי ןעװ --- ןַאסלקוי ,ר
 | ,1958 רַאורבעפ

 5 .ג ,"רוטלוק עשידיײ, ,טאּפ הרש ןירעלטסניק-סקלָאפ יד -- ןיבול .ח
0, 1958, 
 ןסגממצ 14661020---186 13140150 1 1621ת6, - 106 96041061, (010280, 1260.

 7, 1961, קק. 19-111
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 רעטַאעט ןשידיי

 סיאול ,ןַאמיירפ
 |קוינעג רעזייל}

 רענילָאװ ,עילָאּפָארטסָא ןיא 1892 ןריובעג

 -דָאּפ ַא -- רעטָאפ .,דנַאלסור ,עינרעבוג

 ןוא הבישי ,םירדח ןיא טנרעלעג .קישטַאיר

 .ןיטנַאטסנָאק-טלַא ןיא לוש רעשיטָאטש ַא ןיא

 .ןזח ַא ייב ןעגנוזעג ךיוא

 ךרוד ןרָאװעג טכַארבעג רע זיא 1907 ןיא

 רע ואוו ,עקירעמַא ,סיאול .טס ןייק ןיזוק ַא

 ָאד .ןעמָאנ-עילימַאּפ סרעטומ ןייז ןָא טמענ

 -רַאפ ןוא ןעגנוטייצ טנוװָא ןיא רע טריפעצ

 רעקיטרָא רעד ןיא ןציקס עצרוק טכעלטנפע

 רעד וצ קשח א קידנליפ ."*עסערּפ עשידיא יד, גנוטייצ רעשידיי

 רַאפ ןייארַאפ ןשיטַאמַארד ןשידיי ַא טעדנירגעג רע טָאה ,עניב

 -עג ןרעװו עכלעוו ,סרעטקַאניײא ייווצ ןָא ךיוא טביירש רע ןכלעוו

 -לעגנעיירט רעד ףיוא טיובעג ,"תבש רעטיור רעד. ןופרעד ,טליּפש

 ,תבש םוא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,קרָאי-וינ ןיא הפרש

 פיליפ ןיא ןרָאװעג טרישזַאגנַא ןוא ַאגַאקיש ןיא ןעמוקעג -- 1

 ןוא ןענָאזעס יירד טליּפש רע ואוו ,ליװעדָאװ ןשידיי סדניירפנזייוו

 ךיוא טָאה רע .טליּפשעג טרָאד ןרעוו סָאװ ,ןליװעדָאװ ךיוא טביירש

 רעד, עכלעוו ןופ ,ןסעיּפ עכעלטע ןבירשעגנָא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 רעטַאעט-"סַאלַאּפ, ןיא ןרָאװעג טליּפשעג זיא *רעלָאמ רעדנילב

 ןרָאװעג טליּפשעג רעטעּפש זיא עסעיפ יד .רעלסעק. ףעזָאי ךרוד

 זַא ,גלָאפרעד ַאזַא ןעוועג ןוא ,עשרַאװ ןיא סרעדנוזַאב ,עּפָאריײא ןיא

 רעד , : רבחמ ןופ ןסיוו ןָא ,1927 ןיא טקורדענּפָא עסעיּפ יד טָאה ןעמ

 ןופ גָאליּפע ןַא טימ ןטקַא יירד ןיא עמַארדָאלעמ ,רעלאמ רעדנילב

 .?ָאריּפַאש גנולדנַאהכוב : ףיוקרעפ .ןַאמיירפ .א

 טריפעגפיוא טייצ רעבלעז רעד ןיא רענטרעג ףלָאדַא טָאה ךיוא

 -ַאמָאט יסעב עכלעוו ,"לרימ לריצק עסעיּפ ס'.פ רעטַאעט ןייז ןיא

 ג"א עקירעמַא רעביא טליּפשעג רעטעּפש ןרָאי טימ טָאה יקסוועש

 .?עיצילַאג ןופ לרימ לריצ;

 וצ ןעמדיוו ךיז העד רעד טימ קרָאי-וינ ןיא ןעמוקעג 1919 ןיא

 -עגניירַא ןטייקירעװש ףיוא ךיז קידנסיױטשנָא רעבָא ,ײרעליּפשיױש

 ךיז ןסָאלשַאב ,עינוי-ןרָאיטקַא רעשידיי רעד ןיא ןרעוו וצ ןעמונ

 .ןסעיּפ ןביירש טימ ךעלסילשסיוא ןבעגוצּפָא

 -עגפיוא רעטַאעט-"קיריל; ןיא טרעוו 1919 רעבמעטּפעס 12 םעד

 גָאלָארּפ ַא טימ ןטקַא 3 ןיא *גנַאלש ַא ןופ ןגיוא; עסעיּפ ןייז טריפ

 ,גָאליּפע ןוא

 טריפעגפיוא רעטַאעט-"קיריל; ןיא טרעוו 1919 רעבָאטקָא 8 םעד

 ןעהָאק .ה .ס} ןופ ןטקַא 4 ןיא הנמלא יד עקּפיצ, יקסנעליוו ,ב ךרוד

 ,*ףקּפיצ, ג"א 1924 לירּפַא 19 םעד טרעוו עסעיּפ יד ."ןַאמיירפ ןוא

 טריפעגפיוא ,יקסנישמור -- קיזומ ,ןָאק ןוא ןַאמיירפ ןופ ָאטערביל

 -סעק; ןיא לָאר-לטיט רעד ןיא ןָאקיּפ ילַאמ טימ ךילַאק בקעי ךרוד

 -גלָאפרעד יד ןופ ענייא טרעוו ןוא ,רעטַאעט-"וינעווע דנָאקעס סרעל

 "רעד טרעוו ןוא ,רַאוטרעּפער-ןטערעּפָא ןשידיי ןיא ןסעיּפ עטסכייר

 ,סניטערבוס עשידיי עלַא ןופ טלעוו רעד רעביא טליּפשעג ךָאנ

 ןענישרעד ,ןסיוו ןייז ןָא ןוא רבחמ ןופ ןעמָאנ ןָא זיא עסעיּפ יד

 עקּפיצ , ג"א ,16' .זז 52 ,1925 ,עשרַאװ ,ברַאפדלָאג .ש גַאלרַאפ ןיא

 ןבואר ןופ טריגַאדער ,גנַאזעג טימ ןעטקַא 4 ןיא עידעמָאק ,רעייפ

 ,?(וָאלַאסרַאמ) םיובלעדנַאמ

 -עגפיוא רעטַאעט-"קיריל; ןיא טרעוו 1920 רעבמעטּפעס 22 םעד

 יטעב טימ) *קיוועשלָאב עקרעס, ןטקַא 3 ןיא עסעיּפ ס'יפ טריפ
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 -לטיט רעד ןיא ריא טימ טרעוו ןוא ,(לָאר-לטיט רעד ןיא קנערפ

 נ"א רעטַאעט-ײלַאנָאשענ, ןיא 1927 ץרעמ 4 םעד טריפעגפיוא לָאר

 .קנַאלב ןימינב ןופ קיזומ ,עידעמָאק עשילַאקיזומ ,ײקַאזָאק עלעקרעס ,

 -טימ ןוא רָאיטקַא סלַא טרישזַאגנַא ןעוועג ,פ זיא 1920 ןָאזעס ןיא

 -"קירילא ןיא 1921 ,ןָאסנַאטַאנ סוילושזד ייב ןָאטסָאב ןיא רעסישזער

 ,גניוולש דרַאנרעב ייב קרַאונ ןיא 1922 ןוא ,רעטַאעט

 -"וינעווע דנָאקעס סרעלסעק; ןיא זיא 1920 רעבָאטקָא 8 םעד

 דליבסנבעל ,רעפּפָא סרעטסעווש ַא; ןרָאװעג טריפעגפיוא רעטַאעט

 ןטימ ?יקסנישמור ןופ קיזומ ,ןַאמיירפ ןופ טעשזוס ,רָאש לשנַא ןופ

 .ץַאז ןוא גרובנעדלָאג ןופ לײטנָא

 -נַאטַאנ סוילושזד ךרוד טריפעגפיוא ןָאטסָאב ןיא טרעוו 1920 ןיא

 ץרּפ ןופ קיזומ ,*טַאװכ עלעוולעוו, עידעמָאק עשילַאקיזומ ס'.פ ןָאס

 -פיוא 1922 רַאונַאי 17 םעד טרעװ עסעיּפ עבלעז יד .רעלדנַאס

 בָאקיישזד וצ ,קרָאי-וינ ,םעלרַאה ןיא רעטַאעט-"סקָאנעל; ןיא טריפעג

 ."ץל עלעוולעוו, נ"א טנווָא-ןרע סבָאקיישזד

 רעביירש-ןסעיּפ סלַא קרעמפיוא םעד ךיז וצ ןעיצ ןביוהעגנָא רעבָא

 טריפעגפיוא 1922 רעבָאטקָא 15 םעד זיא סע ןעוו טשרע .פ טָאה

 עמַארד ס'פ רעטַאעט-"הינעווע דנָאקעס סרעלסעק; ןיא ןרָאװעג

 רעילַאװ ינעשזד טימ (יקסנישמור ןופ קיזומ) *עביל ןופ רעקרַאטש;

 ןרָאװעג טליּפשעג עסעיּפ יד זיא 1929 ןיא .לָארטּפױה רעד ןיא

 ךרוד ךיוא ןוא ןליוּפ ןיא לָארטּפױה רעד ןיא ןַאמסייוו ַארָאד טימ

 ,וירַאּפ ןיא קַאלב ַאטעי

 טריפעגפיוא רעטַאעט ןבלעז ןיא טרעוו 1923 רַאורבעפ 9 םעד

 ןופ קיזומ ,"הלב ענעדלָאג יד; עטערעּפָא ס',פ ןָאקסעלַאכימ ךרוד

 רעצנַאג רעד רעביא טליּפשעג רעטעּפש טרעוו סָאװ ,יקסנישמור

 -ןטנעדוטס,; נ"א ,1929 ןיא רעטנורעד ,טלעוװ-רעטַאעט רעשידיי

 ןָאדנָאל ןיא ןַאמסקַאװ ןופ 1920 ןיא ןוא עניטנעגרַא ןיא ,"עביל

 -פיוא רעטַאעט-"טירטס שטרַא; רעיפלעדַאליפ ןיא טרעוו 1923 ןיא

 סָאד זַא ,ןסָאלשעגסיױא טשינ| *לַאװָאק ךורב; עסעיּפ ס'.פ טריפעג

 | .ן"עביל עסיז, עטצרעּפָא עקידרעטעּפש יד זיא

 רעטַאעט-יקיריל סנעילילע ןיא טרעוו 1922 רעבמעווָאנ 9 םעד

 טנייו ןעמ ואוו זיוה ןיא; ס'יפ רענָארק סירָאמ ךרוד טריפעגפיוא

 ,ןטקַא 4 ןיא ,*טכַאל ןעמ ןוא

 טריפעגפיוא *רעטַאעט יײװקרַאּפ, ןיא טרעוו 1924 רעבמעטּפעס ןיא

 סָאװ ,ןַאמיירפ סיאול ןוא גרעבנעזָאר לארשי ןופ *בייוו ןייז ןוא יז;

 ןוא יסול טימ ןרָאװעג טײנַאב רעדיו טרָאד 1920 ץרעמ ןיא זיא

 ,(ַאדנוקעס םולש -- קיזומ) ןלָארטּפױה יד ןיא ןַאמרעג עשימ

 -פיוא רעטַאעט-"*יטרעבילג ןיא טרעוו 1924 רעבמעטּפעס 27 םעד

 ןופ סקיריל ,ןטקַא 3 ןיא עטערעּפָא ס'.פ ןָאקסעלַאכימ ךרוד טריפעג

 ,"עביל עסיז; ,יקצענַאשלָא רעדנַאסקעלַא -- קיזומ ,דָארליג סיאול

 ערעדנַא ןוא ןָאקסעלַאכימ ךרוד טליּפשעג ךָאנרעד טרעוו עכלעוו

 עסעיּפ יד טרעוו 1928 ןיא .טלעװ:-רעטַאעט רעשידיי רעד רעביא

 יד טרעוו 1929 ןיא ,זירַאּפ ןיא םױבלעּפַא ַאשימ ךרוד טליּפשעג

 םוצ ןוא עניטנעגרַא ןיא טריפעגפיוא *לַאװָאק עקטָאמ, נ"א עסעיּפ

 עיפלעדַאליפ ןיא רעטַאעט-"טירטס שטרַא, סָאד טרעוו 192273 ןָאזעס

 ."הנותח סעקטָאמ, נ"א עסעיּפ רעבלעז רעד טימ טנפעעג

 -רעביל, ןיא טרעבליז בקעי ףיוא טריפ 1924 רעבמעצעד 25 םעד

 ,ה ןופ קיזומ ,"עביל ןופ ןפַאלקש, דליבסנבעל ס'.פ רעטַאעט-ייט

 .סילַאז

 רעטַאעט-!ןָאסניקּפָאה,, ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא זיא 1924 ןיא

 | ,שטיוָאנַאמלַאק ןוא ןַאמיירפ ןופ *רעדניק ענעסעגרַאפ;

 -"יטרעביל, ןיא ָאקסעלַאכימ ףיוא טריפ 1925 רַאונַאי 29 םעד

 ןטקַא 3 ןיא ןָאשקָאדָארּפ עשילַאקיזומ ,עביל-ןטנעדוטס ,, רעטַאעט



 אוו טא
 = ייטב

 יקצענַאשלָא ןופ קיזומ ,ןַאמצנַאט ףעזָאי -- קיריל ,ןַאמיירפ .ל ןופ

 ןיא ַאקסעלַאכימ ןופ טליּפשעג רעטעּפש טרעו סָאװ ,"ידיורב ןוא

 .רעדנעל ךס ַא

 -"ןינעווע דנָאקעס רעלסעק; ןיא טרעוו 1925 רַאורבעפ 12 םעד

 -סנבעל ,געוו רעקיצנייא רעד; ךילַאק בקעי ןופ טריפעגפיוא רעטַאעט

 טימ ,"יקסנישמור ןופ קיזומ ,ףלואוו .ס ןוא ןַאמיירפ ,.ל ןופ דליב

 -ּפעס 12 םעד .דניירפנעזייוו ינומ ןוא ("יטענ; סלַא) רעילַאװ ינעשזד

 -"ןָאיפמַא; ןיא טליּפשעג עסעיּפ עבלעז יד טרעו 1921 רעבמעט

 ,"טגייווש סָאװ יורפ יד, נ"א רעטַאעט

 -ָאשענ; ןיא וועדעבעל ןרהא ףיוא טריפ 1925 רעבמעווָאנ 12 םעד

 ,"עביל ןופ סלעדָאמ, ןטקַא 2 ןיא עטערעּפָא ס'.פ רעטַאעט-*לַאנ

 .רעלדנַאס ץרּפ ןופ קיזומ

 -עגפיוא רעטַאעט-"סקָאנעל; ןיא טרעוו 1925 רעבמעווָאנ 21 םעד

 ,"עביל עדליװ, עמַארד-עידעמָאק ס'.פ גרעבדלָאג ןאטיינ ךרוד טריפ

 יד ,לָארטּפױה רעד ןיא ריעלק .טס טימ ,יקצענַאשלָא .א ןופ קיזומ

 ןיא ָאגַאקיש ןיא ןרָאװעג טליּפשעג רעירפ ךָאנ זיא עסעיּפ עבלעז

 ."עלהרות סָאד; נ"א רעלסעק ףעזָאי ךרוד רעטַאעט-"סַאלַאּפ;

 "פיוא גרובנעדלָאג לעוימעס ךרוד טרעוו 1925 רעבמעצעד 11 םעד

 ,"עביל רעדניק, עטערעּפָא ס'.פ רעטַאעט-"ןָאיפמַא; ןיא טריפעג

 יד ןיא רעלדַא עליצ ןוא גרובנעדלָאג טימ ,ידיורב ףסוי ןופ קיזומ

 -עגפיוא 1926 רַאונַאי 22 םעד טרעוו עסעיּפ עבלעז יד .,ןלָארטּפױה

 -נַאי, סלַא ןייטשנעזָאר לעוימעס ךרוד רעטַאעט-*סקָאנעל, ןיא טריפ

 קיזומ ,ןַאמצנַאט ףעזָאי סקיריל ,ןַאמיירפ סיאול ןופ "רענייגיצ עלעק

 יד .ּפרַאק עזָאר ךיז טקילײטַאב עסעיּפ רעד ןיא .ידוָארב ףסוי --

 *ַאינָאס; ג"א טריפעגפיוא ַאנירעלעב ַאלעב טימ טרעוו עסעיּפ עבלעז

 ַא ןיא ,טרעוו ןוא רעטַאעט-"ןָאסניקּפָאה; ןיא 1928 רַאונַאי 2 םעד

 ןיא 1934:5 ןָאזעס םעד טליּפשעג ,םרָאפ רעטעברַאַאב קרַאטש

 ,ל ןופ עטערעּפָא ,רענעטָארעג רעד לשיפ , סלַא רעטַאעט-*סק'לָאפ;

 "יקסנישמור ףסוי -- קיזומ ,ןעיליל רָאדיזיא --- סקיריל ,ןַאמיירפ

 -רוב עקחסּפ ,תיליל ַאלָא ,לָאר-לטיט רעד ןיא קינלוקס השנמ טימ)

 -עּפש טרעוו ןוא (.ַא .א גרעבדלָאג ענייד ,ןַאמסָארג גניווריוא ,ןייטש

 ,טרילָארטסַאג רע ואוו ןקינלוקס ךרוד טליּפשעג רעט

 גניווריוא, ןיא ץַאז גיוודול ףיוא טריפ 1926 רַאורבעפ 19 םעד

 ,רעדיילק עדמערפ, ןיא לָארטּפױה יד טליּפש ןוא רעטַאעט-*סיײלּפ

 קיזומ ןוא קיריל ,ןַאמיירפ .ל ןופ ןטקַא 3 ןיא עידעמָאק עשילַאקיזומ

 רעד טליּפש טיײהקנַארק סצַאז בילוצ .,?ןיבול .א ןוא ץַאז גיוודול ןופ

 ,לָאר ןייז טייצ ןכָאװ 4 רבחמ

 -פיוא רעטַאעט-"*יטרעבילג ןיא טרעוו 1926 רעבמעטּפעס 22 םעד

 ָאטערביל ,ןתח ַא טרעוו עקמָאיס; וועדעבעל ןרהא ךרוד טריפעג

 נ"א עסעיּפ עבלעז יד .*רעלדנַאס ץרּפ --- קיזומ ,ןַאמיירפ .ל ןופ

 28 םעד טרעוװ ַאדנוקעס םולש ןופ קיזומ טימ *ןתח רעסעדָא רעד,

 .רעטַאעט-"דנַאלָאר, ןיא ןָאקסעלַאכימ ךרוד טריפעגפיוא 1928 .,וװוָאנ

 -פיוא רעטַאעט-"סלּפיּפ סליבעג, ןיא טרעוו 1927 רַאורבעפ 4 םעד

 עמַארדָאלעמ ס'.פ גנוטעברַאַאב ןייז ןיא ליבעג סקַאמ ןופ טריפעג

 סקַאמ ןוא ןײײטשדלָאג ינעשזד טימ "דוס רעסיורג ריא, ןטקַא 4 ןיא

 ,ןלָארטּפױה יד ןיא ליבעג

 ןיא טריפעגפיוא ןָאקסעלַאכימ ךרוד טרעוו 1927 רעבמעטּפעס ןיא

 -ָאלעמ ,טלעװו עטליּפשרַאפ ןייז , ָאגַאקיש ןיא רעטַאעט-"סַאלַאּפ ,

 ,"ַאדנוקעס םולש ןופ קיזומ ,ףלואוו .ס ןוא ןַאמיירפ ,ל ןופ עמַארד

 .רעטַאעט-"דנַאלָאר, ןיא טליּפשעג רעבמעווָאנ 9 םעד טרעוװ סָאװ

 -פיוא רעטַאעט-ײקילבָאּפ , ןיא טרעוו 1927 רעבמעטּפעס 27 םעד

 סנדייז םעד, ןייטשנעזָאר לעוימעס ןוא ץַאז גיוודול ךרוד טריפעג

 ,?להָאװ ןַאמרעה --- קיזומ ,ןַאמיירפ .ל ןופ ָאטערביל ,עטבילעג
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 ןופ ןַאטיססעל

 -עגפיוא רעטַאעט-"דנַאלָאר, ןיא זיא 1928 רעבמעטּפעס 25 םעד

 סיאול ןופ ,עביל ןופ דיל סָאד; ןָאקסעלַאכימ ךרוד ןרָאװעג טריפ

 ."ַאדנוקעס םולש -- קיזומ ,ןַאמלעדוג .ה ןופ סקיריל ,ןַאמיירפ

 -עגפיוא רעטַאעט-"דנַאלָאר, ןיא טרעוו 1928 רעבמעצעד 21 םעד

 ליּפש-טסול שילַאקיזומ ,"ַאטירָאניס; ָאקסעלַאכימ לאכימ ןופ טריפ

 -עּפש זיא עסעיּפ יד .ַאדנוקעס םולש ןופ קיזומ ,ןַאמיירפ סיאול ןופ

 עשידיי ךס ַא רעביא ןרָאװעג טליּפשעג ןָאקסעלַאכימ ךרוד רעט

 ,טלעוו רעד ןיא סרעטַאעט

 -סָאנעוב ןיא רעטַאעט-*רָאיסלעסקע, ןיא טרעוו 1929 יַאמ ןיא

 ."םיאנת עטרעטשעצ/, עסעיּפ ס',פ טריפעגפיוא סערייא

 רעטַאעט-"וינעווע דנָאקעס; ןיא טרעוו 1929 רעבָאטקָא 14 םעד

 ,לדיימ ָאידַאר סָאד, עטערעּפָא ס'.פ ךילַאק בקעי ךרוד טריפעגפיוא

 ,"יקסנישמור ףסוי ןופ קיזומ ,ןעיליל .א --- קיריל

 -פיוא רעטַאעט-*טקעּפסָארּפ, ןיא טרעוװ 1929 רעבמעווָאנ 15 םעד

 קיזומ ,"הלכ עקיבייא יד, עסעיּפ ס',פ גרעבדלָאג ןאטיינ ךרוד טריפעג

 "םינקז בשומ ןיא הנותח ַא; נ"א עסעיּפ יד ,יקסוװָאקסַאל ,פ ןופ

 ןַאמסָארג גניווריוא ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא 1926 יַאמ ןיא זיא

 ,עניטנעגרַא ןיא ןלָארטסַאג ענייז תעב
 -פיוא רעטַאעט-"יטרעביל, ןיא טרעו 1929 רעבמעווָאנ 22 םעד

 ."ןעמָאנ ַא ןָא לדיימ ַא; עסעיּפ ס',פ טריפעג
 -עגפיוא ןָאסנַאטַאנ סוילושזד ךרוד טרעוו 1920 רעבמעטּפעס ןיא

 -יירפע עטערעּפָא ס'.פ ָאגַאקיש ןיא רעטַאעט-"*ליעדנָאל; ןיא טריפ

 ,"געט עכעל

 -פיוא ןָאקסעלַאכימ לאכימ ךרוד טרעװו 1920 רעבמעטּפעס ןיא

 רעטצעל רעד, עטערעּפָא ס'.פ רעטַאעט-*טקעּפסָארּפ, ןיא טריפעג

 עשידיי יד ןיא טליּפשעג םיא ךרוד רעטעּפש טרעוװ עכלעוו ,*ץנַאט

 רעלטיוו ןויצ-ןב ךרוד 1960 ןיא ןוא ,טלעו רעד רעביא סרעטַאטט

 ,לארשי תנידמ ןיא

 -עג רעטַאעט-"דנַאלָארק ןיא טרעו 1920 רעבמעטּפעס 22 םעד

 לעגיס םַאיליװ ןופ ןטקַא 3 ןיא עטערעּפָא ,ןטנעמָאמ עסיז, טליּפש

 לאכימ ןופ טריפעגפיוא ,ַאדנוקעס .ש -- קיומ ,ןַאמיירפ ,ל ןוא

 -ַאעט יד רעביא עסעיּפ יד רעטעּפש טליּפש רעכלעוו ,?ָאקסעלַאכימ

 ,טרילָארטסַאג רע ואוו סרעט

 סערייא-סָאנעוב ןיא "ַאוװעונ; רעטַאעט ןיא זיא 1921 לירּפַא ןיא

 ."עביל רעזירַאּפ, עטערעּפָא ס'.פ ןרָאװעג טריפעגפיוא

 שטרַא; רעיפלעדַאליפ ןיא טרעװ 1931 רעבמעטּפעס 12 םעד

 טימ "רעטסעווש-ףיטש; עסעיּפ ס',פ טריפעגפיוא רעטַאעטי*טירטס

 עסעיּפ יד טרעוו 1921 רעבמעטּפעס 21 םעד ןוא ,ןַאמסייוו ַארָאד

 .ןײטשדלָאג ינעשזד טימ רעטַאעט-"דנַאלָאר, ןיא טליּפשעג

 טנפעעג רעטַאעט-"קילבָאּפ, סָאד טרעוו 1921-1922 ןָאזעס םוצ

 טימ) *עטבילרַאפ יירד; עטערעּפָא ס'.פ טימ 1921 רעבמעטּפעס ןיא

 רעטעּפש טרעוו טעשזוס רעד .,(ָאקסעלַאכימ לאכימ ןוא ןיוועל יסול

 .רעשיוא השמ טימ "לדנוז סנזה םעד, םליפ ןרַאפ טצונַאב

 -ָארטעמ ,  ןיא ץרַאװש םַאיליוװ ףיוא טריפ 1921 רעבמעצעד ןיא

 ןזח רענליו רעדא עטערעּפָא ס'.פ קרַאונ ןיא רעטַאעט-*ןַאטילָאּפ

 ."ַאדנוקעס םולש ןופ קיזומ

 ,אלעטס .ַארעס) עילימַאפ-רעלדַא יד ףיוא טערט 1922 יַאמ ןיא

 ןיא ָאגַאקיש ןיא .ַא .א דלָאגנהעש ףסוי ,(רעלדַא סיצנערפ ,רעטול

 ךרוד ,ךָאנרעד טרעו עסעיּפ יד ."םיאנוש ענעגייא, עסעיּפ ס',פ

 -ןינ ןיא ,ןוא ,ץניװָארּפ רענַאקירעמַא רעד רעביא טליּפשעג ,ייז

 עסעיּפ יד זיא רעטעּפש-ןרָאי .?רעטַאעט ןָאסניקּפָאה, ןיא ,קרָאי

 ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןיא רעביוט םייח ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג
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 רעטַאעצט ןשידיי

 טריפעגפיוא *רעטַאעט ןָאסניקּפָאה, ןיא טרעוװ 1932 רעבָאטקָא ןיא

 וװָאקָאלבַאי ןַאמרעה ןוא לעזיימ ַאלעב ,םיא טימ ,קינלוקס השנמ ךרוד

 יד ,"לרעדינש עכעליירפ סָאד; עסעיּפ ס'.פ ,ןלָארטּפױה יד ןיא

 ,לארשי תנידמ ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא רעטעּפש-ןרָאי זיא עסעיּפ

 "רעטַאעט וינעווע דנַאקעס, ןיא טרעוו 1932 רעבָאטקָא 21 םעד

 גנילוערט רעד, עסעיּפ ס'פ רעלטרעג םעס ךרוד טריפעגפיוא

 ןיא ןרָאװעג טליּפשעג םיא טימ רעירפ ךָאנ זיא סָאװ ,"ןַאמסליעס

 ,"ןטלעוו ייווצ , ג"א ָאגַאקיש

 סָאד טנפעעג 1922 רעבָאטקָא ןיא טרעוו 1922-22 ןָאזעס רעד

 עטערעּפָא ס'.פ טימ ָאקסעלַאכימ לאכימ ךרוד *רעטַאעט דנַאלָאר;

 ,(יקסנישמור ףסוי --- קיזומ) ?לארשי ןופ דיל סָאד;

 טריפעגפיוא "רעטַאעט וינעווע דנַאקעס, ןיא טרעוו 1924 ןיא

 *קישטשנַאידעמָאק רעד, עטערעּפָא ס',פ ןָאסנַאטַאנ סוילושזד ךרוד

 עניב ,גרעבנעזָאר לאכימ ,ןָאסנַאטַאנ סוילושזד ןופ לייטנָא ןטימ)

 ךרוד זיא סָאװ ,(.ַא .א דלָאג ןָאעל ,ןָאסידַאק ַאבויל ,שטיוװָאמַארבַא

 ןרָאװעג טריפעגפיוא ,עניטנעגרַא ןיא ןליּפשטסַאג ענייז תעב ,םיא

 טליּפשעג ךיוא זיא עטערעּפָא יד ,?טנַאידעמָאק רעד, נ"א ,1927 ןיא

 ,ןייטשרוב עקחסּפ ךרוד עּפָאריײא ןיא ןרָאװעג

 -גיקּפָאה; ןיא טריפעגפיוא קינלוקס השנמ ךרוד טרעוו 1924 ןיא

 "טסעק ףיוא םעדייא ןַא, עידעמָאק עשילַאקיזומ ס'.פ *רעטַאעט ןָאס

 ,גנילרעווצ ַאטעי ,קינלוקס השנמ טימ ,(קנַאלב ןימינב --- קיזומ)}

 טימ ,(טעברַאַאב לסיבַא) עסעיּפ עבלעזיד ,.ַא ,א טייצטכער רָאמיס

 רעד, נ"א געט-ןכָאװ יד ןיא טרעוו ,יקסנישמור ףסוי ןופ קיזומ

 רעשידיא, ןיא 1926 רעבמעווָאנ ןיא טריפעגפיוא *דלעה רענעיורטש

 -פיוא טרָאד 1936 רעבמעצעד 22 םעד טרעוו ןוא *רעטַאעט סקלָאפ

 ,?עידעמָאק-ךַאל עשילַאקיזמ ַא ,לשרעה רָאיניס, נ"א טריפעג

 עשידיא; סָאד טנפעעג 1935 רעבָאטקָא ןיא טרעוו 1935-26 ןָאזעס

 -עג רעד לשיפ, עידעמָאק עשילַאקיזומ ס'.פ טימ *רעטַאעט סקלָאפ

 השנמ ןופ טריפעגפיוא ,(יקסנישמור ףסוי ןופ קיזומ) *רענעטָאר

 ַא טליּפשעג טרעוו עסעיּפ יד .,"לשיפ, סלַא םיא טימ ,קינלוקס

 ןוא טעטש ענעדישרַאפ ןיא ,םיא ךרוד ,ךָאנרעד ןוא ,טייצ ערעגנעלי

 רעטנוא ,סרעקימָאק עשידיי ערעדנַא ךרוד ,רעטעּפש ןוא ,רעדנעל

 .ןעמענ ענעדישרַאפ

 ךרוד טריפעגפיוא "רעטַאעט ןָאסניקּפָאה, ןיא טרעוו 1925 ןיא

 ,ם ןופ קיזומ) *טכַאנ עטשרע יד, עסעיּפ ס'.פ ןָאסנַאטַאנ סוילושזד

 -עג טליּפשעג ךיוא ןענָאסנַאטַאנ ךרוד זיא עסעיּפ יד .(יקסווָאקסַאלי

 .עניטנעגרַא ןיא ןליּפשטסַאג ענייז תעב ןרָאװ

 -עגפיוא *רעטַאעט ןָאסניקּפָאה, ןיא טרעוו 1925 רעבמעווָאנ ןיא

 ,"דניז ןופ זיירּפ רעד; עסעיּפ ס'.פ טריפי

 עסעיּפ ס'.פ טריפעגפיוא ןילקורב ןיא טרעוו 1926 רַאורבעפ ןיא

 ,"עביל ןופ דוס רעד;

 טרָאד טערט ,עניטנעגרַא ןיא ןליּפשטסַאג עריא תעב ,1926 ןיא

 ."הנותח סעלעדיירפ, עסעיּפ ס'.פ ןיא רעשיוא עלעדיירפ ףיוא

 -עג טריפעגפיוא *רעטַאעט קיריל, ןיא זיא 1926 לירּפַא 7 םעד

 סקַאמ טימ ,גרעבנעפָאה ןוא ןַאמיירפ ןופ "הנותח סניבר םעד; ןרָאװ

 .רעטכעש ןָאיל ןוא יקסַאל

 ןרָאװעג טריפעגפיוא "רעטַאעט ײװקרַאּפ , ןיא זיא 1927 רַאונַאי ןיא

 סָאװ ,"לדיימ ַא ןייז וצ רעווש, עסעיּפ ס'.פ גרעבדלָאג ןאטיינ ךרוד

 זיא ידיעס, נ"א ןָאקיּפ ילַאמ ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג רעטעּפש זיא
 ,"ידייל א

 *רעטַאעט סקלָאפ רעשידיא, ןיא טרעוו 1927 רַאורבעפ 12 םעד

 עטערעּפָא סגרעבנייטש .ש ןוא ס'.פ קינלוקס השנמ ךרוד טריפעגפיוא
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 זיא סָאװ ,(יקסנישמור ףסוי ןופ קיזומ) *עליבר רענַאיצילַאג סָאד,

 ,ץניוװָארּפ רענַאקירעמַא רעד רעביא ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא רעטעּפש

 ןופ עיניּפ, עסעיּפ-ָאידַאר ןייז ,ָאידַאר רעד רַאפ ,ןָא טביירש .פ

 טרעוו ,גלָאפרעד ןקיזיר ַא טימ טליּפשעג טרעוו עכלעוו ,*וװעשטניּפ

 טליּפשעג טרעוו סָאװ ,עסעיּפ סלַא טריזיטַאמַארד םיא ךרוד ךָאנרעד

 קילבָאּפ; רעקרָאי-וינ ןיא לָאר-לטיט רעד ןיא דלעפ קחצי טימ

 ןיא ןליּפשטסַאג ענייז תעב ,1927 ינוי ןיא ,ךָאנרעד ןוא ,*רעטַאעט

 | ,עניטנעגרַא
 טריפעגפיוא ?רעטַאעט יײװקרַאּפע ןיא זיא 1927 רעבמעצעד ןיא

 "טשגושמ זיא טלעוװ יד; עסעיּפ ס'.פ ןרָאװעג

 ס'.פ ןרָאװעג טריפעגפיוא עניטנעגרַא ןיא זיא 1928 ילוי ןיא

 ,*רענַאיצילַאג רעד לסָאי;

 סרעמזעלק םעד, עסעיּפ-ָאידַאר סלַא ןבירשעגנָא ךיוא טָאה .פ

 ןוא ,ָאידַאר רעד רעביא ןרָאװעג טליּפשעג זיא סָאװ ,?רעטכָאט

 "רעטַאעט יײװקרַאּפ , ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ,עסעיּפ סלַא ,רעטעּפש

 ארעס ,ַאדנעװַאל סחנּפ ,אניבור ַאינַאפ ,אקסעלַאכימ לאכימ טימ

 ,סקַאל םהרבא ןוא ןַאמצלַאז רתסא ,דלָאגניג

 טריפעגפיוא *רעטַאעט לַאנָאשענ, ןיא טרעוו 1928 רעבָאטקָא ןיא

 -- קיזומ) *רתסא ןוא דוד, עסעיּפ ס'.פ ןָאסנַאטַאנ סוילושזד ךרוד

 ,סקופ ָאעל ,ןָאסנַאטַאנ סוילושזד ,תיליל ַאלֶא טימ ,(גנילירט .ַאיליא

 .ןַאמיירפ ַארָאלפ ןוא ןַאמסָארג גניווריוא ,ןיטסעק םעס

 טריפעגפיוא *רעטַאעט קילבָאּפ, ןיא טרעוו 1928 רעבָאטקָא ןיא

 ,"רַאנ רעגולק רעד, עסעיּפ ס'.פ ןיבור םחנמ ךרוד

 טריפעגפיוא *רעטַאעט לַאנָאשענ, ןיא טרעוװ 1929 רַאונַאי ןיא

 עצרַאװש יד; עיצַאסנעס-ָאידַאר ס'.פ ןָאסנַאטַאנ סוילושזד ךרוד

 ,ןָאסנַאטַאנ סוילושזד ,לָאר-לטיט רעד ןיא ןייטש לטיג טימ) *עמַאמ

 רעירפ זיא סָאװ ,עסעיּפ יד .(.ַא .א ןַאמיירפ ַארָאלּפ ,סקופ ָאעל

 רעטעּפש טרעוו ,ןעגנוצעזטרָאפ ןיא ָאידַאר רעד ףיוא ןרָאװעג ןבעגעג

 ,סרעטַאעט עשידיי ךס ַא רעביא טליּפשעג

 טריפעגפיוא "רעטַאעט ןָאסניקּפָאה, ןיא זיא 1929 רַאורבעפ ןיא

 -רעד עמַאמ ַא ףרַאד, עסעיּפ ס',פ ןײטשדלָאג ינעשזד טימ ןרָאװעג

 ןוא ,ָאידַאר רעד רעביא ןרָאװעג טליּפשעג רעירפ זיא סָאװ ,?ןלייצ

 -דלָאג ינעשזד ךרוד עניטנעגרַא ןיא ןרָאװעג טליּפשעג 1940 ןיא זיא

 ,ןליּפשטסַאג עקיטרָאד עריא תעב ןייטש

 טריפעגפיוא *רעטַאעט ןָאסניקּפָאה, ןיא זיא 1929 רַאורבעפ ןיא

 ,"ןגיוא סעמַאמ ַא; עסעיּפ ס'.פ ךַאברעיױא םעס ךרוד ןרָאװעג

 ןיא ןליּפשטסַאג ענייז תעב ,דלעפ קחצי ףיוא טריפ 1940 ינוי ןיא

 עסעיּפ ס',פ ,סערייא סָאנעוב ןיא "ליעלאס; רעטַאעט ןיא ,עניטנעגרַא

 ,"רעכיוורַאמ הילדג;

 סָאװ ,"ןפיוקרַאפ וצ דניק ַאק עסעיּפדָאידַאר יד ןָא טביירש .פ

 ךָאנרעד ,קרָאי-וינ ןיא ָאידַאר רעשידיי רעד ףיוא טריפעגפיוא טרעוו

 -פיוא עסעיּפ יד טרעוו ,1941 רעבָאטקָא ןיא ןוא ,טעטש ערעדנַא ןיא

 -ָאידַאר ,ןפיוקרַאפ וצ דניק ַא, נ"א *רעטַאעט ײװקרַאּפ, ןיא טריפעג

 ,ןַאמיירפ סיאול ןופ רעדליב 10 ןוא ןטקַא 3 ןיא עיצַאזיטַאמַארד

 -- קיזומ ,סבָאקיישזד .שזד --- סקיריל ,גרעבדלָאג ןַאטַאנ --- ישזער

 ,גרעבדלָאג עזָאר ןוא ןַאטַאנ ןופ לײטנָא ןטימ) "גרעבציירק ַאשַאי

 ינעב ,קַאבַאט ַאננַא ,רעטעלק סקַאמ ,סבָאקיישזד בָאקיישזד ןוא יטעב

 יד .(ַא .א גרעבנעדייז ןָאעל ,קַאלב ילימ ,רעדעפ ַאיווליס ,ןַאמדייז
 רעביא ךיוא ךָאנרעד ,גלָאפרעד ןסיורג ַא טימ טליפשעג טרעוו עסעיּפ

 -עגפיוא עסעיּפ יד זיא 1951 ילוי ןיא .עקירעמַא ןופ טעטש ערעדנַא

 ערטימ, ןיא רערעל הרפש ןוא רעלטיוו ןויצ-ןב טימ ןרָאװעג טריפ

 2 ןיא ,טכַאנ ןייא ןיא ןַאמָאר ַא; נ"א סערייא סָאנעוב ןיא *רעטַאעט

 ."רעדליב 12 ןוא ןטקַא
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 ,ָאגַאקיש ןיא ָאקסעלַאכימ לאכימ ךרוד טרעוו 1942 רַאונַאי ןיא

 ןצנַאגניא רבחמ ןרַאפ} טריפעגפיוא ,"רעטַאטט קרַאּפ סעלגָאד, ןיא

 ,"בייוו ןייד רימ גרָאב,; עסעיּפ ס'.פ ןטנַאקַאבמוא

 ,סקנָארב ןיא ,"רעטַאעט טנָאמירט, ןיא טרעוו 1942 רעבמעווָאנ ןיא

 ךיילב הדוהי ,ןרעּפלַאה הניד ,ןייטשרוב עקחסּפ טימ) טריפעגפיוא

 סָאװ ,?עמַאמ ַא ףרַאד רעוא עמַארדָאלעמ ס',פ (לעזרַאב ףלָאװ ןוא

 .עסעיּפ-ָאידַאר ַא יו ָאידַאר רעד רעביא ןרָאװעג טליּפשעג רעירפ זיא

 עקיצנייא ריא, ןעמָאנ ןרעטנוא ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא זיא עסעיּפ יד

 -ַאעט קרַאּפ סעלגָאד; ןיא ,ָאגַאקיש ןיא 1947 רעבָאטקָא ןיא "עביל

 ,ןלָארטּפױה יד ןיא ןיבור םחנמ ןוא ןײטשדלָאג ינעשזד טימ ,"רעט

 סקול ןעיליל ןוא ןייטשרוב עקחסּפ טימ ,טרעוו 1942 רַאורבעפ ןיא

 ןיימ; עטערעּפָא ס',פ ָאגַאקיש ןיא טריפעגפיוא ,ןלָארטּפױה יד ןיא

 ךיוא "ךעלרעווש זיא ךעלרעק נ"א זיא עסעיּפ יד ."החּפשמ סהלכ

 ןעמָאנ םעד רעטנוא זיא ןוא ,עסעיּפ-ָאידַאר ַא יװ ןרָאװעג ןבעגעג

 "רעטַאעט ןָאסניקּפָאה, ןיא ןרָאװעג טליּפשעג 1945 רעבמעטּפעס ןיא

 ,הנעט ַא טכעלטנפערַאפ טָאה רענוװָאק .ב רעביירש רעד .ןילקורב ןיא

 הנעט יד טָאה .פ רעבָא ,עסעיּפ רעד ןופ רבחמטימ ַא זיא רע זַא

 ,ןפרָאװעגּפָא

 טרעוו עכלעוו ,"קידלוש זיא רעוו; עסעיּפדָאידַאר ןייז ףיוא טריפ .פ

 ןכרוד *רעטַאעט ןָאסניקּפָאה, ןיא טריפעגפיוא 1944 רעבמעטּפעס ןיא

 2 ןיא עסעיּפ ,קידלוש זיא רעוו, נ"א ןייטשרוב עקחסּפ ןוא רבחמ

 ,גנילירט ַאיליא ןופ קיזומ ,ןַאמיירפ סיאול ןופ רעדליב 10 ןוא ןטקַא

 ,?שטיװָאקרַאמ .ל ןופ סקיריל

 ךרוד טריפעגפיוא *רעטַאעט ןָאסניקּפָאה; ןיא טרעוו 1944 ןיא

 2 ןיא עידעמָאק עשילַאקיזומ ,הנותח סעקמָאיס, ןייטשרוב עקחסּפ

 סקיריל ,ךוָאר השמ ןופ קיזומ ,ןַאמיירפ סיאול ןופ רעדליב 8 ןוא ןטקַא

 ,"שטיוװָאקרַאמ יאול ןופ

 ַא ןָא רעדניק, עסעיּפ-ָאידַאר ןייז ָאידַאר רעד ףיוא ףיוא טריפ ,פ

 -ניקּפָאה ,, ןיא טליּפשעג ,עסעיּפ ַא יװ ,ךָאנרעד טרעוו עכלעוו ,"םייה

 -דַא סוילושזד ,רעטעלק סקַאמ ,ןעטסרעג ַאטרעב טימ *רעטַאעט ןָאס

 .ַא .א רענליוו סקַאמ ,ןַאמיירפ ַארָאלפ ,ןָאסבָאקיישזד ַאטעירנעה ,רעל

 רעביא טליּפשעג ןעטסרעג ַאטרעב ךרוד רעטעּפש טרעוו עסעיּפ יד

 ,סערייא סָאנעוב ןיא *רעטַאעט ערטימ? ןיא ךיוא ןוא ץניוװָארּפ רעד

 ,1946 טסוגיוא ןיא ןליּפשטסַאג עריא תעב

 -ָאידַאר ןייז קרָאי-וינ ןיא ָאידַאר רעד רעביא ףיוא רעדיוו טריפ .פ

 רעביא ןבעגעג ךָאנרעד דלַאב טרעוו עכלעוו ,?רעבייוו טנזיוט; עסעיּפ

 סע טרעוו 1946 לירּפַא ןיא ןוא ,ץניווָארּפ רעד ןיא סָאידַאר עשידיי יד

 ןוא ןטקַא 2 ןיא עסעיּפ טלַא *רעטַאעט ןָאסניקּפָאה, ןיא טריפעגפיוא

 יליֵל ,דלָאגביל ןָאעל טימ ,עדנוקעס םולש ןופ קיזומ ,רעדליב 2
 טריפעגפיוא ךיוא טרעוו עסעיּפ יד .ַא .א ןַאמיירפ ַארָאלפ ,ַאנַאיליל

 עסעיּפ יד .סקול ןעיליל ןוא ןייטשרוב עקחסּפ ךרוד עניטנעגרַא ןיא

 ךרוד שילגנע ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ,גנוטעברַאַאב רעיירפ ַא ןיא ,זיא

 ,?לסָאי גנַאלעּפָאה; ג"א סעלעשזדנַא סָאל ןיא סקופ ָאעל

 ַאעל טימ ,טריפעגפיוא ?רעטַאעט יײװקרַאּפ, ןיא טרעוו 1947 ןיא

 ַא, עסעיּפ ס'.פ ,גרעבדלָאג ןַאטַאנ ןוא סבָאקיישזד בָאקיישזד ,סקופ

 ןיא ןסקופ ךרוד טליּפשעג רעטעּפש טרעוװ סָאװ ,"קילג עלעסיב

 .טעטש ערעדנַא ןוא סעלעשזדנַא סָאל ,ָאגַאקיש

 ס'.פ ןרָאװעג טריפעגפיוא *רעטַאעט יײװקרַאּפ, ןיא זיא 1948 ןיא

 ,טייצטכער רָאמיס ,ןיסערק םירמ טימ "הלכ ענערָאלרַאפ יד, עסעיּפ

 ַא ,א סבָאקיישזד בָאקיישזד

 ןייז ָאידַאר רעשידיי רעד רעביא טריפעגפיוא ,פ טָאה 1949 ןיא

 רעבָאטקָא ןיא זיא סָאװ ,"גנַאלרַאפ סלדיימ עדעיק עסעיּפ-ָאידַאר
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 ןופ ןָאטיססטעל
= 

 -דלָאג ןַאטַאנ ךרוד ,עמַארדָאלעמ ַא יוװ ,ןרָאװעג טריפעגפיוא 9

 ,?רעטַאעט ײװקרַאּפ; ןיא ,עדנוקעס םולש ןופ קיזומ טימ ,גרעב

 טריפעגפיוא *רעטַאעט קילבָאּפ , ןיא זיא 1950 רעבָאטקָא 9 םעד

 עידעמָאק עשילַאקיזומ ,ךעליירפ ייז ןוא ךַאל; סקופ ָאעל ךרוד ןרָאװעג

 -יישזד בָאקיישזד --- סקיריל ,עדנוקעס םולש -- קיזומ ,ןטקַא 2 ןיא

 דנומדע ,ןַאמרעג יסול ,סקופ ָאעל טימ ,"ןעיליל רָאדיזיא ןוא סבָאק

 .ַא .א גנילרעווצ ַאטעי ,אדנעיַאז

 -םיוא *רעטַאעט וינעווע דנָאקעס;, ןיא טרעוו 1952 רעבָאטקָא ןיא

 קיזומ ,"גָאט רעקידלזמ ןיימ, עטצרעּפָא ס'.פ רבחמ ןופ ר"א טריפעג

 גניווריוא ,אדנעיַאז דנומדע ןופ לײטנָא ןטימ) יקסנישמור ףסוי ןופ

 -רעווצ ַאטעי ,יעק ַאמלעס ,ןיסערק םירמ ,ןַאמרעג יסול ,ןָאסבָאקיישזד

 ַא זיא עטערעּפָא יד .(.ַא .א ןעהָאק זלרַאשט ,רעגרעב ווַאטסוג ,גניל

 ."עביל ןופ רעקרַאטש; עסעיּפ ס'.פ ןופ גנוטעברַאַאב עיירפ

 טרעוו סָאװ ,"הנותח עטייווצ יד; עסעיּפ-ָאידַאר ַא ןָא טביירש .פ

 -ָאטקָא ןיא ןוא ,קרָאי-וינ ןיא ָאידַאר רעשידיי רעד ףיוא טריפעגפיוא

 טימ) *רעטַאעט וינעווע דנָאקעס/, ןיא עמַארדָאלעמ ַא סלַא 1953 רעב

 ,אדנעיַאז דנומדע ,ןיסערק םירמ ,ןַאמרעג יסול ,ןעטסרעג ַאטרעב

 .(ַא .א ווָארבערעס ינומ ,ןָאסבָאקיישזד גניווריוא

 טריפעגפיוא ?רעטַאעט לַאנַאשענ , ןיא טרעוו 1957 רעבָאטקָא ןיא

 -ַאמלַאק ירעה ןופ ןטקַא 2 ןיא דליבסנבעל ,ךייא טימ ןפערט ןָאק'ס,

 ןַאמרעה ןופ טריסישזער ןוא טעברַאַאב ,ןַאמיירפ סיאול ןוא שטיוװָאנ

 גניווריוא ןופ לייטנַא ןטימ) *עדנוקעס םולש -- קיזומ ,ווָאקָאלבַאי

 ווָארבערעס ינומ ,ןיסערק םירמ ,ןָאסבָאקיישזד גניווריוא ,ןַאמסָארג

 א .א

 טריפעגפיוא *רעטַאעט לַאנָאשענ; ןיא טרעוו 1958 רעבָאטקָא ןיא

 ןופ ןטקַא 2 ןיא דליבסנבעל ,ןשטנעמ ענייפ, ןיבור םחנמ ןופ ר"א

 -יל ,עדנוקעס םולש -- קיזומ ,שטיווָאנַאמלַאק .ה ןוא ןַאמיירפ סיאול

 ,"ןינוי ףלָאװ --- סקיר

 טריפעגפיוא *רעטַאעט ןָאסרעדנַא, ןיא טרעוו 1959 רעבָאטקָא ןיא

 ערשכ יד; עטערעּפָא סכילַאק בקעי ןוא ס'.פ ךילַאק בקעי ןופ ר"א

 -לטיט רעד ןיא ןָאקיּפ ילַאמ טימ) "עדנוקעס םולש ןופ קיזומ ,חנמלא

 -ַארּפ רעד רעביא טליּפשעג ךיוא רעטעּפש טרעוו עסעיּפ יד .(לָאֹר

 ,ץניוו

 ָאעל ןופ ר"א *רעטַאעט ןָאסרעדנַאק ןיא טרעוו 1961 רעבָאטקָא ןיא

 2 ןיא עסעיּפ עשילַאקיזומ ,ןייש וטזיב רימ ייב, טריפעגפיוא סקופ

 ,עדנוקעס םולש -- קיזומ ,ןַאמיירפ סיאול ןופ רעדליב 6 ןוא ןטקַא

 ךיױא רעטעּפש טרעוװו עסעיּפ יד ,?סבָאקיישזד בָאקיישזד סקיריל

 ,ץניװָארּפ רעד רעביא טליּפשעג

 -עגפיוא *רעטַאעט ןָאסרעדנַא; ןיא זיא 1962 רעבָאטקָא 22 םעד

 ,"לארשי ןיא יָאבוַאק ַא; רעגנירּפש םהרבא ןופ ר"א ןרָאװעג טריפ

 ןַאמיירפ סיאול ןופ רעדליב 4 ןוא ןטקַא 2 ןיא עסעיּפ עשילַאקיזומ

 ןיא סקופ ָאעל טימ ,עדנוקעס םולש ןופ קיזומ ,רעביוט םייח ןוא

 ,לָאר-לטיט רעד

 : ןענייז ןסעיּפ עטקורדעג ס'.פ

 רעייפ עקּפיצ ן}ו

 ןטקַא ריפ ןײא עמַארדָאלעמ

 ןגנַאזעג טימ ןטקַא 4 ןיא עידעמָאק :טַאלב-רעש ןפיואְו

 (ווָאלַאסרַאמ) םיובלעדנַאמ ןבואר ןופ טריטקַאדער

 ןםירבחמ יד ןופ ןעמענ יד ןָאְו

 ,ברַאפדלָאג .ש גַאלרַאפ ןופ ןבעגעגסיורַא

 ,1925 ,עשרַאו

 רעלאמ רעדנילב רעד {2}
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 רעצטַאעט ןשידיי
 עט עט טעג

 גָאליּפע ןַא טימ ןטקַא יירד ןיא עמַארדָאלעמ

 ןַאמיירפ .א ןופ

 ,.1927 .,עשרַאװ ,ָאריּפַאש גנולדנַאהכוב : ףיוקרעפ

 .ע .ש

 ,281 .ז ,װ ,",טאעט .דיא .שעג ,, --- ןירָאג .ב
 ,1922 .ָאנ 3 ,.י .ג ,"שייאפ,, ,עביל ןופ רעקרַאטש --- לעסקא

 ,".וװרָאפ , ,ןעטנעמָאמ עשיטאמארד עקרַאטש ןיא רעילאװ םאדַאמ -- ןַאהַאק .בא
 ,1922 .וָאנ 22 ,י 1

 ,יי .ג ,"טפנוקוצ יד; ,ןעגרָאמ ןוא טנייה רעטאעהט עשידיא סָאד --- ןיטנע .י

 ,1922 .צעד

 יי .ב ,".ורָאפ, ,קיזומ ןוא רעטאעהט ןופ ןעציטַאנ עכילטע -- ןַאהַאק .בא

 ,1923 ץרעמ 6
 8 ,ל .ג ,"לב"גטדײא ,"שיצילַאג ןופ לערימ לעריצ, -- יקנעי רעד לארשי

 ,1924 ראורבעפ
 י.י .ג ,"שזיָאמ , ,סרעטַאעט עשידיא רענילקורב ייווצ ןיא --- םיובנעשריק בקעי

 ,1924 .טּפעס 1
 ,טרָאד ,ײװדָארב ןוא וינעװע דנָאקעס טימ טרירוקנַאק ליװזנָארב --- רענסעק .ל

 ,1924 .טקָא 3
 ,טרָאד ,רעטאעהט טרעבליז ןופ עסעיּפ-סגנונעפערע יד -- ןושל לעב יניּפ

 ,1924 .טקָא 0
 .1924 .טקָא 12 ,.י .ג ,"שזיָאמ ,"עביל עסיז , --- ףלא-ףלא

 ,1924 .טקָא 17 ,.י .ג ,"טלביגטדייא ,"ץקפיצ , --- ילעיב .ס .ל
 ,1924 .טקָא 17 ,.י .ג ,"טייהיירפ , ,עטערעּפָא וינעװע-דנַאקעס --- דלַאװכוב ,נ

 סקָאנעל ןיא םולח ןעטלַא ןַא טימ עטערעּפָא עיינ א --- ןַאמשיײלפ לאיזוע

 ,1924 .צעד 5 ,.י .ג ,"גָאט, ,רעטַאעט

 י.י .ג ,"טלב"גטדיײ, ,"עבעיל ןעטנעדוטס, עטערעּפָא יד --- יקנעי רעד לארשי

 ,1925 ראורבעפ 6

 לירּפַא 10 ,.י .ג ,"ש"אפ , ,טלעװ-ןעטערעּפָא עגיבראפ יד -- לָאטשירק .ל

1925. | 

 ,ענהיב רעקרָאי וינ א ףיוא אטערעּפָא עשידיא רעליװזנָארב א -- ןַאהַאק .בא

 .1925 יַאמ 15 ,.י .ג ,".װרָאפ ,

 ,1925 .טקָא 7 ,טרָאד ,רעילַאװ ינעשזד ןוא דניירפנעזייוו ינומ --- ףָאגָאר ללה

 9 ,טרָאד ,רעטַאעהט יטרעביל ןיא "טַאדלָאס רענעדלָאג2 רעד -- ףָאגָאר ללה

 ,1925 .טקָא

 ,"גָאטש ,ַאטערעּפָא עשידיא סלַא *סלעדָאמ דנע טסיטרַא, --- ןײטשדלָאג .י .ב

 ,1925 .ווָאנ 0

 ,1925 .װָאנ 20 ,.י .נ ,"טלב"גטדייג ,"עבעיל ןופ סלעדָאמ,, יד --- רענסעק ,ל

 ,1925 .וָאנ 20 ,.י .נ ,"שזיָאמ,, ,ײײײװדָארב אל, --- ינודקומ .א ,רד

 ,".װרָאפ, ,רעטַאעט לַאנָאשענ ןיא אטערעּפָא עיינ ס'רעלדנַאס -- ףָאגָאר ללה

 ,1925 .וָאנ 27 ,י .נ

 ,1926 :נַאי 29 ,.י .ג ,"טלבייגטדייא ,"רענייגיצ עלעקנאי, -- יקנעי רעד לארשי

 ,רעטַאעט סיײלּפ גניװריוא ןיא עידעמָאק עשילַאקיזומ -- ןײטשּפע רעטלַא

 ,1926 .רבעפ 26 ,.י .ג ,"גָאט,

 .1926 ץרעמ 5 ,.י .ג ,"שזיָאמ, ,"רעדיילק עדמערפ , --- ףלַא-ףלא

 ץרעמ 5 ,.י .ג ,"טלב"גטדיי, ,"רעדיילק עדמערפ ןיא, --- יקנעי רעד לארשי
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 זיי .ב ,"טייהיירפ, ,ןלָאר עדמערפ ןוא רעדיילק עדמערפ -- םיובלעדנאמ ,מ .א

 ,1926 ץרעמ 9

 ,1926 .טּפעס 28 ,.י .ג ,".װרָאפ , ,ןעציטָאנ רעטאעהט -- ןַאהַאק .בא

 ינ ,"שז"ָאמ, ,סרעטַאעט יירד ןיא רעטכעלעג ןוא ןייװעג --- ינודקומ .א ,רד

 ,1926 .טּפעס 29 ,,י

 ,1926 .טּפעס 29 ,.י .נ ,"טלב"גטדיי, ,"ןתח ַא טרעװ עקמָאיס, --- ילעיב ,ס .ל

 ,יי .ג ,"גָאט, ,קיזומ סירעלדנַאס ץרּפ ןופ ןעגנַאלק עטצעל יד --- ןיקמורפ .א

 ,1926 .טּקַא 3

 25 וי .נ ,".װרָאפ, ,קנערפ יטעב ןוא ײקַאזַאק עלעקרעס, -- ףָאגָאר ללה

 ,1927 ץרעמ

 יי .ג ,"גָאטק ,עטערעּפָא רענייש א ןיא ץַאז גיוודול --- ןייטשניבור .ה .צ

 ,1927 .טפעס 20

 ,1927 .טקָא 4 ,.י .נ ,"טייהיירפ, ,סעטערעּפָא ייװצ --- דלאווכוב .ג

 זי .נ ,"רענַאקירעמַאק ,רעטַאעט ןופ טלעװ רעד ןיא -- סוקיטירק ,י ,רד

 ,1927 .טקָא 4
 ,1921 .טקָא 7 ,.י .ג ,",װרָאפ, ,"עטבילעג ס'ןעדייז םעד, --- ףָאגָאר ללה
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 ,1927 רעבָאטקָא 14 ,.י ,נ ,"שזיָאמ, ,ןעטערעּפָא ייוװצ --- ינודקומ ,א ,רד
 יי .ג ,".ורָאפ, ,רעטַאעט ןַאסניקּפָאה ןיא עטערעּפָא עיינ -- ןאמלעגָאפ .ל
 ,1928 .בעפ 7

 .1928 .טּפעס 27 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד, ,"טַאדלָאס רענעדלָאג רעד, -- סוקיטירק
 ףעזָאי ןופ טריפעגפיוא ןאמיירפ .ל ןופ "טַאדלָאס רענעדלָאג רעד, -- ןַאּפ .ש

 : ,1928 .טפעס 28 ,ןָאדנָאל ,*טסָאּפ יד, ,רעלסעק
 ,עטערעּפָא עטשרע ןייז ןוא רעטאעט דנַאלָאר רעײנ רעד -- ןַאהַאק .בא

 ,1928 .טפעס 28 ,.י .1 ,".וורָאפ,
 ,1928 .טקָא 5 .י .ג ,"שייאפ , ,וינעװע רעטַאעט רעד ףיוא --- ןײטשדלַאג .י .ב

 ילָאפ ןיא םיובלעּפע ַאשימ ןופ טריפעגפיוא "עביל עסיז, -- רָאטַאטקעּפס
 ,1928 ,טקָא 22 ,"טנייה רעזירַאּפ , ,קיטַאמארד

 רעליװזנָארב ןיא עסעיּפ עיינ א -- *טלעװ עטליּפשרַאפ ןייז, --- ןַאמלעגָאפ .ל

 .1928 .װָאנ 16 ,.י .ג ,*.װרָאפ , ,רעטאעט דנַאלַאר
 רעליװזנָארב םעד ןיא *ַאטירָאניס, ןעמָאנ ץטימ עטערעּפָא ןא -- ןַאהַאק .בא

 ,1929 רַאונַאי 4 ,.י .ג ,".װרָאפ , ,רעטאעט דנַאלָאר
 "סעק ףעזָאי ןופ טריפעגפיוא ןאמיירפ סיאול ןופ "עביל עסיז, --- סוקיטירק

 ,1929 לירּפא 7 ,ןָאדנַאל ,"טייצ יד, ,רעל

 רעטַאעט ,יקסנישמור ןופ קיזומ ,ןַאמיירפ ןופ "עביל ןטנעדוטס, -- רעקוצ .נ

 ,1929 לירּפַא 27 ,א"ב ,"גָאט רעניטגעגרַא, ,רָאיסלעסקע
 ןופ "עביל ןטנעדוטס, "רָאיסלעסקע, ןיא עטערעּפָא עכיירטקעפע ןַא -- .ר .ש

 .1929 לירּפַא 28 ,א"ב ,ייגנוטייצ עשידיא ,, ,ןַאמיירפ

 12 ,טרָאד ,"םיאנת עטרעטשוצ, ,"רָאיסלעסקע, ןיא ערעימערּפ יד -- .ר .ש

 ,1929 יֵאמ

 יַצֹּפָא ,"לַאװָאק עקטָאמ; .עניטנעגרַא ןיא עקטערעּפָא ציינ א -- גנַאטעגניצ

 19 ,א"ב ,"עסערּפע ,גרעבכאה .מ ןופ טרישזנַארַא קיזומ ,ןַאמיײרפ ןופ עקטער

 ,1929 יַאמ

 רעגיטגעגרַאק ,(ןַאמיירפ ןופ ןטקַא 3 ןיא עטערעּפָא) לַאװָאק עקטָאמ -- .ב ,ה

 ,1929 יַאמ 19 ,א"ב ,*גָאט

 -סייוו ַארָאד ןופ ןלָארטסַאג (ןַאמיירפ .ל ןופ) "עביל ןופ רעקרַאטש, -- .װ .פ

 ,1929 טסוגיוא 5 ,גרעבמעל ,"ןגרָאמ רעד, ,ןַאמ

 ,1929 טסוגיוא 18 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא,,קיזומ ןוא רעטַאעט --- .ר .ש

 ,"טנייה רעזירַאּפ , ,קיטַאמַארד ילָאפ ןיא "עביל ןטנעדוטס, --- רָאטַאטקעּפס

 ,1929 .טּפעס 4

 ,".ורָאפ, ,רעטַאעט וינעווע דנָאקעס ןיא "לעדיימ ָאידַאר סָאד, --- ףָאגָאר ללה

 ,1929 .טקָא 25 ,י נ

 עשידיא רענילקורב, ,"לעדיימ ָאידַאר סָאד, סלא ןַאקיּפ ילַאמ -- ןיקמורפ .א

 ,1929 ,19 'נ ,ןילקורב ,"עמיטש

 .1929 .וָאנ 1 ,.י .ג ,"שיאפ? ,וינעווע רעטַאעט רעד ףיוא --- ןײטשדלָאג ,י .ב

 יי .נ ,"גָאט2 רעטַאעט טקעּפסָארּפ ןיא "הלכ עגיבייא יד, --- ןילדע םַאיליװ

 ,1929 .ווָאנ 2

 יי נג ,".ורָאפ, ,רעטַאעט טקעּפסָארּפ ןיא "הלכ עגיבייא יד, -- ןַאלּפַאק .ד

 ,1929 .ווָאנ 9

 יי יב ,"גָאט, ,רעטַאעט יטרעביל ןיא עסעיּפ עיײנ יד --- ןייטשמַאלפ ,ל

 ,1929 .וװָאנ 9

 אטעי ןופ טריפעגפיוא ,ןַאמיירפ ןופ "עביל ןופ רעקראטש, -- רָאטַאטקעּפס

 ,1929 .צעד 10 ,זירַאּפ ,"טנייה רעזירַאּפ , ,ירדנָאל ןיא קָאלב

 יי .ג ,"גָאטק ,רעטַאעט דנַאלָאר םעד ןיא "ןעטנעמָאמ עסיז, --- ןייטשמַאלפ ,ל

 | 1930 .טּפעס 6

 -ַאעהט ליעדנַאל ןיא ןָאזנַאטאנ סוילושזד טימ ,"געט עכילהערפ, -- לעגיס .י

 ,1930 .טּפעס 30 ,ָאגאקיש ,",װרָאפ, ,רעט

 ,".װרָאפא ,רעטַאעט טקעּפסָארּפ ןיא ײץנַאט רעטצעל רעד; -- ןַאמלעגָאפ .ל

 | ,1930 .טקָא 1 ,י ;נ

 ,1930 .טקָא 3 ,.י .ג ,"שזיָאמ, ,טיוט ןופ ןעטָאש ןוא גנַאזעג --- ףלא-ףלא

 ,1930 ,58 'נ ,.י .נ ,"שייאפ, ,וינעװע רעטַאעט רעד ףיוא --- ןײטשדלָאג .י .ב

 ,1930 .טקָא 3 ,.י .נ ,"שז"ָאמע ,רעטַאעט רעגידנעגניז רעד --- ינודקומ ,א .רד

 יי יג ,".הרָאפע ,רעטַאעט דנַאלָאר ןיא עטערעּפָא עכייר א -- ןאלּפַאק ,ד

 .1930 .טקָא 7

 ,1930 .וָאנ 21 ,.י .נ ,"שייאפ, ,וינעווע רעטַאעט רעד ףיוא --- ןײטשדלָאג .י .ב

 ןַאמסקַאװ ינעפ ןופ טריפעגפיוא ןַאמיירפ ןופ "הלכ ענעדלָאג יד, -- סוקיטירק

 .1930 .צעד 29 ,ןָאדנַאל ,"טייצ יד,

 "פיוא ,יקסנישמור .י ןופ קיזומ ,ןַאמיירפ ןופ "הלכ ענעדלַאג יד, -- ןאּפ .ש

 30 ,ָאדנָאל ,"טסָאּפ יד, ,ןַאמסקַאװ ינעפ ןופ רעטַאעט ןָאיליװַאּפ ןיא טריפעג

 ,1930 ,צעד



 ,"ָאגאקישג ,ןגָאלרַאפ ערעזנוא ןופ תורקפה לטעלב ַא -- גייווצרעבליז .ז
 ,1931 ילוי ,ָאגאקיש

 ,"אװעונ; רעטאעט ןיא טריפעגפיוא עטערעּפָא ,"עביל רעזירַאּפ, -- .ר .ש
 ,1921 לירּפַא 12 ,א"יב ,"גנוטייצ עשידיא,

 עטסנרע טימ ךיז ןענעפע ןילקורב ןיא סרעטאעט עשידיא ייוװצ -- ןַאלּפַאק .ד
 ,1931 .טּפעס 16 ,.י .נ ,*.װרָאפ, ,סעמַארדָאלעמ

 "אעט ןָאיּפמא רענילקורב םעד ןיא "טגייווש סָאװ יורפ יד, --- ןייטשמַאלפ .ל

 ,1931 .טּפעס 17 ,.י .נ ,*גָאט, ,רעט
 24 ,י .ג ,".װרָאפ, ,רעטַאעט דנאלָאר ןיא "רעטסעװשפיטש, -- ןאלּפַאק .ד

 ,1921 .טּפעס
 ,ןָאדנַאל ,*טסָאּפ, ,רעטאעט ןעשידיא רענָאדנַאל ןופ גנונעפערע יד -- ןַאּפ .ש
 .1931 ,טּפעס 5

 25 ,. .נ ,"שזיָאמ, ,עמַאררָאלעמ עטלעיּפשעג טוג ַא -- םיובנעשריק בקעי

 ,1921 ,טּפעס
 ,רעטאעט קילבָאּפ ןיא עטערעּפָא עיינ -- "עטבילרַאפ יירד, -- ןַאמלענָאפ .ל

 ,1931 .טקָא 2 ,.י .נ ,".װרָאפ,
 דליב-ןעילימַאפ א -- רעטַאעט ןעשידיא םעד ןיא ןסעיּפ ייווצ -- ןילדע םַאיליװ

 ,19231 .טקָא 2 ,.י .נ ,"גָאט, ,עמַארדָאלעמ א ןוא
 ,1931 .טקָא 9 ,.י .נ ,"שייאפ,, ,סרעטַאעט ייווצ ןיא --- ןײטשדלַאג .י .ב
 ןיא "םיאנוש ענעגייא, טלעיּפש עילימַאפ רעלדא עטמירַאב יד -- דמאז .ש

 : ,1932 יַאמ 13 ,ָאגַאקיש ,".ורָאפ , ,רעטאעט לײדנַאל
 .1932 ילוי 10 ,א"ב ,"עסערּפ, ,"עביל ןופ ץנירּפ רעד, --- יקצינטישז ,ל .רד

 ,י .ג ,"גָאט, ,עמַארדָאלעמ רעיײנ א ןיא ןײטשדלָאג ינעשזד -- ןילדע םַאיליװ

 ,1922 .טקָא 7
 שטרא ןיא עסעיּפ סגנונעפערע יד --- "הנותח סעקטַאמ; -- גרעבסנעגער .ס

 .1932 .טקָא 13 ,עיפלעדאליפ ,"טלעו עשידיא יד; ,רעטאעט טירטס

 ,טקָא 14 ,.י .ג ,".ורָאפ ,רעטַאעט דנַאלָאר ןיא עסעיּפ עיינ --- ןַאמלעגָאפ .ל

2, 
 ,1932 .טקָא 14 ,.י .נ ,"גָאט, ,לארשי ןופ דיל סָאד -- רעדניל ,ב ;נ
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 רעליװזנָארב ןיא עטערעּפָא ןַא--"ץנַאט רעטצעל רעד, -- ןאמלעגַאפ .ל

 ,1933 רַאונאי 27 ,.י .ג ,",װרָאפ, ,רעטאעט דנאלַאר

 .1934 ראונאי 21 ,ענװָאק ,"עמיטש עשידיא יד ,, ,"עביל רענייגיצ ,--- ,ז ,י

 טקלָאפ ןיא "רענעטָארעג רעד לעשיפ, עטערעּפָא ס'יקסנישמור --- ףָאגָאר ללה

 ,1935 .טקָא 11 ,.י .נ ,".וװרָאפ , ,רעטַאעט

 ןיא עידעמָאק עשילַאקיזומ יד ,"רענעטָארעג רעד לעשיפ ,, --- ןילדע םאיליװ

 ,1935 .טקָא 11 ,.י .נ ,"גָאטע ,רעטאעט-סקלָאפ ןעשידיא

 ,1935 .טקָא 11 ,י .נ ,"פ"מ, ,סעלא רעביא קינלוקס השנמ -- גניר .מ

 ,1935 .טקָא 11 ,.י .ג ,"שזיָאמ, ,ַאמַארד ןוא אטערעּפָא -- ינודקומ .א .רד

 .1935 .טקָא 16 ,.י .ג ,"פ"מ, ,ןטכיראב עטשלעפעג -- דנַארב .ב

 ,1935 .טקָא 17 ,.י .נ ,"גַָאט, ,גָאט ןופ גנאג ןיא --- גרעבדלָאג .צ .ב

 ,1935 .טקָא 23 ,.י .ג ,"פי"מ, ,רוטַארעטַאעט -- רידאנ השמ

 ,1935 .טקָא 23 ,טרָאד ,"ןטניװ עיינ, ןוא ספָאלב עטלַא -- דנַארב .ב

 .הָאנ 15 ,י .נ ,"ש"אפ, ,וינעהע רעד ףיוא ליּפש יד -- ןײטשדלָאג ,י .ב
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 ,רעטַאעט ןַאסניקּפָאה ןיא עסעיּפ עיינ א ,"דניז ןופ זײרּפ,, --- ןאלּפאק .ד

 ,1935 .װָאנ 29 ,.י .ג ,".וװרָאפ,
 .1935 ,30 ינ ,.י .נ ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאיוינ, ,רעטַאעט --- ןיקסַאר יער

 וי .נ ,"שז"ָאמ; ,סרעטאעט עשידיא רענילקורב 3 ןיא --- םיובנעשריק בקעי

 .1935 .צעד 3

 ,י .ג ,"פ"מע ,טינ ךוס ןייק רָאג זיא "עביל ןופ דוס רעד, -- רעטסנעפ .ב

 ,1936 רַאורבעפ 8

 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא יד, ,"הנותח סעלעדיירפ , -- יקסנַאשזָאר לאומש

 ,1936 לירּפַא

 ,19236 לירּפַא 11 ,א"ב ,"עסערּפ יד, ,"ענעסַאכ סעלעדיירפ, -- ןילייב .ט

 לעשיפ , ס'יקסנישמור ןיא תיליל אֹלָא ןוא קינלוקס השנמ -- גרעבסנעגער .ס

 ,1926 יַאמ 6 ,.אליפ ,"טלעװ עשידיא יד, ,"רענעטָארעג רעד

 יד, ,עמַארדָאלעמ לעסיב ַא ןוא עטערעּפָא לעסיב א -- יקסנַאשזָאר לאומש
 ,1936 יַאמ 25 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא
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 ןופ ןָאסיסטעל

 'סקלָאפ ןיא עסעיּפ ךָאװ-ןעטימ א ,"דלעה רענעיורטש רעד, -- רעדניל .ב .נ
 ,1926 .וָאנ 28 ,.י .נ ,"גָאט , ,רעטַאעט

 ינ ,"עמיטש סרעקעב עשידיא יד, ,סרעטַאעט עשידיא יד ןיא -- שמש השמ

 ,19237 ,4 'נ ,ל

 ,".ורָאפ, ,רעטַאעט סקלָאפ ןיא עטערעּפָא עיינ ס'יקסנישמור --- ףָאגָאר ללה
 ,1937 ראונאי 1 ,י

 ,1937 רַאונַאי 8 ,.י .נ ,"פ"מ, ,"ויווער, א ןוא עטערעּפָא ןַא -- דלַאװכוב .נ

 "ןָאשקָאדָארּפ , וינעווע דנָאקעס א -- "לעדיימ א ןייז וצ רעווש, --- רעדניל .ב 1
 ,1937 רַאונַאי 17 ,,י .נ ,"גָאטק ,רעטאעט יעװקרַאּפ ןיא

 ,".ורָאפ , ,רעטאעט יעװקרַאּפ ןיא ,"לעדיימ א ןייז וצ רעװש, -- ןַאלּפאק .ד
 ,1937 רַאונַאי 29 ,.י .ג

 ,"ובמַא; רעטאעט ןיא טובעד סדלעפ קחצי ןופ גלָאפרעד רעד -- .ב .װ
 ,1937 ינוי 20 ,א"ב ,"גנוטייצנגרָאמ,

 ,1937 ינוי 21 ,א"ב ,"עסצרּפ, ,קינַארכ רעטאעט --- יקצינטישז ,ל .רד
 .1937 ינוי 21 ,א"ב ,"גנוטייצנגרָאמ , ,"טנאידעמָאק רעד, -- .ה

 ,"רָאסלעסקע, ןיא טריטובעד ךיירגלָאפרעד ןבָאה סנָאזנַאטַאנ יד -- .ב .װ
 ,1937 ינוי 21 ,א"ב ,"גנוטיײצנגרָאמ,

 ,1937 .ָאנ 19 ,.י .נ ,"רעפמעק רעשידיא רעד , ,רעטַאעט -- רענייוו םייה
 -ַאעט יעװקרַאּפ ןיא טליּפשעג ,"עגושמ זיא טלעװ יד, --- װָאנַאיסור סלרַאשט

 ,1937 .צעד 17 ,.י .ג ,".ורָאפ , ,רעט

 -בעפ 4 ,שזדָאל ,"טַאלבסקלָאפ רעיינ , ,"טנַאידעמָאק רעד, -- שנעמ-רעטאעט

 ,1938 רַאור
 ,שזדָאל ,"טאלבסקלָאפ רעיינ, ,"שזראנירעטאק אקשארבַאא -- שנעמ-רעטאעט

 ,19238 ץרעמ 5
 ,1938 ילוי 17 ,א"ב ,"עסערּפ, ,ןציטָאנ-רעטַאעט --- ןילייב ,ט
 21 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא יד; ,סעיזנעצער-רעטאעט --- יקסנַאשזַאר לאומש

 ,1938 טסוגיוא
 ,1938 רעבָאטקָא 14 ,.י .ג ,"פ"מ, ,וינעווצ דנָאקעס ףיוא --- דלאווכוב ;נ

 קילבָאּפ םעד ןיא סרַאטס עיינ טימ "ראנ רעגולק רעד, -- םיובנעשריק בקעי
 .1938 .טקָא 21 ,.י .נ ,"שזיַאמ , ,רעטַאעט

 יי .ג ,"גָאטע ,רעטַאעט לַאנָאשענ ןיא *רתסא ןוא דוד, --- ןײטשדלַאג .י .ב

 .1928 .טקָא 2
 .טקָא 28 ,.י .ג ,"רעפמעק רעשידיא רעדא ,םליפ ןוא רעטַאעט -- ןיטנע לאוי

8, 
 .טקָא 28 ,י .ג ,"שז"ַאמ, ,רעטַאעט לַאנַאשענ ןיא "רתסא ןוא דוד, -- .א .א

8, 
 רעד, ,סרעטַאעט עשידיא יד רעביא ריצַאּפש רעקינָאזעס ןטימ -- ןיטנע לאוי

 .1939 רַאונַאי 27 ,.י .ג ,"רעפמעק רעשידיא
 6 .נ ,"פ"מ, ,םלוע םעד טלעפעג "עמַאמ עצרַאוש יד; -- רעקרַאי וינ א

 ,1939 ראורבעפ 3

 יי .ג ,",װרָאפ , ,רעטַאעט ןָאסניקּפָאה ןיא ,"ןעגיוא סעמאמ א, -- ןיטיוװעל .ב

 .1939 ץרעמ 3
 ,1940 ינוי 20 ,א"ב ,"ציאד. ,סעיזנעצער-רעטאעט -- ,ר .ש
 .1940 ילוי 7 ,טרָאד ,סעיזנעצער-רעטאעט --- יקסנַאשזַאר לאומש
 ,1940 ילוי 7 ,א"ב ,"עסערּפ , ,קינָארכ רעטַאעט --- ןילייב .ט

 יעװקרַאּפ ןיא קיזומ טימ עמַארדָאלעמ עיינ א ,"רעמזעלק רעד לעסָאי, -- .ל .ב

 1940 .צעד 27 ,.י .ג ,*,װרָאפ , ,רעטאעט

 ,1940 .צעד 27 ,י .ג ,"שזיָאמ, ,רעמזעלק לעסַאי -- ןַאמטוג .ח

 ,סרעטַאעט עשידיא ייװצ טימ ךָאװ "יזיב, א טציא טָאה ָאגַאקיש -- דמַאז .ש

 ,1941 יאמ 16 ,ָאגַאקיש ,".וװרָאפ,
 16 ,י .ג ,"רעפמעק רעשידיא רעד, ,סערדא ןא ןָא וירב א -- ןיטנע לאוי

 ,1941 יאמ
 ,ָאטנָארָאט ,לַאנרושז רעשידיא רעד, ,"רעמזעלק רעד לעסַאיא --- ןָאזניבמ .ש
 ,1941 ינוי 1

 ,1941 ילוי 5 ,2 ,.י .1 ,"גָאט, ,ןעבעל ןיימ ןופ ןעדָאזיּפע --- יקסנישמור ףסוי
 "ַאעט יעװקרַאּפ ןיא עמארדָאלעמ א ,"ןעפיוקרַאפ וצ דניק א, --- ןיטיוועל .ב

 .1941 .טקָא 24 ,.י .ג ,".ורָאפ , ,רעט
 ,".ורָאפ, ,רעטאעט קרַאּפ סַאלגָאד ןיא "בוט לומ הלכ ןתח, -- דמַאז .ש

 ,1941 .װָאנ 14 ,ָאגאקיש

 ,"רעפמעק רעשידיא רעד, ,ןָאזעס ןטימ ןיא רעטאעט עשידיא סָאד --- ןיטנע לאוי
 ,1941 .צעד 26 ,.י .נ

 ,.י .ג ,"טפנוקוצ יד, ,רעטַאעט ןשידיי ןיא ןָאזעס רעיינ רעד -- לָאטשירק ןָאעל
 ,1941 רעבמעצעד
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 רעצטַאעט ןשיריי

 ,",ורָאפ, ,רעטאעט קראּפ סאלגָאד ןיא "בייוו ןייד רימ גרָאב, -- דמַאז .ש

 .1942 רַאונַאי 9 ,ָאגאקיש

 עתנגק 14168-- 8 4000 {0+ 5216 , .'28:1446/ק/0:28 1104000126 , 3427

.1942 ,12 
 -לרט ןיא עמַארדָאלעמ עקרַאטש א-- "? עמַאמ א ףרַאד רעוװ, -- ן'טיוועל .ב

 ,1942 .צעד 4 ,,י .נ ,".וורָאפ, ,רעטַאעט טנָאמ

 ,1943 רַאורבעפ 26 ,"רעירוק רעגַאקיש, ,"החּפשמ ס'הלכ ןיימ,
 עטערעּפָא ןיא ךָאװ עטייווצ -- סקול ןעיליל ןוא ןייטשרוב עקחסּפ -- ן'מ .א

 םטצססמ 229006---1 802664,  ןאסױש 960414 '161681210 , 160. 15, 1943.

 2 006ע6 (32:1224---0/66046064 תסטוסש 04 3144158 1 86266ע9, .ןצ. +. ןסס,ס(1
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 ןָאטניקּפָאה ןיא עסעיּפ עײנ יד ,7? גידלוש זיא רעװ, -- ןַאמלהַאװ ,ל .י
 ,1944 .טקָא 20 ,י .ג ,"גָאט, ,רעטאעט
 עסעיּפ יד ןעבירשעג טָאה רע ןוא ןאמיירפ .ל זַא ,טגָאז רענװַאק .ב -- 1

 ,1945 ילוי 20 ,.י .ג ,".ורָאפ , ,"ךילרעווש זיא ךילרהט,
 ,רעטַאעט ןָאסניקּפָאה ןיא "ךילרעוװש זיא ךילרהע, עסעיּפ יד -- ןַאסיערג יעשזד

 ,1945 ,טקָא 5 ,.י ,נ ,",וורָאפ,
 ,"שזיַאמ, ,רעטַאעט ןָאסניקּפָאה ןיא ךילרעװש זיא ךילרהע -- ןַאמטוג .ח

 ,1945 רעבַאטקַא 5 ,י ;נ

 ץ.ט ד 0100 ף/1ט65 26 110ק!גמ50מ , 09004!ץמ 24816 נא. צ-,

.1946 ,22 :20 

 ,1946 טסוגוא 5 ,א"ב ,"צ"אד, ,סעיזנעצער-רעטאעט --- יקסנַאשזָאר לאומש
 י ,נ ,",ורָאפ,, ,? ןעריפפיוא ןעמ לָאז ןסעיּפ א ראפ סָאװ -- ןאמיירפ סיאול

 .1947 ראורבעפ 7
 ,",ורָאפ, ,רעטַאעט יעװקראּפ םעד ןיא "לזמ עלעסיב א, -- ןאמלעגָאפ .ל

 ,1947 .טקָא 17 ,.י .נ
 ,".ורָאפ , ,רעטַאעהט קרַאּפ סַאלגָאד ןיא "עביל עגיצנייא רהיא, -- דמַאז .ש

 ,1947 .טקָא 231 ,ָאגַאקיש

 ,".ורָאפ, ,רעטאעט קרַאּפ סַאלגַאד םעד ןיא "לומ עלעסיב א, -- דמאז .ש
 ,1948 רַאונַאי 16 ,ַאגַאקיש

 ,",ורָאפ, ,רעטַאעט קרַאּפ סַאלגָאד ןיא "רוחב רעסיז רעד; -- דמאז .ש
 ,1948 רַאורבעּפ 12 ,ָאגַאקיש

 210/0040 ר 24669, ן1.---/צ 501266 40 486 (31סז:7 01 24682506 3121:/5/, - 4 סש

 צ סז8 0084, 260. 14, 1949.

 ,י .ג ,"פ"מ, ,טלעװ:רעטאעט רעשידיא רעד ןופ תושעמ -- רעלדא סוילוי
 ,1949 .וָאנ 3

 ,1950 ינוי 22 ,.י .נ ,"גָאט, ,ךלמה דיכ גנולעטשרָאפ א -- ןַאמיירפ סיאול

 .1951 טסוגיױא 23 ,א"ב ,"צ"אד, ,סעיזנעצער-רעטאעט --- יקסנַאשזָאר לאומש
 וינעווע דנַאקעס ןיא עטערעּפָא עיינ --- גָאט רעגידילזמ ןיימ,, --- ןַאמלעגָאפ .ל

 ,1952 .טקָא 17 ,.י .נ ,".וװרָאפ, ,רעטאעט
 ,,י .ג ,"גָאט, ,רעטאעט וינעװע דנָאקעס ןיא "גָאט רעגיד'לזמ ןיימ, -- ן-+}
 | ,1952 רצבָאטקָא 7

 וינעװע דנָאקעס ןיא עסעיפ עינ א ,"הנותח עטייװצ יד, --- ךיירנערהע םייח
 ,1953 .,טקַא 16 ,י .נ ,".וורָאפ,, ,רעטאעט

 ,1957 ,טקָא 31 ,,י .נ ,*שזיָאמ-גָאט , ,גנאהרָאפ םייב --- ןילדרעװס .ג .רד

 דנַאקעס ףיױא רעטַאעט לאנַאשעג ןיא גנולעטשרַאפ עיינ -- ןַאמלעגָאפ .ל
 ,1957 .װָאנ 1 ,.י .1 ,",וװרָאפ , ,וינעווע

 264 2056006ע2-- 14106 160210/ {'גמגנוץ 241580258 ()קסמ 1144

 ' 002646 56490מ, גצסש 'צ 094 2084, 6006 20, 1938.

 22ג:01ג7 110304500--- 14106 260016 15 2811886, גאס 3012 רׂש0:10 1 61021214

 גמ0 פטמ, 6604. 20, 1984

 ןגצ 201600--56295 1840 סג 286 /1טס.} גאס '{0ז8 30/0114 16168121ג

 2040 5טם, 6200 20, 9384

 ,טקָא 24 ,טרָאד ,רעטאעט לאנַאשענ ןיא ,"ןשטנעמ ענייפ , --- ךיירנערהע םייח
8 

 ,, .ג ,",ורָאפ ,, ,רעפטנע ןא ןוא ףירב א -- ךיירנערהע םייח -- ןַאמיירפ סיאול

 ,1959 יַאמ 8
 1018 זיטת/6---1 11644/6: 1605ם80/ 30140ש, 1 אסש 3098 110מ09, 006.

.1939 ,12 
 ,רעטַאעט-ןַאסרעדנא ןעשידיא ןיא "הנמלא ע'רשכ יד, -- ןילדרעװס .נ .רד

 .1959 .װָאנ 5 ,.י .נ ,"שזָאמ-גָאט,
 ,רעטאעט ןַאסרעדנא ןיא עטערעּפָא עיינ --- "הנמלא עירשכ יד, -- ןַאמלעגָאפ ,ל

 ,1959 .װָאנ 6 ,,י .ג ,".וװרָאפ,
 ,1961 רעבָאטקָא 26 ,.י .נ ,"שז"ָאמ-גָאט , ,גנַאהרָאפ םייב --- ןילדרעװס .נ ,רד
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 ,".ורָאפ , ,רעטַאעט ןָאסרעדנַא ןיא "ןהעש וטזיב רימ ייב, -- ךיירנערהע םייח
 ,1961 .טקָא 23 ,.י .ג

 ,"שזָאמ-גָאט, ,רעטַאעט ןַאסרעדנַא ןיא גנוריפפיוא יד -- ןילדרעװס .נ .רד
 ,1962 רעבָאטקָא 31 ,י נ

 ,".ורָאפ , ,רעטַאעט ןַאסרעדנַא ןיא ,"לארשי ןיא יָאבוַאק א? --- ךיירנערהע םייח
 ,1962 .וָאנ 2 ,.י .נ

 ,1962 .וָאנ 2 ,.י .ג ,"פ"מ, ,. ..רעבָא -- עּפורט ענייפ א -- לי ר

 ַאשימ ,ןָאושיפ

 | ןַאמדיסָאכ חשמ}
 1949 רעבמעצעד 3 .טשעג -- 1880 רַאונַאי 10 .בעג}

 -סור ,ַאװקסָאמ ןיא 1880 רַאונַאי 10 ןריובעג

 גנוי -- (וועידעוודעמ םהרבא) רעטָאפ .דנַאל

 טָאה ,עקטסידָאמ ַא ,רעטומ ןייז ןוא ,ןברָאטשעג

 ןטייוצ ַא טימ טַאהעג הנותח ףיורעד דלַאב

 -ַאב טכעלש םיא ןוא יז טָאה רעכלעוו ,ןַאמ

 קעװַא גנוי רעייז זיא רע זַא ,ױזַא ,טלדנַאה

 ןרָאװעג טריטּפָאדַא זיא ןוא ,םייה רעד ןופ

 עסירעטקַא יד ,רעטסעוװש סרעטומ ןייז ןופ

 םוצ טָארייהרַאפ רעירפ) ,ַאקסניגַארב ענעיה

 ןופ יורפ יד (ךָאנרעד ןוא ,ןַאמדיסָאכ רחוס

 ,ןעמָאנ-עילימַאפ ןייז ןעמונעגנָא ןוא ,ןָאזשיפ םהרבא רעליּפשיוש

 ארעיוו ןירעליּפשיוש יד טלייצרעד ןעגנורעניארעד עריא ןיא

 ,טפַאשטנַאקַאב רעטשרע רעייז ייב ,ריא טָאה .פ זַא ,ַאקסווַאלסַאז

 ןקידיײלַאב רָאנ טינ טגעלפ ,רוכש ַא ,רעטָאפ-ףיטש ןייז יו טלייצרעד

 קידנרעהרעטנוא ןוא ,ןגָאלש ךיוא יז רָאנ ,דייר עבָארג טימ רעטומ ןייז

 ,טלעג-הריד סָאד טרוכשרַאפ טָאה רע זַא ,ךערּפשעג רעייז לָאמַא ךיז

 ןבעג ריד ,עקטנַאידעמָאק יד ,רעטסעווש ןייד לָאז; רעבירעד ןוא

 טלַאה ךיא סָאװ רַאפרעד ןבעג רימ געמ יז ןוא טלעג גונעג טָאה יז

 טסערפ רע .ןַאמ ןטשרע ןייד ןופ גנוי םעד ,םענייד רזממ םעד סיוא

 ןוא רעטומ ןייז ןופ ןדייל יד קידנעעז ןוא ,"ּפָאק םעד ּפָא גונעג רימ

 וצ ,רָאי 10 ןופ דניק סלַא ,ןסָאלשַאב רע טָאה ,ןייוועג ריא קידנרעה

 טָאה סע ואוו ,רימָאטישז ןייק ןרָאפעגוצ זיא .פ ,בוטש יד ןזָאלרַאפ

 ןיא רעטעּפש ןוא עּפורט ןייז טימ ןָאזשיּפ םהרבא טליּפשעג טלָאמַאד

 טלעפעג עּפורט רעד ןופ ןבעל-רעדנַאװ סָאד .קסלָאדָאּפ וועליהָאמ

 טיג ןָאזשיפ .גנוקיטפעשַאב ַא ןכוז טמענ רע ןוא ,טינ רעבָא םיא

 ןקורַאּפ ןכַאמ ךיז ןענרעלסיוא ןַאמקיּפ לדנוז רעכַאמקורַאֿפ םוצ םיא

 ענעדישרַאפ ךיז רע טנרעל טייצ רעיירפ רעד ןיא ןוא ןרימירג ןוא

 ,םידומל

 ןיא ךיז רע טצעזַאב ,טױט סרעטומ ןייז ךָאנ רָאי ַא ,1894 ןיא

 עטמירַאב יד ייב רערימירג סלַא טרישזַאגנַא טרעוו רע ואוו ,ַאװַאטלָאּפ

 רעבירַא ךָאנרעד טייג ןוא ,םייהלעדַא רעדירב יד ,רעליּפשיוש עשיסור

 יד קיטייצכיילג קידנבָאה ,ווָאשאכראמ רעכַאמקורַאּפ-רעטַאעט םוצ

 ןשידיי ןקיטרָא ןַא ייב ךיז ןענרעל ןייז ןצעזוצטרָאפ טייקכעלגעמ

 ,ןַאמפרָאד טנעדוטס

 ,ַאװַאטלָאּפ ןיא טניואוועג טָאה .פ סָאװ ,רָאי 5 יד ןופ ףיולרַאפ ןיא

 -לָאמַאד עטסערג יד ןליּפש ןעעז וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג רע טָאה

 -וש ,עג ירָאגירג ,יקסלַאד טנָאמַאמ ,יװ ,רעליּפשיוש עשיסור עקיט

 -קַאס עּפורט-ןטערעּפָא עשיניאַארקוא עטמירַאב יד ךיוא ןוא ,ווָאלַאװ

 -ַאעט סלַא טעברַאעג טָאה רֶע רעכלעוו ייב ,יקצינווָאּפירק-יקסרָאגַאס

 ,ןלָאר עכעלטנגוי טליּפשעגטימ ךיוא לָאמליײיט ןוא רעכַאמקורַאּפ-רעט

 םעד בילוצ ןוא ,עּפורט סנָאזשיפ וצ וועיק ןיא ןעמוקעג -- 9
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 סלַא יקסלַאביר רָאיטקַא ןופ םירג רעד טינ םיא טלעפעג סע סָאװ

 רע טרימירג ,"םילשורי ןברוחק עטערעּפָא רעד ןיא *איבנה והימרי;

 סױרַא טמוק "לסימ ַאיַאקסוועיקע גנוטייצ עקיטרָא יד ןוא ,רעביא םיא

 ,פ .טרימירג ךעלטעג ןעוועג זיא יקסלַאביר זַא ,עיזנעצער ַא טימ

 ,עּפורט סנָאזשיפ ןיא רערימירג סלַא ןיוש טביילברַאפ

 םענעי ןגעו טלייצרעד ַאקסװַאלסַאז ַארעיװ ןירעליּפשיש יד

 : דָאירעּפ

 -רַאפ ןבילבענ ייז ןענייז ,ןַאשימ ןעעזרעד טָאה םלוע רעד זַא

 ,ןגיוא יד טימ ןסעגעג םיא ןבָאה עּפורט רעד ןיא ןעיורפ יד .טשוח

 עדעי ןדניצנָא ןָאק סָאװ ,טייקנייש עתמא יד ןעוועג זיא רע לייוו

 ןעמונענּפָארַא טינ םיא ןופ ןבָאה רענעמ יד ךיוא רעבָא .יורפ

 וצרעד ןוא ,רָאטקעריד ןופ בורק ַא ךָאד רע זיא סעּפע .ניוא ןייק

 ,רעטַאעט שיסור טימ זַא ,תמא .רעטַאעט טימ ןדנובראפ רע זיא

 יצ ןסיוו טשינ ןעמ ןָאק ךָאד רעבָא ,שידיי ןייק טשינ ןעק רע ןוא

 ןופ טנווֶא ןצנַאנ םעד ...טנערוקנַאק ַא ךיז רַאֿפ טשינ טָאה ןעמ

 סַאשימ טזָאלעגסױרַא טשינ סעקטסירָאכ יד ןבָאה גנולעטשרָאפ רעד

 יד יױזַא יו ענַארפ רעד ףיוא| ...רעליימ ערעייז ןופ ןעמָאנ

 ַא ןעוועג זיא יז זַא ,רע טרעפטנע ,ןלעפענ םיא זיא גנולעטשראפ

 ביוא ןוא טרימירג טכעלש ןענייז ןרָאיטקַא עֶלַא רָאנ ,עזעידנַארג

 ןופ עקַאט ןרענ טָאה ַאשימ ... |ןרימירג ייז רע טעװ ,ליוו'מ

 ,ןלָאר ערעזדנוא רַאפ ןיקסלאביר ןוא ךימ טרימירג ןָא טלָאמַאד

 ןָאזשיפ |םהרבא} .ןעמירג יד ןופ טקיצטנַא ןעוועג ןענייז עלַא ןוא

 -שיפ טָאה רעירפ ,ןלעפענ רעייז םיא זיא סע ןוא ןעעזעג סָאד טָאה

 רעבָא ,רערימירג ַא רַאפ טייקידנעווטיונ ןייק טליפעג טשינרָאנ ןָאז

 ןייז ךרוד ןפַאשעג טָאה ַאשימ סָאװ ,ןּפיט יד ןעעזענ טָאה רע ןעוו

 ןיא ,זדנוא טימ ןביילב לָאז רע טניילעגראֿפ םיא רע טָאה ,םירג

 ןעועג םיכסמ טָאה ַאשימ ןוא ,רערימירג סלַא ,עּפורט רעזדנוא

 עניב רעשידיי רעד ףיוא ערעירַאק ןייז ןביוהעגנָא ךָאנ ױזַא ןוא

 ."ןרָאיטקַא ןופ רערימירג סלַא רָאנ ,רָאיטקַא סלַא טשינ

 -רַאפ רעד קידנעייז ,,פ טָאה ,דנַאלסור רעביא קידנרָאפמורַא

 עיירפ עדעי טצונעגסיוא ,עּפורט סנָאזשיפ ןופ רערימירג ןוא רעטלַאװ

 ןיא .ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עשיסור ערעסעב יד ןעז וצ טייצ

 -סָאז ַארעיװ ןירעליּפשיוש רעד טימ סעדָא ןיא הנותח ,פ טָאה 2

 -עשעק ןייק עּפורט יד טרָאפ רעטעּפש םישדח עכעלטע ןוא ,ַאקסוװוַאל

 רעד בילוצ ןוא ,"ןירָאטײנ יד עלהנח; עסעיּפ סנַאמנייפ ןליּפש ווענ

 ןטשרע םוצ ,רעביא .פ טמענ ,לעגָאפסַארטש רָאיטקַא ןופ טייהקנַארק

 סרעדנוזַאב ,סיוא רעייז טמענ ןוא ,?דלָאנרַא; לָאר יד ןליּפש וצ ,לָאמ

 ,טייקנייש ןייז ןגעוו ןעגנילק ןעמונעג טָאה טָאטש יד .ןַאמ רענייש סלַא

 ,זײרּפ-טייקנייש ַא ןענואוועג טרָאד רע טָאה רעטעּפש םישדח 6 ןוא

 ןייק ןרעוו וצ טינ סולשַאב ןייז ייב ןטלַאהעג רעטייוו ךיז טָאה .פ רעבָא

 -ַאּפ רעדיוו טָאה ,גושטנעמערק ןיא ,רעטעּפש םישידדח ייווצ ,רָאיטקַא

 לָאר סנָאזשיפ םהרבא ןיא ןייֹרַא טזומעג טָאה .פ זַא ,לַאפוצ ַא טריס

 ןסיורג ַא רע טָאה רעדיוו ןוא ,*הער השא, סרעניײטַאל ןיא י"ץרּפ;

 ןָאסרעײמ רעסישזער-רעליּפשיוש ןופ הצע רעד ףיוא ןוא ,גלָאפרעד

 ,רעליּפשיױש סלַא רעטַאעט ןשידיי םעד ןעמדיוו ָאי ךיז רע טסילשַאב

 יד טרעוו ,ווַאלסָאנירעטַאקעי ןיא ןליּפש ןָא טבייה עּפורט יד ןעוו

 ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא עּפורט; ףיוא טרעדנעעג ןיוש עמריפ

 ,סעדָא ןיא עּפורט יד טליּפש 1905 זיב ."ןוז ןוא ןָאזשיפ םהרבא

 ,גרעבמעל ןייק ּפָא יז טרָאפ ,ןעמָארגָאּפ יד ןופ ךורבסיוא ןבילוצ ןוא

 "ףקניּפ עקניכק רעגָאלש ןקיטלָאמַאד םעד ןיא ףיוא טערט .פ ואוו

 ,ןעגנולעטשרָאפ 25 טרָאד ןליּפש ןכָאנ ,גלָאפרעד ןסיורג ַא טָאה ןוא

 -ַאק טימ ךיז טקינײארַאפ יז ואוו ,עשרַאװ ןייק עּפורט יד ּפָא טרָאפ

 ,רד ןופ דיא (9 ַאנלעימכ) "רעוויה'ד ןעדרַאשז, ןיא עּפורט סיקסנימ
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 ןופ ןָאטיסטעל

 ןופ גנילביל רעד .פ טרעוו טירטפיוא ןטשרע ןופ דלַאב .לַאזנעזָאר

 ןופ רעסישזער רעד סלַא טמיטשַאב ךיוא טרעוו ןוא םלוע ןקיטרָא

 "ירדנ לכע סיקסנַאקרַאש ףיוא טריפ רע רעכלעוו טימ ,עּפורט רעד

 ,"רודה ןב, סציוורוה *.פָארּפ, ןוא

 -עטשרָאפ ענעי ןגעוו טביירש תונורכז ענייז ןיא ינודקומ .א ,רד

 : ןעגנול

 רעמיש ַא לָאמַא טָאה לּפענ ןקידורב ַא רעטנוא ןופ יו סעּפע

 ןעוועג זיא רע .ןָאזשיפ ןעגנוי םעד ןופ סעשירָאיטקַא סעּפע ןָאטעג

 עשימָאק ַא סעּפע טליּפשענ טָאה רע .טכייל ןוא ,טנַאגעלע ,גנוי ,ןייש

 ,םזימָאק רעטכע לסיב ַא טצילבענפיוא ואוו-טינ ואוו טָאה ,עלָאר

 יירפ-שירעליואוו יו רעבָא ,טייקנילפ עשירָאיטקַא עקיליב ?סיב ַא

 לדיחי-ןב רעטעװעלַאבעצ ַא יוװ !ענעצס רעד ףיוא ךיז טלַאה רע

 ןוא טינרָאג ךיז רע טנכער ןרענטרַאּפ ענייז טימ ,רע טעזירּפָאק

 | ,"טינ ךיוא קיטש ןטימ

 "ףויסנ רעד, סצרּפ ,ל .י 1906 לירּפַא 26 םעד ףיוא ךיוא טריפ .פ

 ,ן"טייק ענעדלָאג יד;}

 -רעד עריא ןיא טלייצרעד ַאקסװַאלסַאז ַארעיװ ןירעליּפשיױש יד

 :עסעיּפ רעד ןופ ישזער ס'.פ ןגעוו סקידנגלָאפ ןעגנורעניא

 ןכוזאב ןטנעלפ| ץרּפ רעטכיד רעשידיי רעסיורג רעד ...,

 טימ טעדניירּפַאב ןטלַאה ךיז טגעלפ ןוא ןעגנולעטשרָאפ ערעזדנוא

 ,ןַאשימ וצ טעדנעוװעגנ ךיז רע טָאה לָאמנייא ,רעליּפשיוש עכנַאמ

 טָאה סָאװ ,,טייק ענעדלָאנ יד, עמַארד ַא ענייז ןריפפיוא לָאז רע זַא

 -ענ ףיורעד םיא טָאה ַאשימ .'ןויסנ רעד, ןסייהענ טלָאמַאד ךָאנ

 רעד ןיא טרעדלישעג זיא סָאװ ,ןבעל עשידיסח סָאד זַא ,טרעפטנע

 -רעטנוא טינ רעבירעד ךיז ןָאק רע ןוא ,דמערפ םיא זיא ,עמארד

 רע זַא ,טקיאורַאב ץֹרּפ םיא טָאה ,עסעיּפ ַאזַא ןריסישזער וצ ןעמענ

 ןופ רעטקַארַאכ ןפיוא ןבעג גנוטכַא ןוא ןפלעהוצ םיא טעװ ןיילַא

 ."ןריפפיוא רָאנ יז לָאז ןעמ יבַא ,עסעיּפ רעד

 ןרעוו סע ןוא ,לַאפכרוד ַא ןעוועג גנוריפפיוא יד זיא ,טנַאקַאב יו

 ,*רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעלק עז| תובס ענעדישרַאפ ןבעגעגנָא

 רעכלעוו ,טייצ רענעי ןופ רעוט רעכעלטפַאשלעזעג רעד ,{1910719 .זז

 ,קעבלַא .א ,גנולעטשרָאפ רעד טימ ןעוועג קסעתמ קרַאטש ךיז טָאה

 : תובס יד ןופ ענייא סלַא ןָא טיג

 טזומענ ןעמ טָאה ןָאזשיפ אשימ רַאפ זַא ,זיא שיטסירעטקַארַאכ ,

 טינ רע טָאה שידיי ?ייוו ,תויתוא עשיסור זיא ןביירש עלָאר ןייז

 גישמ טנעקעג טָאה רע יוו ןיוש ןעמ טייטשרַאפ ,ןענעייל טנעקעג

 ", . , תודיסח סצרּפ ןייז

 גנוריפפיוא יד .פ טײנַאב ַאקסנימַאק לחר רתסא ןופ טיפענעב םוצ

 ."לביירטש עיטָאמ, לָאר יד טליּפש ןוא "המותי יד עיסַאכ, ןופ

 : ױזַא טלָאמַאד ןליּפש ןייז ןגעוו טביירש יקצולירּפ חנ

 ,עּפורט רעד ןופ רעקימָאק רענעריובעג רעד זיא ןָאשזיפ עשימ ,

 עשימ ..,. .סַאנ ענלעימכ ףיוא רעטַאעט ןשידיי ןיא טליּפש סָאװ

 רע .םזימָאק ןקיצרַאהטוג ןעלעה םעד ןופ רענערט רעד זיא ןָאזשיפ

 ַא טימ ,ןרוטַאנ עוויאַאנ ,עטסָארּפ טנעלַאט סיורג טימ טפאשאב

 -עגרעביא טשינ וליפַא ,ןכיילנ ַא טימ ,חמשנ רעטוג ןוא רענייר

 םעד ןיא טגיל ןרוטַאנ עכלעזַא ןֹופ םזימָאק רעד .לכש ןטציּפש

 -רַאפ ,ןטלעטשעגנעמַאזוצ םעד ןיא ןדליב ייז סָאװ ,טסַארטנָאק

 גנַאל ןיוש טָאה סעכלעוו ,ןבעל ןטלקיװרַאפ ,ןקיטלַאטשעגנדיש

 ןוא טייקכעלרע רעוויאַאנ ןופ ןפוטש יד רעביא טנַאּפשענרעבירַא

 ,טייקיצרַאהנּפָא רערַאבלטיממוא רעטסָארּפ

 -רעד ביל םוקילבוּפ סָאד םיא טָאה ,טליּפש ןָאזשיפ .א ,מ ןעוו

 ,עשימָאק עטנַאמרעד יד ןפָארטעג רעייז טרעּפרעקרַאפ רע לייוו ,רַאפ

 ,ןּפיט עקיטביל רעבָא
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 רעטַאצט ןשידיי

 קיטש-דנוש ןיא ןליּפש וצ ןטסרעממַא סיוא טמוק ןָאזשיפ .א .כ

 ןיא ?כה-ךסב ןטָארטענסױרַא זיא רע .עניב רעוװעשרַאו רעד ףיוא

 רע טליּפש טייצ עטצעל יד ,עלָאר רעשירארעטיל רעטסנרע ןייא
 ןיא עלָאר יד .עסעיּפ סנידרָאג ןיא רעטָאפ סהמותי רעד עשַאכ
 עבָארּפ יד טָאה ןָאזשיפ .א .מ ,רעקימָאק ַא רַאפ עבָארּפ ערעווש ַא

 ןייק טשינ זיא רע זַא ,ןזיווַאב טָאה רע .ןטלַאהענסיױוא קידנצנעלג

 ןצנַאט טּפָא ױזַא םיא קידנעעז ןעניימ טנָאקעג טָאה'מ יװ ,ץַאיַאּפ

 זיא רעכלעוו ,טסיטרַא ןַא רָאנ ,ענעצס רעד ףיוא ןצנוק ןכַאמ ןוא

 טקעטש סָאװ ,םזיטַאמַארד ןפיט םעד ןייטשרַאֿפ וצ דנַאטשמיא

 עקיטיינ ןיא ןטלַאהנייא ךיז ןָאק ,םזימָאקסנבעל םעד ןיא טּפָא רעייז

 שזרַאש ןיא ןלַאפנײרַא טשינ ןוא סָאמ יד ןּפַאכרעביא טשינ ,ןעמער

 ,סרַאפ רעדָא

 רע .ענעצס רעד ףיוא ןטלַאה וצ ךיז יו טפייוו ןָאזשיפ ,א .מ

 טָאה רע -- טרָאװ ןייא טימ ,קימימ עקידעבעל ,עלופטכַארּפ טָאה
 ךָאנ זיא רע .טסיטרַא רעטסנרע ןוא רעסיורג ַא ןרעוו וצ ןסנַאש

 טיירב א ךיז רַאפ ךָאנ טָאה ןוא ,רָאי יירד לכה-ךס טליּפש ,גנוי

 ,טנעה ענעגייא ענייז ןיא רָאנ רעבָא טניל טפנוקוצ ןייז ,דלעפ

 קַאמשעג ןטלקיװטנַא טשינ ןייז טימ םוקילבוּפ עשידיי סָאד

 עטצעל יד וצ ךיז טסַאּפ ןָאזשיפ .א .מ .?סיב ַא םיא טברַאדרַאפ

 רעביא-טּפַאכ רע .םוקילבוּפ ןופ קַאמשענ םעד וצ טּפָא רעייז טייצ

 עניב רעד ףיוא ןיילַא טכַאַל ,קימימ יד טקיסעלכַאנרַאפ ,םָאמ יד

 -ָאלּפַא רֶאַּפ עקירביא ןַא רשפא םיא טיג סָאד .טשינ ףרַאד'מ ןעוו

 ,טנעלַאט ןייז רעביא ,קיטייצכיילג ,רעבָא טסייר רע .ןטנעמסיד

 -סנרע ןַא וצ ןיינרעביא זייווכעלסיב טציא ףרַאד ןָאזשיפ .א .מ

 טימ ,ךיז ןבייהרעד רע טעװ ןַאד .רַאוטרעּפער ןשירַארעטיל ןרעט

 סָאד --- רעטַאעט ןשידיי ןטימ ןוא ,רעטַאעט עשידיי סָאד --- ךיז

 ,"םולפנייא ןקרַאטש ַאזַא טָאה רע ןכלעוו ףיוא םוקילבוּפ עשידיי

 ןָאלַאקס רָאטַאנרעבוג:-לַארענעג ןשיסור ןפיוא טַאטנעטַא ןבילוצ

 טרָאד טכַאמ ןוא סעדָא ןייק קירוצ טרָאפ ,עשרַאװ עּפורט יד טזָאלרַאפ

 *ףקהמלש, סלַא ףיוא טלָאמַאד טערט ,פ .דנַאלסור רעביא עענרוט ַא

 רעד ייב גנורעטסײגַאב סױרַא טפור ןוא *המקנ ןופ טָאג; סשַא ןיא

 -נַארומ רעליּפשיוש ןשיסור ןטמירַאב םייב ךיוא יו ,עסערּפ רעצנַאג

 רעכלעוו ,(שיסור ףיוא לָאר עבלעז יד ןליּפש טגעלפ רעכלעוו) ווָאצ

 טציא ןופ רע טרעוו ,לָאר יד ןליּפש ױזַא ןעעז ןכָאנ זַא ,טרעלקרעד

 .רעטַאעט ןשידיי ןיא רעכוזַאב רעטּפָא ןַא ןָא

 ןיא טליּפש ןוא עשרַאוװ ןייק עּפורט יד קירוצ ךיז טרעק 1908 ןיא

 "פקהמלש/, סלַא ףיוא .פ טערט ָאד ,73 ַאקסװָאטַאקָאמ ףיוא רעטַאעט

 -שידיי רעד ."ענעסיוטשרַאפ יד, עסעיּפ סנַאמסקַאװ בקעי ןיא ןוא

 ןיא טלָאמַאד טמוק רענליוו סקַאמ רָאטקעריד-רעטַאעט רענַאקירעמַא

 ,יורפ ןייז ןוא םיא רע טרישזַאגנַא ,ןליּפש .פ קידנעעז ןוא ,עשרַאוװ

 ,עקירעמַא ןייק ןרעלָארטסַאג סלַא ,ַאקסװַאלסַאז ַארעיװ

 יכדרמ רעלעטשטפירש ןשידיי ןטנַאקַאב ןכרוד טרעוװ ןעמוק ןייז

 : ןפוא ןקידנגלָאפ ףיוא טסירגַאב רָאטקעּפס

 ןשיווצ ץַאלּפ ןרעדנוזַאב ץנַאג א טמענרַאפ . . . ןָאזשיפ ַאשימ ,

 וצ ךעלנע טשינ ךַאז ןייק טימ זיא רע ןוא ,ןרָאיטקַא עשידיי יד

 -נַא ץנַאנ זיא ןליּפש ןייז ןוא .םיא וצ טינ ייז ןוא ןנעלָאק ענייז

 רעשידיי רעד ףיוא ןעעזעגנ םיא לָאמַא ןבָאה סָאװ ,יד רַאפ ןוא ,שרעד

 עקיזָאדיד ! ןָאזשיפ אשימ זיא רע :; ןגָאז וצ גונעג ןייז טעוװ ,עניב

 ךָאנ ןופ גנולעטשרָאפ עצנַאג א ,ףירגַאב א ןענייז רעטרעוו ייווצ

 ןקיטראנגייא ןוא ןלעניגירא סרעדנוזאב ןוא ןטבַאנַאב ןננוי ַא
 ןנעק סָאמ ןייק טימ ןטסעמ טשינ ןעק ןעמ ןכלעוו ,רָאיטקַא ןשידיי

 ןיא רע לייוו ,ןרָאיטקַא עשידיי עטבַאגַאב ערעדנַא זיא סע ערעפָאװ

 | .ןָאשזיפ ַאשימ
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 ןטנאטההעטעעטט

 עניב רעשידיי רעד ףיוא טירט עטשרע ענייז ןופ טעמכ .

 שיריי ןליּפש ןָאזשיפ אשימ ןעעזענ ךיא בָאה ,ןרָאי עטצעל יד זיב

 -עמוא . .. ,ןליױּפ ןוא דנַאלסור ןיא טעטש ענעדישראפ ןוא רעטַאעט

 ןטסיטרַא בור סָאוו ןופ גלָאפרעד ןטסערג םעד טָאהעג רע טָאה םוט

 ןטעליב עלַא, עסַאק רעד רעביא נָאשנָא ןַא : ןריזַאטנַאפ רָאנ ןענָאק

 ,רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ געט עקירעיורט יד ןיא .!טפיוקרַאפ ןענייז

 טליּפש ... חסּפ זיב םירוּפ ןופ רעדָא הבושת ימי תרשע ןיא יו

 טליּפש ,ָאי ןעוו ןוא ,ערעטַאעט עשידיי יד ןיא טשינ טעמכ ןעמ

 עקידענָאלק עכלעזַא ןיא וליפַא ... רעטַאעט ןקידייל ַא רַאפ ןעמ

 רעטַאעט סָאד זיא ,טליּפשענ טָאה ןָאזשיפ ַאשימ רָאנ ביוא ,געט

 .טקַאּפעג ןעוועג

 -וצ זומ סָאו ,סעכלעזַא ךיז ןיא טנַאמרַאפ ןָאזשיפ אשימ .. ,

 ,ךַאֿפנייא ףיוא ךיז רע טריפ עניב דעד ףיוא ;םלוע םעד ןעיצ
 ןייז ןוא ןעגנונעװַאב יד ,גנַאנ ןייז .ךעלריטַאנ ןוא ךעלשימייה

 רעקוקוצ רעד .ךעלשטנעמ רָאנ ,"שירָאיטקַא , טשינ זיא ,ןרייר

 ,,רערורב ןטוג; ַא ןָאזשיפ ַאשימ ןיא דְלַאב טעזרעד עניב רעד ףיוא

 ,טנייוו ןָאזשיפו ַאשימ ןעוו . .. .ןרָאי עגנַאל ןופ ןיוש ןעק רע ןכלעוו

 סע רע טוט ,לדיל ַא ןענניז סיוא לָאמַא םיא טמוק סע רעדָא טכַאל

 יױזַא טכַאל ,ױזַא טנייוו ןייֵלַא ריא רָאנ ,!שירָאיטקַא, טשינ רעדיוו

 טניילענפיוא ךייא זיא סע ןעוו עלעדיל ַא ךיז רַאפ ךיז טנניז ןוא

 רע ,טשינ טּפַאלק ,טשינ טגנירּפש ןָאזשיפ ַאשימ .ןצראה ןפיוא

 .ןטנעמָאמ עשיגַארט ןיא עניב רעד ףיוא םלוע שיערמ טשינ ןזיא

 ןבעל טעז ריא ,שטנעמ ַא ךייא רַאפ ךיז טגעוװַאב סע יוװ טעז ריא

 ,ןבעל ןקיזָאד םעד ןיא לייטנָא טמענ ןייֵלַא ריא יוװ טליפ ריא ןוא

 זַא ,ריא טניימ ,גנַאהרָאפ רעד ּפָארַא טשינ ךיז טְזָאל סע זיב ןוא

 ןוא ,רעטַאעט ןיא טשינ ,טּפַאשלעזענ ןיא ץעגרע ךיז טניפעג ריא

 טשטנעבעג ןָאזשיפ אשימ זיא וצרעד . .. .ןבעל ןשטנעמ יוװ וצ טעז

 רָאנ סָאוװ ,שידיי קיצרַאה ,ןייש ,ןייר יױזַא טדער רע :הנתמ ַא טימ

 ןָאזשיפ ַאשימ .ןעמירַאב טימרעד ךיז ןענָאק ןטסיטרַא עטלייצעג

 ןדעי רַאפ ןשטנואוועג זיא סָאװ ,הלעמ ַא ךָאנ טימ טשטנעבענ זיא

 טימ רעטַאעט ןיא ןעגנַאגעג עשרַאװ ןיא לָאמַא ןיב ךיא .רָאיטקַא

 ןפָא ןטלעז טָאה רעכלעוו ,ןַאמשירפ דוד רעקיטירק ןקידנסייב םעד

 .טסיטרא ןַא רעדָא רעלעטשטפירש ַא רַאפ טרָאװ טוג ַא טנַאזעג

 .טנערפעג םיא ךיא בָאה -- '?ןָאזשיפ אשימ ךייא טלעפעג יו;

 -ייװצ רע טָאה -- '...רָאיטקַא רעשידיי רעטסנעש רעד זיא רע;

 ."טרעפטנעענ קיטייד

 -וינ ןיא טייצ עצרוק ַא יורפ ןייז ןוא .פ טליּפש 1909710 ןָאזעס ןיא

 סלַא רעלסעק דוד טימ) "עקהמלש; סלַא ָאד טריטויבעד .פ .קרָאי

 -גַא ךָאנרעד טליּפש ןוא ,"המקנ ןופ טָאג, ןיא (?שטיוװַאשּפַאש לקנַאי;

 ןטָארטעגנײרַא קירוצ רע זיא ,דנַאלסור ןיא ןעמוקעגקירוצ .ןלָאר ערעד

 רעביא סעּפורט ענעגייא טימ טליּפשעג ךיוא ןוא עּפורט סנָאזשיפ ןיא

 .עפורט סנָאזשיפ ןיא קירוצ רעדיוו ןוא דנַאלסור

 שטנעמ ַא; עטערעּפָא סרָאש ףיוא טריפ ןוא ךיז טימ טגנערב .פ

 יד טרישזנַארַא ןוא ,"המשנ עשידיי, סיקסוװעשַאמָאט ,"ןייז ןעמ לָאז

 בקעי ןוא לעבָאל ַאניװלַאמ ,שטיװָאקשָאמ סירָאמ ןופ ןליּפשטסַאג

 טריפ ,גנוריפנָא ןייז רעטנוא ,"װָארַאגלָאב רעטַאעט, ןיא .טרעבליז

 יד ,ָאקַאר ןופ "ןיורק עשידיי יד; עטערעּפָא יד ףיוא ךיוא רע

 -ַארד ַא ,(גנוצעזרעביא ןייז ןיא) *ילרַאשט רעטעפ רעד, עידעמָאק

 רעד; ,ַאקסוועשזרא ַאזילע ןופ *שטיווָאפעזוי ריאמ ,, ןופ עיצַאזיטַאמ

 סעלעדנעמ ןוא ,וָאקירישט ןופ *ןדיי יד, ,יקסװָארטסָא ןופ ?דלַאװ

 טגנערב 1912 ןיא .?ןעדייז; ןופ לבוי ןקירָאי-75 ַא וצ *עשטַאלק;,

 -המחלמ ןכָאנ .ןיקסװעשַאמָאט סירָאב ווַאלסָאנירעטַאקעי ןייק רע

 תודוסי עוויטַארעּפָאָאק ףיא רעביא עּפורט יד טייג ךורבסיוא
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 רעדיוו ןוא ווָאקרַאכ ןוא ווַאלסָאנירעטַאקעי ןיא טליּפש ,("ןקרַאמ;)

 (זַאקװַאק) וקַאב ןייק טפיױלטנַא .פ ואוו ןופ ,ווַאלסָאנירעטַאקעי ןיא

 14 םעד ןָא רע טבייה טרָאד .טסניד-רעטילימ ןדיימוצסיוא ידכ

 -רָאפ 232 טיג ןוא ,שידיי (לָאמ ןטשרע םוצ) ןליּפש וצ 1915 לירּפַא

 -רעטילימ ןופ טײרפַאב טרעוו ,ווָאקרַאכ ןייק קירוצ טרָאפ ,ןעגנולעטש

 ,ףיוא טערט רע ואוו ,רעטילימ ןיא ןעמונעגוצ דלַאב רעבָא ,טסניד

 *לַאיװדָאּפ קישטשנעד; ,װוָאכעשט ןופ "רעב רעד; ןיא ,שיסור ןיא

 רעד וצ קירוצ ךיז רע טרעק 1916 ןיא .סעידעמָאק ערעדנַא ןוא

 ,(םירק) לָאּפָארעפמיס ןיא ךָאנרעד ,ווַאלסָאנירעטַאקעי ןיא עּפורט

 טרָאפ עּפורט יד .עיצולָאװער:רעבָאטקָא יד ייז טפערט סע ואוו

 (רעציזרָאפ סלַא) טרָאד ךיז טקילײטַאב .פ .דַארגָארטעּפ ןייק ןליּפש

 -- גרעבנעזורג טַאקָאװדַא) רעטַאעט ןשידיי ןרעביא טּפשמ ַא ןיא

 -ןרט יד טליּפש ךָאנרעד ,(רעקידייטרַאפ --- יקסווָאנילַאמ ,רָארוקָארּפ

 עװקסָאמ ןיא עּפ

 בילוצ) וועיק ןיא ןליּפשטסַאג ףיוא טרישזַאגנַא .פ טרעוו 1917 ןיא

 עילימַאפ ןוא יורפ ןייז טימ ןרָאפוצּפָא סולשַאב סנָאזשיפ םהרבא

 ןעמַאזוצ ,רע טרעוװ ָאד ןוא ,(עּפורט ןייז ךיז טלַאפעצ ,ןיברַאכ ןייק

 -דָאּפ ןוא שטיװעלעטרַאג ,ןיטיקַאר ,ןָאסרעיײמ רעליּפשיוש יד טימ

 עשידיי ןופ רָאפנעמַאזוצ ַא ןריזינַאגרָא וצ ,רָאטַאיציניא רעד ,ינבול

 12 ןפיוא ןפורעג טרעוו רָאפנעמַאזצ רעד .,דנַאלסור ןיא ןרָאיטקַא

 רעציזרָאפ .טעטיזרעווינוא רעוועיק ןופ לָאז ןיא 1917 ילוי 12 ןוא

 ,ל .י -- ראטערקעס ,ןָאסרעיימ קרַאמ רָאיטקַא רעטסטלע רעד זיא

 רעטסעקרָא ןַא ךרוד טנפעעג טרעוו גנוציז עטשרע יד ןוא ,לָאװמיױב

 ןענייז'ס ."הוקתה; ןליּפש ןטימ רעקיזומ קיצרעפ ןוא עכעלטע ןופ

 עשיסור יד ,טסנוק ןופ ןגייווצ ענעדישרַאפ ןופ רעייטשרָאפ ןטָארטרַאפ

 ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ טַאגעלעד רעלעיצעּפס ַא ןוא עסערּפ

 "ןעדייז , ןופ גנוסירגַאב יד טגנערב רעכלעוו ,גרעבכָאה .ש ,ןליוּפ

 רעשידיי רעטשרע רעד טעדנירגעג טרעוו ָאד .םירפס רכומ עלעדנעמ

 טרעוו'ס ןוא ,גנוריפנָא ס'.פ רעטנוא דנַאלסור ןיא ןייארַאפ-ןטסיטרַא

 -ץּפָא ,עמַארד רַאפ :סרעטַאעט עשידיי יירד ןרילבַאטע וצ ןסָאלשַאב

 יד ןופ ןרעוו טרידיסבוס לָאז עטשרע סָאד ןוא ,עידעמָאק ןוא עטער

 ןפור'ס ןכלעוו ףיוא ,דנָאפ ַא טרימַאלקָארּפ טרעוו'ס .ערעדנַא ייווצ:

 טַאגעלעד ,לבור 500 (עטקישעגוצ טימ) ןָאזשיפ םהרבא : ּפָא דלַאב ךיז

 רעשיניאארקוא רעד ,לבור 600 --- ווָאצװָאלָאס רעטַאעט ןשיסור ןופ

 קיזוג רָאיטקַא רעשידיי רעד ,לבור 200 -- יקסלָאדַאכוס רָאטקעריד

 רעייז ןרָאיטקַא עשידיי ערעדנַא ,גניר םענעטנַאילירב ַא םענייז טיג

 20,000 ןפַאש וצ גָאזוצ ַא ןוא לבור 1000 --- ןָאזשיפ עשימ ,רעבליז

 רע עכלעוו ,ןעגנולעטשרָאפ 4 ךרוד טריפעגכרוד טרעוו סָאװ ,לבור

 ןיא סרעטַאעט עשידיי 4 ןיא קיטייצכיילג ילוי 18 םעד טריזינַאגרָא

 .לבור טנזיוט 48 ןיירַא טגנערב סָאװ ,וועיק

 טרעוו טָאטש יד זיב וועיק ןיא יורפ ןייז טימ ןליּפש טביילב .פ

 סעדָא ןייק טלָאמַאד ןרָאפ ייז ןוא ןשטייד יד ןופ טריּפוקָא 1918 ןיא

 -רַא ןשיסור םענײמעגלַא ןיא דילגטימ ַא טרעוו .פ .גנָאי זעוב וצ

 לייוורעד .,רָאטקעס ןשידיי םעד טערטרַאפ רע ואוו ,דנַאברַאפ-ןטסיט

 עלַא ןסילש עכלעוו ,ןטעיווװָאס יד ןופ ןעמונעגרעביא סעדָא טרעוו

 עיצקעסוועי רעד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ןוא ,סרעטַאעט עשידיי

 ,סרעטַאעט עשידיי ענעגייא ייז ןדנירג ןײטשּפע אנכש רעריפ רעייז ןוא

 ןָא טריפ .פ .,ןרָאיטקַא עשידיי עלַאנָאיסעּפָארּפ יד קידנסילשסיוא

 ןעמ זַא ,ךרוד טריפ רע זיב ,סולשַאב ןקיזָאד ןגעק ףמַאק ןקיטפעה ַא

 רעבָא לָאז סָאװ ,רעטַאעט םענעגייא ןַא ןפַאש ןביולרעד םיא לָאז

 רעטַאעט סָאד ."עיצקעסוועיא רעד ןופ לָארטנָאק ןרעטנוא ןייטש

 ר"א) סנַאמרעיײה ןופ "גנונפָאה ענערָאלרַאפ יד, טימ טנפעעג טרעוו

 יפ ןסָאלשעג רעטַאעט סָאד טרעוו רעבָא דלַאב .(ווָאנַאטרעב ןופ

2287 

 ןופ ןָאקיסקעל

 סלַא ףיוא טערט ןוא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןיא ןעמונעגניײרַא טרעוו

 -ַאב טרעוו רע ,"לקניוו ענעפרָאװרַאפ, סנייבשריה ןיא "שרעה םייח;

 עּפורט רעד ןופ רעסישזער רעטייווצ ןוא רעציזרָאפ סלַא טמיטש

 ךיז ןרעק ָאד ."עמשטערק עטסוּפ יד, ןריטעּפער וצ טערט'מ ןוא

 ,רעטַאעט ןייז רעדיוו טנפע .פ ןוא סעדָא ןיא ?עסייוו, יד קירוצ

 : דָאירעּפ םענעי ןגעוו רעטעּפש טביירש ןייטשּפע אנכש

 ןיא טליּפשעג םעד רַאפ טָאה ןָאזשיפ זַא ,טסואווענ בָאה ךיא ,

 עלעטניּפ, ןוא 'עקניּפ עקניכ, ןופ רַאוטרעּפער ןשידיי ןכעלנייוועג

 ,סעדָא ןיא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי םעד ןופ גננודנירנ רעד ייב .'דיי

 לפייווצ ןָא זיא ןָאזשיפ שטָאכ זַא ,טַאהעג ארומ קרַאטש רימ ןבָאה

 טינ ךיז ךָאד רע לָאז ,רעליּפשיוש-רעטקַארַאכ רעלופטנַאלַאט ַא

 ןרָאי רַאפ טָאה רע סָאוװ ,סעיצידַארט יד ןופ ןעניױאווענּפָא ןענָאק

 ייב ןיוש .סעידעמָאק עקיליב יד ןיא ךיז ןיא טּפַאזעננייא ןרָאי ןוא

 -ָאמטַא ןַא טניימ סע סָאװ ןזיװענסױרַא ךיז טָאה ןבָארּפ עטשרע יד

 רעטלַא רעד ןופ 'רַאטס, רעד ,ןָאזשיפ ,רעלטסניק ַא רַאפ ערעפס

 -יינ טליפרעד סעּפע ךיז טָאה ,דנַאלסור-םורד ןיא עניב רעשידיי

 ןדירפוצ ןעווענ זיא ,ןלָאר-רַאטס ךָאנ ךיז טנָאיענ טינ ,ןריובענ

 ןענָאק לָאז רע רָאנ יבַא ,טלייטענסיוא טָאה'מ סָאװ ,ץלַא טימ

 ןתמא םעד ןפַאש ןפלעה ןוא טייהנעגנאגרַאפ רעד טימ ןסיירעצ

 טנעקעג ןענָאזשיפ ןבָאה סָאװ ,יד ,רעטַאעט ןשידיי ןשירעלטסניק

 טימ טשטעווקעג ןבָאה ייז .טשַארעביא ןעוועג ןענייז ,רעירפ ןופ

 ןיוש ,ךעלקריוו ,ןַאּפש ןיא ןיינ ךיז טזָאל ןָאזשיפ יוװ סעציילּפ יד

 ,רעטַאעט-חכולמ ןשידיי רעסעדָא ןופ גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד ייב

 טשינ ןמיס ןייק זיא ,'לקניוו ןפרָאװרַאפ א ןיא; סנייבשריה ןיא

 רעד ףיוא ,קסעלרוב ףיוא ןניוצרעד ךיז טָאה ןָאזשיפ זַא ,ןעוועג

 טימ ,רעטלושעג ַא ,רעלטסניק רעקיסאלק-טשרע ןַא ןעוועג זיא עניב

 -עטשרָאפ רעקיזָאד רעד ףיוא .עיציאוטניא רעכעלרעניא רעפיורג ַא

 טנַאמרַאפ סעדָא ןֹוא -- טסנוק ןופ םיניבמ ןעמוקענ ןענייז גנול

 זיא'ס .עניב רעשיסור רעד ןופ ךיוא -- ?סיב שביה ַא עכלעזַא

 עלַא ןוא ,רעטַאעט-טסנוק רעוקסָאמ ןופ טסַאנ א ןעוועג דנזעוונָא

 רבח ןופ ,גנולעטשרָאפ רעצנַאג רעד ןופ טקיצטנַא ןעווענ ןענייז

 ןפיטניירַא סנָאזשיפ ןופ ךעלכַאזטּפױה ןוא ,ישזער סווָאנַאטרעב

 ,?לָאר ןייז ןיא ךיז

 טרעקעגקירוצ רעדיוו ןטעווָאס יד ךיז ןבָאה רעטעּפש טייצ עצרוק ַא

 טימ *רעטַאעט-הכולמ עשידיי, סָאד טנפעעגקירוצ ןוא סעדָא ןיא

 ןפורעג ווָאנַאטרעב זיא 1919 ןיא .ןרעסישזער סלַא .פ ןוא ווָאנַאטרעב

 רעסעדָא ןיא רעסישזער ןבילברַאפ זיא .פ ןוא עװקסָאמ ןייק ןרָאװעג

 טמיטשַאב רע זיא 1921 יַאמ ןיא ןוא ,1921 זיב רעטַאעט-הכולמ ןשידיי

 ןיא סרעטַאעט עשידיי עלַא רעביא רעסישזער-לַארענעג סלַא ןרָאװעג

 רע ןוא ,דנַאלסור ןזָאלרַאפ וצ .פ טסילשַאב טלָאמַאד דָארג .עניאַארקוא

 -גינעפ ןַאמרעה רָאיטקַא םעד ןוא יורפ ןייז טימ ,רעבירַא ךיז טלגומש

 -לעבָאס רעדירב יד ןופ ןטעברַאפ טרעוו רע ואוו ,עינעמור ןייק ,ןייטש

 טכעלש ןיוש ךיז קידנליפ רעבָא ,ווענעשעק ןייק שדוח ַא ףיוא ןַאמ

 גַאלשרָאפ רעייז ּפָא רע טפרַאװ ,רַאוטרעּפער ןלַאנַאב ןטלַא םעד ןיא

 םעד ןרעדנע ןיטולחל טעוו'מ ןדייס ,ןליּפשטסַאג יד ןרעגנעלרַאפ וצ

 טבייה רעטַאעט סָאד .ןעמונעגנָא טרעוו גַאלשרָאפ ןייז .רַאוטרעּפער

 טריפעגפיוא ןרעוו'ס ןוא ,*רעטַאעט רעטסומ רעשידייג ןפור ןָא ךיז

 קרַאמ ןופ "לתיבה לעב רענליוו סָאד, ,"לקניוו ענעפרָאװרַאפ סָאד;

 יד ,רעילָאמ ןופ *רעקנַארק רעטעדליבעגנייא רעד, ןוא ןײטשנרַא

 ,גלָאפרעד ןלעירעטַאמ ןוא ןשילַארָאמ ןסיורג ַא ןבָאה ןעגנולעטשרָאפ

 ןַאמרעה עּפורט רעד ןופ דילגטימ םעד עשרַאװ ןייק טקיש .פ ןוא

 יד ייב) גנוריפפיוא רעקיטרָאד רעד טימ ךיז ןענעקַאב וצ ןייטשגינעפ

 רעטלַאװרַאפ-עניב םעד ךיוא יו ,"קוביד, סיקסנַא ןופ ("רענליוו;
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןופ לעדָאמ ַא ןכוז וצ עינעמור ןופ ןלוש עטלַא יד רעביא יקסווָאלקש

 ךרוד טריפעגפיוא) "קוביד רעד; .עיצַארָאקעד רעד רַאפ לוש ַא

 רעטנוא ,ןַאמרעה דוד ןופ עיצּפעצנָאק רעד טיול ,ןייטשגינעפ ןַאמרעה

 רעקיזיר ַא ןעוועג זיא (ןָאזשיפ ַאשימ רעסישזער ןופ החגשה רעד

 -עג) *?רָאזיװער, סלָאגָאג טריפעגפיוא .פ טָאה ךָאנרעד .גלָאפרעד

 ,?ישטינדָארָאגע ןופ לָאר יד טליּפש

 :ןבירשעג טָאה *לַארטַאעט ירַאטס, רעקיטירק רעשיסור רעד

 יד ןופ ןכַאלּפָא רעטַאעט ןשידיי ןיא ןעגנַאנעג ןענייז ריס ,

 ןעננערבוצפיורַא ןלָאנָאנ הּפצוח יד ןבָאה וצ טגַאװעג ןבָאה עכלעוו

 ,גנַאהרָאפ םעד ןבייהפיוא םייב ןיוש רעבָא .עניב רעשידיי רעד ףיוא

 ערעזדנוא קידנביולנ טינ ,ןטַאמַאטױא יוװ ןציז ןבילבעג רימ ןענייז

 ןיא ןָאזשיפ ןעוו ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןיא ןציז רימ זַא ,ןניוא

 טָאה ןוא !ישטינדָארָאנ, ןופ עלָאר רעד ןיא עניב רעד ףיוא סיורַא

 גנורעטסייגַאב ןופ ןוא ןעננורּפשעגפיוא ךיא ןיב ,ןדייר ןביוהעגנָא

 ףיוא ,ןסעגרַאפ ךיז ךיא בָאה ליפיוזַא ףיוא .,ןרידָאלּפַא ןביוהעגנָא

 -רַאפ ןבָאה רימ ןוא ,ןּפיט סלָאנַאג ןענַאטשענ ןענייז עניב רעד

 רעזדנוא ןיא טינ ןרָאוװעג טגָאזעג זיא סָאוװ טרָאװ סעדעי ןענַאטש

 טנייה טָאה רעטַאעט סנָאזשיפ ביוא ןוא .שיסור ,ךַארּפש-רעטומ

 יד ,רימ ןנָאז ,רעטַאעט רעטסומ סלַא ןעמאזקע םעד ןטלַאהעג

 טינ ןעמַאזקע םעד ןטלַאהענסיוא טָאה ןָאזשיפ ,עסערּפ עשיסור

 טסנוק ןֹוא רעטסומ רעשידיי; רָאנ ,רעטַאעט רעטסומ ףיוא רָאנ

 ?,רעטַאעט

 טרעדנעעג עפורט רעד ןופ לטיט רעד זיא עיזנעצער רעד ךָאנ

 םעד ןיא ."רעטַאעט טסנוק ןוא רעטסומ דעשידייא ףיוא ןרָאװעג

 ןַאשזע ,"עמשטערק עטסוּפ יד, ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענייז ןָאזעס

 ןוא *רערעדנַאו רעקיבייא רעד, ,ָאברימ ווַאטקָא ןופ *ַאנעלדַאמ ןוא

 -ןענָאזַאמקנַארפ יד; עידעמָאק יד ,ווָאמיד ּפיסָא ןופ ?לארשי עמש;

 .יקסניּפ דוד ןופ *דימש רעד לקנַאי; ןוא עג ןופ "יבלירט , ,*עשזָאל

 רעד רעטַאעט ןיא טמוק "קוביד; ןופ גנוריפפיוא רעט-75 רעד וצ

 -ַאקוב ןיא קנַאב רעלַאנַאיצַאנ רעשינעמור רעד ןופ רָאטקעריד ןופ ןוז

 -ַאעט/ ןיא ןעגנולעטשרָאפ 15 ףיוא עּפורט יד טריעזַאגנַא ןוא טסער

 טכוזַאב ןרעו טסערַאקוב ןיא ןעגנולעטשרָאפ יד .?איראפע רעט

 -רָאפ יד ןופ ךיוא רָאנ ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ רָאנ טינ

 -יּפשיוש סרעדנוזַאב ןוא טסנוק ,עסערּפ רעשינעמור רעד ןופ רעייטש

 רעטַאעט ןיא ןעמוקעג זיא גנולעטשרָאפ רעטסקעז רעד וצ .רעל

 רָאטקיװ סרעטַאעט עשינעמור יד ןופ רָאטקעריד-לַארענעג רעד

 ןבעג ןטעבעג ךעלטנפע ןקנַאד ןכָאנ ןוא ,עּפורג ןייז טימ וימיטפע

 ,רעליּפשיוש רַאפ לעיצעּפס "קוביד, ןופ גנולעטשרָאפ-גָאטימכָאנ ַא

 -רָאפ עטנעצ יד .20 ףיוא טריגנָאלָארּפ ןרעוװ ןעגנולעטשרָאפ יד

 ןיסעצנירּפ ןוא לָארַאק ץנירּפ ןופ ןרָאװעג טכוזַאב זיא גנולעטש

 עטפיוקרַאפסיױא 10 ףיוא סױרַא ךָאנרעד טרָאפ עּפורט יד .אציראמ

 ואוו ,ווענעשעק ןיא קירוצ ךיז טרעק ןוא ,ץַאלַאג ןיא ןעגנולעטשרָאפ

 -רעבליז ןמלז ןופ טצעזרעביא) ַאמויד .לא ןופ *ןיק, ףיוא טריפ .פ

 ןיא טליּפש רע ואוו ,ץיווָאנרעשט ןייק רע טרָאפ טרָאד ןופ .(גייווצ

 רעד ןופ רעבעגסױרַא רעד ןייא טנדרָא ךָאנרעד ןוא ,"זיוה ןשטייד;

 .עינעמור רעביא געט 50 ןופ עענרוט ַא ,רָאמ ,"אּפמאר; גנוטייצ

 ,טסערַאקוב ןיא ןליּפש ןָא רעדיוו .פ טבייה 1922722 ןָאזעס םוצ

 זיא עּפורט רעד ןיא ןילּפיצסיד יד רעבָא ,*רעטַאעט לַארטנעצ; ןיא

 ַא ןעמוקַאב ןבָאה רעדילגטימ עקינייא סָאװ םעד בילוצ ןכָארבעג

 -רָאפ יד רעביא .פ טסייר ,עקירעמַא ןייק ןרָאפוצקעװַא טייקכעלגעמ

 ,וענעשעק ןייק ןעגנולעטשרָאפ-דישּפָא 5 ףיוא טרָאפ ,ןעגנולעטש

 ןייק ןייטשגינעפ רעדירב יד ןוא יורפ ןייז טימ ּפָא ךָאנרעד טרָאפ

 ןיא טרישזַאגנַא ייז ןרעוו ,טייצ עצרוק ַא ןליּפש ןכָאנ ואוו ,גרעבמעל
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 רע טרָאפ ָאד ןופ ןוא (הנשוש---ןַאהַאק רַאזַאל :עיצקעריד) שזדָאל

 -נעצ; ןיא ןסעיּפ עכעלטע ףיוא טריפ ,עשרַאוװ ןייק עּפורט רעד טימ

 ןיא עטערעּפָא רעד וצ רעביא ךָאנרעד טייג ןוא *רעטַאעט לַארט

 רע ואוו ,זירַאּפ ןייק רע טרָאפ טרָאד ןופ .?רעטַאעט יקסנימַאק;

 ליולעב יר ףיוא רעטַאעט סָאד טרילבַאטע ןוא ,םישדח 2 טליּפש

 ןעגנורעדנאוו עקידנעטש יד טָאטשנָא) רעטַאעט קידנעטש ַא סלַא

 טייצ עצרוק ַא רע טרילָארטסַאג ךָאנרעד ,(םיניננ-רעטַאעט רעביא

 : רעיימ סירָאמ טביירש ןליּפשטסַאג ענייז ןגעוו ןוא ,ןַאדנָאל ןיא

 -טסניק יד וצ טגנַאלַאב טָאה רע .רעליּפשיוש רעקיאעפ רעייז ַא ,

 .ןסעיּפ ערעסעב טליּפשעג ןבָאה עכלעוו ,רעטַאעט ןטלַא ןופ רעֶל

 -ָאשּפַאש לקעי סלַא טליּפשעג קיטרַאנגייא טָאה ןָאזשיפ ַאשימ

 ןליפַא םיא טָאה רע .'המקנ ןופ טָאג; סשַא םולש ןיא שטיוו

 .ןייז לָאז רע זַא ,טלָאװענ טָאה רבחמ רעד יוװ רעלעדייא טכַאמענ

 .ןעננומיטש טימ שטנעמ-המשנ ַא רַאפ טכַאמענ רַאגָאז םיא טָאה רע

 עכעלטנרָא ןַא ןבָאה וצ ןליוו ןייז טכַארבעגסױרַא טלוב טָאה רע

 סלַא טייקכייוו ןוא טייקכעלטרעצ ךיוא גנַאפנָא ןיא ןוא ,רעטכָאט

 רעטכָאט ןייז ןופ ןלַאפ םעד ךרוד גנורעדורעצ עפיט ןייז ,רעטָאפ

 -עלטסניק א טימ רעבָא ,קרַאטש ,טקירדעגסיוא טונג ןעוועגנ ךיוא זיא

 ייב ןעניפענוצסיוא טכוז רע ןעוו ,ענעצס יד ,לָארטנָאק ןשיר

 סע .דנצנעלג ןעוועג זיא ,ןייר ןבילבעג ךָאנ זיא יז יצ ןעלהקבר

 ,טליּפשענ וויטיאוטניא יוװ ןעעזעגסיוא טָאה

 ןבָאה רימ סָאװ ןעקנַאדרַאפ וצ ןעוועג זיא ןָאזשיפ ַאשימ וצ

 ןופ !לארשי עמש, עסעיּפ עלופסננומיטש יד ןָאדנַאל ןיא ןעעזעג

 -נעטניא רפוס ןרהא ןופ עלָאר יד טליּפשענ טָאה רע .,ווָאמיד ּפיסָא

 ןשילַאברַאירטַאּפ ַא טלעטשעגרָאפ טָאה רע .טנַאזָאּפמיא ןוא וויס

 ,םיוב ןבמעד ַא ןופ קורדנייא םעד טכַאמענ טָאה רעכלעוו ,ןדיי

 סָאװ ,קַאה רעד ןופ ּפעלק יד ךרוד ןכַארק וצ רַאפעג ןיא זיא סָאװ

 רעביא ןעייג ןעגנובעלרעביא עפיט ענייז .ןעלצרָאוו ענייז ףיוא ןלַאפ

 רע .רעצ ןופ ץראה ןייז טנייוו טשרעוצ .תונרדמ ענעדישראפ

 םוצ תונעט ןיא סיוא רע טכערב ןַאד .ןרערט טימ ךיז טקיטש

 ערעדנַא ןַא ןופ טסייג א יװ סיוא רע טעז ףוס םוצ ןוא ,ע"שבר

 ."טריפעגכרוד לופסקורדנייא רעייז רע טָאה ןטנעמַאמ עלַא ,טלעוו

 עבָארּפ טכַאמ רע ואוו ,עקירעמַא ןייק .פ טרָאפ 1923 ילוי ןיא

 טמוק עסערּפ עשידיי יד .ךרוד טלַאפ ןוא עינוי-ןרָאיטקַא רעד ןיא

 .ןטסעטָארּפ עפרַאש טימ םעד ןגעוו סױרַא

 : טביירש גרעבדלָאג .צ ,ב

 רעשידיי רעד ףיוא טעוװעדָאהעגפיוא ךיז טָאה ןָאזשיּפ עשימ ,

 רעשידיי רעד ףיוא רָאי קיצפופ ןעוװעג זיא רעטָאפ ןייז .עניב

 ,רעטסעווש ןייז .קיצרעפ ןוא עכעלטע -- רעטומ ןייז .ענעצס

 ןוא ,רעליּפשיוש עשידיי ענעעזעגנָא עלַא ןענייז סרענָאװש ענייז

 עניב רעשידיי רעד ףיוא רֶאי 22 ךיוא ןיוש טליּפש ןייֵלַא עשימ

 ןרעטש-טּפיוה רעד ןעוועג זיא רע .טליּפש רע יו רעמ זיא'ס ןוא

 טָאה רע .ןרָאי ייר ַא רַאפ דנַאלסור ןיא רעליּפשיוש עשידיי יד ןופ

 יעמור ןופ ןייארַאפ רעד .עינעמור ןיא רעטאעט-טפנוק א טעדנירגעג

 רעליּפשיוש עטסעב יד רָאנ ןרעהעג סע עכלעוו וצ ,ןרָאיטקַא עשינ

 טָאה ,טנעדיזערּפ רעד זיא רעזייק רעשינעמור רעד ןכלעוו ןופ ןוא

 עשידיי יד רָאנ ,דילגטימ סלַא ןעמונעגניירַא אי ןענָאזשיפ עשימ

 ! טינ םיא ליוװ ןָאינוי-ןרָאיטקַא

 רעכלעוו טימ עּפורט ענעגייא ןייז טאהעג טָאה ןָאזשיפ עשימ

 רעד ןעוועג ןיא רע .עּפָארײא ץנַאנ רעביא ןרָאּפענמורַא זיא רע

 גנַאל טינ זיב ןעוועג זיא עכלעוו ,עּפורט ןייז ןיא רעליּפשיוש-טּפיוה

 .רעטַאעט רעסעב טליּפשעג טָאה סָאוװ ,עקיצנייא יד ןוא עטסעב יד



 עלַא ןיא רָאי קילדנעצ ייווצ ןבירשעגנ ןעמ טָאה ןָאזשיפ עשימ ןגעוו

 ןיא רָאנ ,עשידיי ןיא רָאנ טינ ןוא ,עּפָאריײא ןיא ןעננוטייצ עשיריי

 רַאפ ןוא ,םוטעמוא -- עשילגנע ,עשיזיוצנַארפ ,עשיסור ,עשטייד

 -טימ יד רַאפ רעבָא ,רָאיטקַא ןַא ןעוועג ןָאזשיפ עשימ זיא ןעמעלַא

 ןייק ןָאזשיפ עשימ זיא ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעשידיי רעד ןופ רעדילג

 ,טינ רָאיטקַא

 רעד ןעגנַאגרעד זיא'ס ןכלעוו וצ דרוסבַא רעד זיא סָאד טָא

 ענעדישרַאפ ןייז ךיז ןענָאק סע... .טסנוק רעד ןיא םזינָאינוי

 ןטלַאה םיא ןופ ןָאק ןעמ ,רעליּפשיוש סלַא ןענָאזשיפ ןופ ןעננוניימ

 ןופ רעכעה רַאפ ןטכַארטַאב םיא ןָאק ןעמ .רעקינייוו דעדָא רעמ

 עשימ ןשיווצ תונובשח ןענייז סָאד .רעקירדינ יצ םענעי רעדָא םעד
 סעקלַאג עכעלטע טימ רעבָא .קיטירק רעד ןוא ןליּפש סנַאזשיפ
 עיסעפָארּפ רעד ןופ רעליּפשיוש ןטמירַאב-טלַא אזַא ןזייווקירוצ

 ןריסאּפ טנַאקעג טָאה סָאד -- 'רָאיטקַא,; ןייק טינ זיא רע תמחמ

 בַאשוד, ןופ ןָאינוי ַא ןיא רָאנ ,רעליּפשיוש ןופ ןייארַאפ ַא ןיא טינ

 .ן'סרעטלַאה-עלעטש ,} !סרעדלָאה

 יד ןענעפע וצ רענעש וליפַא ןוא רעסעב ןעוועג טינ טלָאװ

 ןָאק סָאװ ,רעליּפשיוש ןימ םעד ןופ זיא ןָאזשיפ עשימ : ןטרָאק

 עסיוועג ןדאש ןָאק רע ןוא גנולעטש ענעביוהעג ַא ןעמענרַאפ

 ,ןָאינוי רעד ןופ רעדילנטימ

 'בעקס, 8 ןרעוו רעדָא ; הרירב יד ןבילבענ טציא זיא ןענָאזשיפ

 ,רָאי ַא ךָאנ ךיז ןעשטומ ןוא ןטרַאו רעדָא ,|'רעכערביקיירטש;}

 .רָאיטקַא ןַא ָאי ןיא רע זַא ,ןעמיטשּפָא טלָאמַאד ןעמ טעוװ רשפא

 םיא טעוװ עטייווצ סָאד ,ןָאט טינ ןָאזשיפ עשימ טעוװ עטשרע סָאד

 ןָאינוי-ןרָאיטקַא יד : רעטרעוו ערעדנַא ןיא .ךעלגעממוא ןייז ךיוא

 יד ,תמא ... .עקירעמַא ןיא ענעצס רעד ןופ ןבירטרַאפ םיא טָאה

 ינַאגרַא יד ןופ ןסערעטניא עשימָאנָאקע יד ןצישַאב ףרַאד ןָאינוי

 ,ןעמַאזקע ןבענ ָאד ףרַאד ןעמ ביוא רעבָא . . . רעליּפשיוש עטריז

 עשימ יו רעליּפשיוש ןטבורּפעג ַאזַא ןופ ןעמַאזקע רעד הרַאד
 טנעדיצניאןָאזשיפ רעד ... .טעטילַאמרָאפ ַא רָאנ ןייז ןָאזשיפ

 ןיא עיסעפָארּפ רעשירעליּפשיוש רעשידיי רעד ףיוא קעלפ ַא זיא

 ןעניוועג וצ קירוצ יוװ ?טימ ןייא ךָאנ טָאה ןָאינוי יד . .. עקירעמַא

 ןבענ וצ זיא סָאד ןוא ,םלוע ןטנעגילעטניא ןשידיי םנופ גנוטכַא יד

 רעד ןיא ןסילשנייא םיא ןוא ןעמַאזקע ןלעיצעּפס א ןענָאזשיפ

 ."עיסעפָארּפ

 : (עמיטש ןייא טימ) לַאפכרוד ןייז ױזַא טרעדליש ןײלַא .פ

 ךימ רימירג ךיא .ןעמוקענרעביא ןיוש ךיוא סניימ ךיא ןיב טָא,

 טינ לָאמנייק ךיז קנעדעג ךיא .טנערב רעּפרעק רעצנַאג ןיימ .סיוא

 בָאה ,ןעמונענּפָארַא םירג םעד בָאה ךיא ןעוו ,דנַאטשוצ ַאזַא ןיא

 רָאנ ,טיור טינ זיא םינּפ ןיימ .ךיז רַאפ ןקָארשרעד ןיילַא ךיז ךיא

 ."טניט טימ טשימענ טולב יוו רילָאק רעוװעטעלַאיפ ןימ ַא סעּפע

 רעטעּפש-ןרָאי טשרע טרעװ .פ ןוא טינ טקריוו טסעטָארּפ רעד

 .עינוי רעד ןיא ןעמונעגניײרַא

 -ענעמ) *רעטַאעט סיײלּפ גניווריוא, ןיא טרישזַאגנַא טרעוו .פ

 -גייוו טנומגיז ןוא גרובנעדלָאג לעוימעס ,רענליוו ,ר סקַאמ :סרעשזד

 רעד, סלַא ןוא "דימש רעד לקנַאיא ןיא ףיוא טערט רע .(ביורט

 דלַאב רעבָא ,*לסעבעלַאב רענליו רעד, סנײײטשנרַא ןיא *עטַאט

 ןייז עּפָארײא ןופ טמוק לייוורעד .ןכָארבעג טקַארטנָאק ןייז טרעוו

 (םירק .שזדענעמ) טיָארטעד ןייק ןליּפש ןעמַאזוצ ןרָאפ ייז ןוא יורפ

 ילניקעמ, רעסקנָארב ןיא ךָאנרעד ןוא ןעגנולעטשרָאפ עכעלטע

 -טינ בילוצ ןעגנולעטשרָאפ יד רעביא טסייר רע ואוו ,*רעטַאעט
 ,סקעשט *עטקעדעג;

 השמ ןוא ןַאמטיל םהרבא טימ ןעמַאזוצ) .פ טרעוו --- 5
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 ןופ ןָאקיסטעל

 רעד ואוו ,טיָארטעד ןיא *רעטַאעט לקריוס; ןופ רָאטקעריד (רָאש

 טרישזַאגנַא .פ זיא 1925-26 ןָאזעס .ןכָאװ 40 רעביא טרעיוד ןָאזעס

 ןיא ןַאמטיל ייב רע טליּפש 1926:27 ןיא ןוא ןַאמטיל ייב טרָאד

 -ַארעטיל; יד ןייא .פ טריפ טיָארטעד ןיא .*רעטַאעט קיטסעשזדַאמ;

 עשירַארעטיל ףיא טריפ רע עכלעוו ףיוא ,?סגָאטשרענָאד עשיר

 טליּפש רע ואוו ,זירַאּפ ןייק ּפָא רע טרָאפ 1927 יַאמ ןיא .ןסעיּפ

 ?'תעדה ץע; קידנליּפש) טרעייפ ,ןיוו ןיא ךָאנרעד ,רעגיטכַאל ייב

 -עמַא ןייק קירוצ טרָאפ ,ווענעשעק ןיא ייליבוי-עניב ןקירָאי-25 ןייז

 טליּפש ןוא הנותח ענרעבליז ןייז רעבמעצעד 21 םעד ןרעייפ וצ עקיר

 טרָאפ 1928 יַאמ ןיא .טיָארטעד ןיא ןעגנולעטשרָאפ עכעלטע רעדיוו

 .עינעמור ןיא טרילָארטסַאג רע ואוו ,עּפָאריײא ןייק רעדיוו רע

 ידייס טימ ןעמַאזוצ) רעביא רע טמענ ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעגקירוצ

 קרָאי-וינ ןיא ?רעטַאעט קיריל; סָאד (ךַאברעיױא םעס ןוא דלָאגנהעש

 עּפָאריײא ןייק ןרילָארטסַאג ּפָא רעדיוו טרָאפ ,1929-20 ןָאזעס ןפיוא

 ךרוד טכַאמ ,זירַאּפ ןיא טליּפש ,(וָאקָאלבַאי ןַאמרעה טימ ןעמַאזוצ)

 ןיא רעלגיז ייב ךָאנרעד טרילָארטסַאג ןוא ןיוו ןיא עיצַארעּפָא ןַא

 עגיר ,קָאטסילַאיב ,(?רעטַאעט סיקסנימַאק;) עשרַאװ ןיא ,עניוװָאקוב

 1931-32 ןיא ןוא ,זירַאּפ ןוא ןָאדנָאל ,קסניווד ,(*רעטַאעט םיטועמ,)

 טמענ ןוא ,דלָאגניג הרש ןירעליּפשיוש יד עקירעמַא ןייק רע טגנערב

 ךיז ןעיצ עכלעוו ,ןייטשרוב עקחסּפ ןוא קנערפ יטעב טימ) רעביא

 ןיא רעטַאעט סָאד (ןַאמטיל טימ ןעמַאזצ ,קירוצ דלַאב רעבָא

 .טיָארטעד

 ןיא טרילָארטסַאג ,עּפָאריײא ןייק רעדיוו .פ טרָאפ 1922 יַאמ ןיא

 טריפ רע ואוו ,עינעמור ןיא רָאי ַא ןוא זירַאּפ ,ןּפרעװטנַא ,לסירב

 -ימענ ַאנעריא ןופ ןַאמָאר ןטיול טריזיטַאמַארד ,*רעדלָאג דוד, ףיוא

 ןייק קירוצ ךיז טרעק ןוא ,ענווָאק ןוא ענליוו ןיא ךָאנרעד ,ַאקסווָאר

 עוויטַארעּפָאָאק ַא 19234:25 רַאפ טריזינַאגרָא רע ואוו ,עקירעמַא

 ,טיָארטעד רַאפ עּפורט

 ןיבול ינע ,רענליוו סקַאמ טימ ןעמַאזוצ) ןָא .פ טריפ -- 6

 -וינ ןיא *רעטַאעט קירילא ןטימ (רעדנעלָאה הנח ןוא רָאדיזיא ןוא

 -קעריד זיא ןוא ,ןָאזעס ןקידנעמוק םעד ךיוא טליּפש רע ואוו ,קרָאי

 םייח ןוא ךַאברעיױא םעס ןוא דלָאגנהעש ידייס טימ ןעמַאזוצ ,רָאט

 ןיא ןײרַא טערט רע ואוו ,ָאגַאקיש ןייק טרָאד ןופ טרָאפ .רעביוט

 ךיז רע טיצ ןכָאװ 7 ךָאנ רעבָא ,עינוי-ןרָאיטקַא רעד טימ תופתוש

 ,דנַאלװילק ןיא עּפורט רעוויטַארעּפָאָאק ַא ןיא ןיירַא טערט ןוא קירוצ

 "רעטַאעט טסנוק רעשידיי, ןיא טרישזַאגנַא .פ טרעוו -- 89

 -רעד טרָאפ ,ןענָאזעס עקינייא טליּפש רע ואוו ,(ץרַאװש סירָאמ .ריד)

 . זיא ןוא יײליבוי-רעטַאעט ןקירָאי-40 ןייז ןרעייפ טיָארטעד ןייק ךָאנ

 -עג ַא ןופ גנודנירג עטנַאלּפעג יד ןריזינַאגרָא ןיא לַאטנעמורטסניא

 סקלָאפ, ןיא .פ טליּפש 1944-45 ןָאזעס ,רעטַאעט שידיי ךעלטּפַאשלעז

 געט עטצעל יד זיב 1945 טניז ןוא (ימע-ןב בקעי .ריד) ?רעטַאעט

 -ַאעט טסנוק רעשידייא ןטימ ןדנוברַאפ רעדיוו רע זיא ןבעל ןייז ןופ

 .*רעט

 -- 1947 רעבָאטקָא 6 ,קרָאי-וינ) *גָאט; ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה .פ

 ןופ גנַאהרָאפ ץרעטניה; ג"א עטכישעגסנבעל ןייז (1948 ץרעמ 7

 ,"רעטַאעט ןעשידיא

 רע .קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .פ ויא 1949 רעבמעצעד 3 םעד

 -רעטַאעט ענייז ןופ לייט ןסיורג ַא *ָאוװיי, רעד טזָאלעגרעביא טָאה

 ,ןלַאירעטַאמ

 : ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ דלַאװכוב .נ

 ןעוועג ,ןבעל ןייז ייב ,ןענַאזשיפ עשימ ןנעוו טלָאװ ןעמ ןעוו;
 סָאוװ ,םיחבש יד ןופ לייט ַא שטָאכ טייקכעלטנפע רעד ןיא טגָאזעג

 ןעוועגנ רשפא סָאד טלָאװ ,ור רעקיביײא ןייז וצ טיײלנַאב םיא ןבָאה
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 רעטַאעט ןשידיי

 טכַאמעג רעגנירג ןעוועג סָאד טלָאװ רעכיז .ןבעל ןייז טרעגנעלרַאפ

 סָאװ ,ןשטנעמ ןוויטיסנעס ,ןליטש םעד טָא ןופ ןרָאי עטצעל יד

 ריא וצ ןניױצַאב ךיז ןוא עיסעפָארּפ ןייז טַאהעג ביל ױזַא טָאה

 עניב רעד ענונב ענייז טייקמורפ יד טָא .עיסימ רעקילייה ַא וצ יוו

 עסיורג ַא .טעברַא רעשירָאיטקַא ןייז ןיא טלניּפשענּפָא ךיז טָאה

 -טסנרע טימ טריפעגכרוד קידנעטש יז רע טָאה ,עניילק ַא יצ עלָאר

 טָאה ערעירַאק רעקירָאי-גנַאל ןייז ןיא שטָאכ ,תוירחא ןֹוא טייק

 טָאה ,,םזירשטס, ןופ גנושיורַאב יד טכַאמענכרוד לָאטנייא טינ רע

 ליטש ןוא ןדיישַאב .ּפָאק רעד טיירדרַאפ טינ םיא ייב ןופרעד ךיז

 -תוינע ןַא ,רענעדיישאב ַא ןעוועגנ ךיוא רע זיא ,ןבעל ןטאוװירּפ ןיא

 עלָאר ןייז ןופ תמא ןרַאפ טגרָאזענ טָאה סָאװ ,רעליּפשיוש רעקיד

 ,גלָאפרעד ןכעלנעזרעּפ ןייז רַאפ יו רעמ

 -עג טינ סע טָאה שרעדנַא .טַאהענ דלָאה עלַא ןבָאה ןענַאזשיפ

 טימ ןשטנעמ ערעדנַא וצ ןניוצַאב ךיז טָאה רע לייוװו ,ןייז טנָאק

 -לָאװ סָאד זיולב רע טָאה טַאהעג טנייפ .טפַאשטניירפ רעקיצראה

 ןוא ןיא עניב רעד וצ גנוטכַאמוא יד ,ערַאגלואוו סָאד ,עלעוו

 ,רעטַאעט ןרעסיוא

 רע טָאה עניב |רעשידיי-רענַאקירעמַא| רעניה רעד ףיוא ,.,

 טגיױטעג טינ ךיז טָאה רע... .טרָא ןייז ןענופענ טיִנ לָאמנייק

 'טסנוק;, יד טשרעהאב טינ טָאה ןוא עמַאלקער רעקידלמוט ףיוא

 טָאה גָאט ןטצעל ןזיב .ןקעווצ-ערעירַאק ראפ סנניובנלע ןצונ ןופ

 רע .רָאיטקַא ןשידיישיסור ַא רַאפ טכַארטַאב ןָאזשיּפ עשימ ךיז

 -סור ןיא טעברַא-רעטַאעט ןייז ןופ תונורכז יד טימ טבעלענ טָאה

 ןעננודניברַאפ עלענַאיסעּפָארּפ ענייז טימ יוװ ,עינעמור ןוא דנַאל

 ."עקירעמַא ןיא ןצכעוט ןוא

 .} .ש

 ,"גָאט רעד, ,"רעטאעט ןעשידיא ןופ גנַאהרַאפ ןרעטניה, -- ןָאזשיפ ַאשימ
 ,1948 ץרעמ 27 --- 1947 רעבָאטקָא 6 ,.י .נ

 ,קסװַאלסַאז םַאדַאמ ןוא ןהָאזשיפ ררעה ןופ סורעג ַא -- ינודקומ .א .רד
 ,1910 לירּפַא 29 ,.י .נ ,"ענהיב עשידיא איד;

 ,70 .ז ,וװ ,1921 ,עשרַאװ ,"רעטאעט שידיי , --- יקצולירּפ חנ

 יד, ,"המקנ ןופ טָאג; ס'שַא םולש ןיא ןהָאזשיפ .מ 'ה -- רעיימ סיררָאמ
 ,1923 ינוי 27 ,ןָאדנָאל ,ייטייצ

 ּפיסָא ןופ "לארשי עמש, ןיא יקסװַאלסאז .מדמ ןוא ןהָאזשיפ 'ה --- סוקיטירק

 ,1923 ינוי 29 ,טרָאד ,װָאמיד
 ,1923 ילוי 2 ,טרָאד ,עטערעּפָא רעטכייל וצ אמארד רעטסנרע ןופ --- סוקיטירק
 ,1923 ילוי 9 ,טרָאד ,עסעיּפ-דנוש ערַאגלָאװ ַא --- סוקיטירק
 טסוגיוא 31 ,י .ג ,*טַאלבעגַאט סעשידיי, ,ןהָאזשיפ אשימ -- רָאטקעּפס .מ

3, 
 ,"גָאט רעד; ,ןָאינוי רעטַאעט עגיה יד ןוא ןהָאזשיפ ַאשימ --- גרעבדלָאג .צ .ב

 ,1924 לירּפַא 25 ,.י .נ
 ,1927 רצעבמעװָאנ 26 ,טיָארטעד ,"ענהיב עשידיא יד,
 ,זדָאל ,"טַאלבסקלָאפ רעיינ, ,ייט לזעלג א ייב ןָאזשיפ .מ טימ --- ןַאמטיירב .מ

 ,1927 .צעד 2
 "רעשט ,"גנוטייצ עיינ, ,םוקילבוּפ שידיי ןוא רעטאעט שידיי -- רעגנרעל .ש

 ,1929 ראורבעפ 11 ,ץיװָאנ
 רעציװָאנרעשט, ,עינעמור ןופ ןרָאפּפָא ןייז וצ .ןָאזשיפ עשימ -- .װ .מ

 ,1930 ,68 ינ ,"רעטעלב
 ,1930 יַאמ 27 ,"טנייה רעזירַאּפ , ,תורצ ףיוא רענָאילימ רעד --- רָאטַאטקעּפס
 ,1930 ינוי 5 ,טרָאד ,"תעדה ץע. -- רַאטַאטקעּפס
 .1930 ינוי 10 ,טרָאד ,דימש רעד לקעי ןיא ןָאזשיפ ַאשימ --- רָאטַאטקעּפס
 ,1931 רַאונַאי 22 ,גרעבמעל ,"ןעגרָאמ, ,"תעדה ץע, -- .וװ .פ
 -בעפ 2 ,עשרַאװ ,"סעיינ עגיטנייה, ,! ןצבק א ןייז וצ רעװש --- ןַאמארטַאעט

 ,1921 רַאור
 רַאורבעפ 6 ,עשרַאװ ,"סערּפסקע רעזנוא, ,ןָאזשיפ אשימ -- ןַאהַאק רַאזַאל

1, 
 .1931 רַאורבעפ 9 ,טרָאד ,רעטַאעט ןופ ןעציטָאנ --- ןילטייצ ןנחלא
 ,1931 רַאורבעפ 12 ,עשרַאװ ,"טנייה, ,"ןצבק א ןייז וצ רעװש , -- סינּפיק .מ
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 .1931 .בצפ 12 ,עשראװ ,"טנעמָאמ, ,רעטַאעט סייקסנימַאק ןיא -- ןַאמפַאוג .א
 .1931 ,2400 ,װענישעק ,"טייצ רעזנוא , ,תורצ ףיוא זיא רעװ -- 5
 ,1931 ץרעמ 18 ,עשרַאװ ,"סערּפסקע, ,ןָאזשיפ אשימ --- יקסווָאנאגאק םירפא
 .1921 ץרעמ 18 ,עשרַאװ ,"טנעמָאמ, ,טײוי-ןָאזשיפ רעסיורג ַא טגייה -- .ג .א
 25 ,ןָאדנָאל ,"טסָאּפ יד, ,גלָאפרע רעסיורג ס'נהָאזשיפ אשימ 'ה -- ןאּפ .ש

 ,1931 ינוי
 ,"טייצ יד, ,רעטַאעט-סקלָאפ ןיא ןָאזשיפ אשימ ןופ ןליּפשטסַאג יד וצ -- .ה

 ,1934 לירּפא 19 ,ענליוו

 -יבוירעטאעט עגירהָאי75 ןוא גיצעביז ,גיצכעז ערעזנוא -- םיובנעשריק .י
 ,1944 טסוגױא 18 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא יד, ,דובכ ןענידראפ סָאװ ןרַאל

 ,"רוטלוק עשידיי , ,ןָאזשיפ אשימ ןופ ןקעופיוא-ןייטש םייב -- ןַאמדניק הרש
 ,1950 ,9 'נ ,י .ג

 ,1950 רַאונַאי 6 ,.י .נ ,"פ"מ,  ,ןָאזשיפ אשימ --- דלַאװכוב .נ
 ,סערייא סָאנעוב ,"רעטאעט טליּפשעג ןעמ טָאה יוװַא טָא, -- סיריא לאומש
 ,36 ,32 .ןז ,6
 16  םסשעאסמפ -- 1160806 22167ץ826816 27. 40עוו30ג2 םימ

 זיי 6660 887, תעזג} 18 גחק. 1319
 םסעאסמפ -- םדסקגח ז20?קסװחפ 24. 64ע113022 םיס /המ-

 סוטה 1641708,} 4666002ג27, תעתג) 22 גחק. 1931
 116 תעממס818 --- ת!ענעה ף?עע30מ 660ת01ט82,/ תעזג,

 15 גתק. 1931.

 הנה ,נרעבמַָארטס
 ,בוג רעילָאדָאּפ ,ווָאלסַארב ןיא ןריובעג

 יזומ-שילַארטַאעט ַא ןופ טמַאטש .דנַאלסור

 ַא ןסעזַאב -- רעטָאפ .החּפשמ רעשילַאק

 טמולחעג ,ןעגניז וצ טַאהעג ביל ,םיטש ענייש

 טריפעגכרוד טינ סע רעבָא ,ןזח א ןרעוו וצ

 ,הסנרּפ ןופ לוע ןבילוצ

 רעד טימ ןעמוקעג 12 ןופ רעטלע ןיא
 רָאכ ןיא ןײרַא ָאד .עקירעמַא ןיא עילימַאפ
 ,רענזָאּפ ריאמ ןופ ד"א "גניר רעטײברַאק ןופ

 ןיטסילָאס יד ןרָאװעג טייצ עצרוק ַא ךָאנ ןוא

 ריא בילוצ קרעמפיוא ןגיוצעג .רָאכ ןופ ןטירטפיוא-טרעצנָאק יד ףיוא

 סלַא רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאװעג ןוא םיטשןַארּפָאס רעשיריל-קיצרַאה

 ןוא -סקלָאפ עשידיי ןופ רָאטַאטערּפרעטניא ןוא ןירעגניז-טרעצנָאק

 .רעדיל-טסנוק

 -עגמורַא ,ןירעגניז-יורפ עטשרע יד יוװ ,סירעה .לַא טימ ןעמַאזוצ

 .צַאנ שידייג ןרַאפ עענרוט-טרעצנָאק ַא ףיוא עקירעמַא רעביא ןֹרָאפ

 "ניא; ןרַאפ עענרוט-טרעצנָאק אזַא ףיוא ךָאנרעד ,*דנַאברַאפ .ברַא

 םעד ,ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ ,"דנַאברַאפ-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעט

 רָאטקיװ רעליּפשיוש םעד ןוא לעּפַאר עשימ רעגניז ןוא רעליּפשיוש

 "דנַאברַאפ, ןבלעז ןרַאפ עענרוט-טרעצנָאק ַא ףיוא ,רעטעּפש .רעקעּפ

 רעמעלעכא יוװער-רעטַאעט ןטימ עדַאנַאק ןוא עקירעמַא רעביא

 ,רעקעּפ רָאטקיװ ,לעּפַאר ַאשימ ,ןינַאט םולש טימ ןעמַאזוצ "םימכח

 .ךואר השמ רעקיזומ םעד ןוא רָאטקעּפס הנח ,לעזרַאב ףלָאװ

 ָאידַאר רעשידי רעד ףיוא וויטקַא ןעוועג ןרָאי ךס ַא זיא .ס

 ַא זיא ,ירָאטס תור ,רעטכָאט ריא .,לעּפַאר ַאשימ טימ ןעמַאזוצ

 ןיא ףיוא ךיוא טערט .,עניב רענַאקירעמַא רעד ףיוא ןירעליּפשיוש

 ייוודָארב םוצ טַארייהרַאפ זיא ןוא ,עיזיוועלעט ףיוא ןוא סיוואומ

 -רַאפ ,גרעבמָארטס רוטרַא ,ןוז ריא .יטנָאק דרַאשטיר רַאטס-םליפ

 -עמַא רעד וצ טַארייהרַאפ זיא ,רעטַאעט רענַאקירעמַא ןטימ ןדנוב

 ,דרָאװ ילסעוו ןירעליּפשיוש רענַאקיר

 יכדרמ ַארטַאעט ןוא רעביירש ,רעגניז ,ןזח םוצ טַאריײהרַאפ זיא .ס

 ,ינדרי
 .} ש

 ,672 .ז ,1959 ,קרָאיוינ ,"טלייצרעד רעלדא יליצ, --- רעלדַא יליצ
 וי .נ ,"שזיָאמ-גָאט, ,רהָאי 40 טלַא ןערעװ ןרוט דנַאברַאפ -- סירעה .לֵא

 ,1962 רַאונַאי 5 ,י .1 ,".וורָאפ, ,1962 רַאונַאי 4

4 



 עלהאל ,ּפָאטנַאס-גרעבנעדייז

 | שטיווַאניבַאר}

 רעטָאפ .עיבַארַאסעב ,ןיטָאכ ןיא ןריובעג

 -בעה ןוא שיסור ןופ רערעל ַא ,ליכשמ ַא --

 -רעד עכעלטלעוו-שידיי ַא ריא טיג ,שיאער

 ןסיורג ַא ןזיװעגסױרַא ןָא זייוודניק ןופ .גנואיצ

 ,טעלַאב וצ ןוא רעטַאעט וצ סערעטניא

 יד טימ ןעמוקעג טנגוי רעירפ ריא ןיא

 טרָאד ןוא ,עדַאנַאק ,געּפיניװ ןיא ןרעטלע

 טימ טליּפשעגטימ ,ּפָאטנַאס םולש ןופ ר"א

 ."רעבָאהבילע

 -רעביא ךיז ןבָאה ןרעטלע עריא יו םעדכָאנ

 רעליּפשיוש ןטימ טנעקַאב טרָאד ךיז יז טָאה ,קרָאי-וינ ןייק ןגיוצעג

 ןוא ,טַאהעג הנותח רעטעּפש טָאה יז ןכלעוו טימ ,גרעבנעדייז ןָאעל

 ןוא ץניוװָארּפ רעד רעביא "*רעבָאהביל; טימ טליּפשעג זייוונטייצ

 טצנַאט .ז .ווָאסַארַאט ןוא ווָאלזָאק סיסקעלַא טימ טעלַאב טרידוטש

 יהט; ןיא *רעטַאעט ירושטנעס; ןיא טעלַאב סווָאלזָאק ןיא ךָאנרעד

 אלאקארב; סַאפור אטיט טימ עקירעמַא-םורד ןייק טרָאפ ,"גנָאס ווָאל

 יד רעביא ,טייצ ערעגנעל ַא ,םורַא טרָאפ ןוא ,*ינַאּפמָאק ערעּפָא

 ,"יבַאּפמָאק ערעּפָא ָאלרַאק ןַאס; רעד טימ ,ןטַאטש עטקינייארַאפ

 ַאלָאס ןיא ןטערטוצפיוא ןטייהנגעלעג יד טָאה יז רעכלעוו טימ

 .ןרעמונ-ץנַאט עלעיצעּפס

 רעטַאעט שידיי םיטיגעל טליּפשעג ןַאמ ריא טימ ןעמַאוצ טָאה .ז

 (גרעבדלָאג .נ .ריד) טיָארטעד ,(רעדנעלָאה .א .ריד) ןָאטסָאב ןיא

 (1951) טיוט סנַאמ ריא ךָאנ רעבָא ,(ָאקסעלַאכימ .ריד) ָאגַאקיש ןוא

 .עניב רעד ןופ קירוצ ךיז יז טיצ
 רעביירש ןוא לַארטַאעט ןטימ טַאהעג הנותח .ז טָאה 1961 ןיא

 ,ּפָאטנַאס םולש

 יצ .ש

 םולש ,ּפָאטנַאס

 ןעמוקַאב ,עטיל ,לדַאימ ןיא 1894 ןריובעג

 טנרעלעג :גנואיצרעד עשידיי-לענָאיצידַארט ַא

 עכעלטלעוו ןוא ,הבישי רעוװָאניהלַאד רעד ןיא
 רעשיאערבעה ַא ,רעטעפ ןייז ייב םידומל

 ןייק טרעדנַאוװעגסיוא ןַאמרעגנוי סלַא .רערעל

 -ןינ ןיא קידנטעברַא ,טָאה רֶע ואוו ,עקירעמַא

 עקרַאטש ַא טלקיװטנַא ,יײרעסָאלש ייב קרָאי

 ַא ןרָאװעג ןוא רעטַאעט ןשידיי םוצ עביל

 -ָאװ שידיי ַא ,*לָאה רעגניז; ןיא ?לגניי-קיש;

 טרעוו רעטעּפש .ליוװזנָארב ןיא זיוה-ליוועד

 ןרילפוס ןכָאנ ןוא ,סַאלטַא ןופ עּפורט רעד ןיא רעלפוס טרָאד רע
 יז רַאפ רע טמענ ,רעזייה:-ליװעדָאו עשידיי ןיא טייצ ערעגנעל ַא

 ךָאנרעד ,ןליּפש ייז סָאװ ,סרעטקַאיירד ןוא סרעטקַאנײא ןביירש

 -וינ ןיא סרעטַאעט עשידיי עמיטיגעל-בלַאה טימ ךיז רע טדניברַאפ
 ,ץניװָארּפ רעד רעביא ןוא קרָאי

 ,געפיניוו ןייק עּפורט סליבעג טימ ּפָא רע טרָאפ 1914 בײהנָא ןיא

 -אבאטינַאמ ןיא עיפָאזָאליפ ןרידוטש טביילברַאפ רע ואוו ,עדַאנַאק

 -נכָאװ םעד ןופ רָאטקַאדער קיטייצכיילג טרעוו ןוא טעטיזרעווינוא

 -טימ רעקידנעטש ַא רעטעּפש ,"טלעוו עשידיא רעדַאנַאק יד. טַאלב

 רעדע גנוטייצ רעשידיי רעכעלגעט רעקיטרָא רעד ןיא רעטעברַא

 טייצ רעבלעז רעד ןיא .ןײטשדלָאג .י .ב ןופ ר"א *דיא רעדענעק
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 ,"רעבָאהביל, טימ ףיוא טריפ רע עכלעוו ,סרעטקַאנײא רע טביירש

 ןופ ןסעיּפ ןיא טימ טליּפש ןוא ףיוא ךיוא טריפ רע עכלעוו טימ

 ןייק קירוצ ךיז רע טרעק 1915 ףוס .שַא םולש ןוא ןידרָאג בקעי

 -רַאפ ןוא ץניוָארּפ רעד רעביא רעלפוס רעדיוו טרעוו ,קרָאי-וינ

 רעדא ןיא ןענָאטעילעפ ןוא *טיײהרַאװ יד, ןיא ןציקס טכעלטנפע

 ןוא ןָאיגעל ןשידיי ןיא ןיירַא .ס טערט 1917 ןיא ."סדנוק רעסיורג

 ןעמוקעגקירוצ .עניטסעלַאּפ ןיא עעמרַא רעשילגנע רעד ןיא טניד

 ,סעדנָארַאב ףסוי ןופ וויטַאיציניא רעד ךרוד ,רע טרעוו ,1919 ןיא

 עכעלטע ךָאנ רעבָא ,עינוי-ןרָאיטקַא רעשידיי רעד ןיא דילגטימ ַא

 .ךַאפ סָאד רע טזָאלרַאפ ,רעטַאעט ןשידיי ןעמיטיגעל ןיא ןרילפוס רָאי

 םולש ןעוו ןוא ,.נָאק ,דרָאפמעטס ןיא .ס ךיז טצעזַאב 1920 ןיא

 ןופ ךשמ ַא רַאפ ,ס טרעוו ,1938 ןיא םייה ןייז טרָאד טכַאמ ׁשַא

 .רַאטערקעס רעשירַארעטיל ןייז ,רָאי עכעלטע

 שיאושזד דעטיינוי, ןטימ ןדנוברַאפ .ס זיא 1962 זיב 1940 ןופ

 ."רָאטקעריד-ןייּפמַאק רעלַאנָאיצַאנ, סלַא רָאי 6 רעטנורעד ,"ליּפַא

 -- "עביל-טנגוי, ןייז רע טיײנַאב ,טמַא ןופ ךיז ןעיצקירוצ ןייז ךָאנ

 .עינוי-ןרָאיטקַא רעשידיי רעד ןיא דילגטימ ַא קירוצ טרעוו

 ,גרעבנעדייז עלהאל ןירעליּפשיש רעד טימ טַארייהרַאפ זיא .ס

 י) .ׂש

 יכדרמ ,ינדרי

 {ןאמרעש לטַאמ}

 סרעטומ רעד טיול| 1906 ילוי 16 ןריובעג

 רענילָאװ ,ענשעווָאלס ןיא |1908 -- ןובשח

 -- דצ סרעטומ רעד ןופ .עניאַארקוא ,,בוג

 -דנעה-האובת ןוא גרַאװרעטופ ,םירחוס-דלַאװ

 ,טחוש ַא -- רעטָאפ .סעקישטַאירדָאּפ ןוא רעל

 -רעד ךיז .דמלמ-ארמג ַא ןוא הליפת-לעב ַא

 -מלמ עטסעב ןוא םירדח עטסעב יד ןיא ןגיוצ

 ארמג ,ך"נת ףיוא ,לטעטש ןיא רערעל ןוא םיד

 ,רוטַארעטיל עשיאערבעה ןוא

 -ַאפ רעד טימ טרעדנַאװעגסיױא 1922 ןיא

 רע ואוו ,עיפלעדַאליפ ןיא טצעזַאב ךיז ןוא עקירעמַא ןייק עילימ

 ךָאנרעד ,"לארשי ןכשמ? הבישי רעד ןיא ןענרעל טצעזעגטרָאפ טָאה

 ,?ַאמַארד דנע קיזוימ וװָא לוקס סיסקַאה רָאסעּפָארּפ, ןיא

 ןוא ,עקסערָאמוה ַא טימ ?סטרעוורָאפ, ןיא 1929 ןיא טריטויבעד

 "טלעוו עשידיא; רעיפלעדַאליפ רעד ןיא ןבירשעג טּפָא ךָאנרעד דלַאב

 רַאורבעפ ןיא .רעטַאעט ןוא קיזומ ןגעוו קיטירק ןוא סעיזנעצער

 רעד ןיא *רעטַאעט ןָאסביג; ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןטָארטעגפיוא 0

 ,ריד) "סיקנעי עשידיסח; עטערעּפָא רעד ןיא רעבָאהביל ַא ןופ לָאר

 טקילײטַאב ךיז ןוא טריפעגפיוא טרָאד רעטעּפש .(ןייטשקיד לוַאס

 ךָאנרעד ,"ףָארטש רעקיבייא רעד; עמַארדָאלעמ רענעגייא ןייז ןיא

 טצעזעגטרָאפ "תימלוש, ןיא טָאה רע ואוו ,לארשייץרא ןייק קעװַא

 | ,םוידוטשיקיזומ ןייז

 ןיא ןטָארטעגפױא רע זיא ,עקירעמַא ןיא 1926 ןיא ןעמוקעגקירוצ

 םעד) ינדרי יכדרמ רעגניז רעניטסעלַאּפ רעד יוװ ןיוש קרָאי-וינ

 -נָאק ןוא ָאידַאר ףיוא רעגניז סלַא (לארשי ןיא טריטּפָאדַא ןעמָאנ

 -לארשי םעד ,עקירעמַא ןייק לָאמ ןטשרע םוצ ,קידנעגנערב ,ןטרעצ

 ,רַאוטרעּפער-רעדיל ןקיד

 ואוו ,*גָאט,; ןופ רעקיטירק-קיזומ רעד ןעוועג --- 1928--49

 ןוא רעטַאעט ןגעוו ןעלקיטרַא ךס ַא טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה רע

 ןרָאטיזָאּפמָאק עטמירַאב ,דואווילָאה ןגעוו עירעס ַא ,םליפ ,ןרָאיטקַא

 עשידיי יד ןיא ןטערטסױרַא .י טגעלפ קיטייצכיילג .םינוח ןוא
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 רעטַאעט ןשירדיי

 ןוא *רעטַאעט לַאנָאשענ, ,"וינעווע דנָאקעס. יו ,רעזייה-ליװעדָאװ

 ,(גרעבנעזָאר ייב ךָאנרעד ,רעשזדניוװַאר ייב רעירפ) "ןָאטנילק, ןיא

 ,ןטרעצנָאק ףיױא ןטערטוצפיוא טייהנגעלעג ַא טַאהעג ךיוא ןוא

 ,קינלוקס השנמ ,ןָאקיּפ ילַאמ ,יקסװעשַאמָאט סירָאב טימ ןעמַאזוצ

 .ַא .א ,גרובנעדלָאג לעוימעס

 ,"סטרעוורָאפע ןיא ,רעקיטירק-קיזומ יװ ,רעבירַא -- 0

 ןיא קירוצ 1955 זיב 1952 ןופ ןוא ?לַאנרושז ןעגרָאמ; ןיא ךָאנרעד

 ,"סטרעוורָאפ,

 רעשידיי רעד ןיא ןעלקיטרַא טפָא רעייז םעד רעסיוא טקורד .י

 "רַא עיירפ, ,"רוטלוק עשידיי, ,*רעלדָא רעדַאנַאקק יו ,עקידָאירעּפ

 ,*פסערּפ יד; ,"עמיטש יד; ,"רעפמעק רעשידיא, ,?עמיטש רעטייב

 | ,?טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ, סָאד טריטקַאדער רע טָאה טייצ רָאי ַא ןוא

 ,*לַאנרושז-םינזח; םעד טריטקַאדער 1951 ןיא ךיוא טָאה .י

 ךוב ןייז ןענישרעד ("הכלמ; ג"פ) קרָאי-וינ ןיא זיא 1955 ןיא

 ָאעל, ךוב ןייז 1960 ןיא ןוא "רעביירש עשידיי טימ סויוורעטניא;

 ייוצ ךָאנ ןבעגוצסױרַא וצ טיירג רֶש .("ןוגינ; גַאלרַאפ) "ווָאיל

 ןעויוורעטניא; ןוא *רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןלייז, : רעכיב

 ןרָאיטקַא ,סרָאטיזָאּפמָאק ,ןגרוטַאמַארד ,ןלַארטַאעט עשידיי טימ

 ."רעקיטירק-רעטַאעט ןוא ןרָאסישזער

 -בעה ענעעזעגנָא ךס א ןופ ןטסקעט יד וצ קיזומ ןבירשעג טָאה .י

 עכלעוו ,ןויטַאטישטער עשינזח ךייא יוװ ,רעטכיד עשידיי ןוא עשיאער

 רעקידנעב -ףניפ סתרפא ןושרג ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא ןענייז

 ,"תינזח היגולותנא;

 4 טכוזַאב ,רעלטסניק-דומע ןוא רעגניז-טרעצנָאק ַא יו ,טָאה ,י

 ייוצ ךיוא ןוא רעדנעל רענַאקירעמַא-לַארטנעצ ןוא -םורד יד לָאמ

 ןלױּפ ןוא עיגלעב ,ךיירקנַארפ ,דנַאלגנע ןיא טריטרעצנָאק לָאמ

 -כרוד (רעקעּפ רָאטקיװ טימ ןעמַאזוצ) .י טָאה 1953 זיב 1928 ןופ

 םַארגָארּפ-ָאידַאר א קרָאי-וינ ןיא ָאידַאר רעשידיי א ףיוא טריפעג

 טריזיטַאמַארד ןוא ,.י ןופ ןבירשעג) *דיל ןיימ ןופ עטכישעג יד, נ"א

 .(רעקעּפ ןופ
 ןעגנולעטשרָאפ יד ןיא טקילײטַאב ךיז .י טָאה 1957-58 ןָאזעס

 -ָאשייקוידע, רעקרָאי-וינ ןיא ?בלַאװש עטשרע יד; עסעיּפ רעד ןופ

 ,"סנעיילע לענ

 ׁשַא ,אקעד ,רָאטקיװ-יש יס רַא סרעמריפ-דרָאקער יד ךרוד טָאה .י

 ,"יתדלומלע ,"תולילה םיפי; : סדרָאקער יד ןבעגעגסיױרַא סָאמיעּפ ןוא

 ריש, ,"היתיאר; ,"םימחרב הצרתמ, ,"םימחרה בא; ,"החונמ האב;

 ,"לילחה תריש, ,*יל ירמז, ,"שדוק ןושל טנרעל עלהנח; ,"העורה

 ,"שודיק, ,"ינא ימ, ,"ביבא לת; ,"םיסנ השעש ימ, ,"ללי ,לליע

 ,"שדקמ לכ; ,"דיל-הוצמ רב, ,"םולש םיש; ,*רעטרעוו עשידיי יד;

 ,"שדוק תבש? ןוא "םילשורי, ,"עמשי דוע;

 -ןרָאיטקַא רעשידיי רעד ןופ וויטוקעזקע רעד ןיא דילגטימ ַא זיא .י

 ןופ ןָאקיסקעלא ןופ טעטימָאק ןיא ,סניילע לקירטַאעט עשידיי ,עיגוי

 דנַאברַאפ-םינזח ןופ טנעדיזערּפ רענעזעוועג ןוא ,*רעטַאעט ןשידיי

 .עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ
 -מָארטס עלהיח ןירעלטסניקדָאידַאר רעד טימ טַאריײהרַאפ זיא .י

 .גרעב

 .} .מ ןוא .ש
 ,דנַאב רעטרעפ ,קרָאי-ינ ,"רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןַאקיסקעל,

 .3017302 ,זז

 ,3 לירּפא 15 ,א"ב ,ייעסערּפ יד; ,ןיינ ןוא ָאי ןשיװצ --- יקסנַאשָאטַאב בקעי

 ,"געוו רעד, ,וטפיוא סינדרי ,גָאט א רעביא גָאט א -- ןאהאק ןָאמָאלָאס .פָארּפ

 .1948 ראורבעפ 17 ,עקיסקעמ

 ,1948 ילוי ,א"ב ,"לגיּפש רעד , ,ינדרי .מ רעגניז רעשידיא רעד --- ןַאמזורג .ל
 ,"ףסערּפ יד ,, ,ינדרי יכדרמ ןופ טירטפיוא רעטשרע רעד -- יקצינטישז .ל ,רד

 ,1948 ילוי 14 ,א"ב
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 ,,י .נ ,טַאלבנכָאװ רעקרַאי-וינ, ,רעגניז רעניטסעלַאּפ רעד, -- טרַאבלעג לכימ
 ,1948 ילוי 4

 ילוי 14 ,א"ב ,גנוטייצ עשידיא יד, ,ןטרעצנָאק ןגעװ --- יקסנַאשזָאר לאומש
8, 

 ,"געװ רעדע ,עניטנעגרא ןיא ףמואירט סינדרי .מ -- יקסנַאשזָאר לאומש
 ,1948 טסוגיוא 4 ,עקיסקעמ

 רעבָאטקָא 15 ,.י .נ ,"שיַאמ , ,דירַאי ןשירארעטיל ןפיוא -- רעקידעבעל רעד
0, 

 .1951 ץרעמ 14 ,.י .נ ,"שז"ָאמ-גָאט , ,טושּפ ןוא טסָארּפ -- ןײטשטַאלג בקעי
 -נכַאװ רעקרָאיהינ,; ,רעביירש טששידיא טימ ןשינעגעגַאב עניימ -- שולת .א

 ,1954 רעבמעטּפעס 20 ,.י .נ ,"טאלב

 גאלראפ ,דנאב רעטײװצ ,רוד ןיימ ןופ רעפאש ןוא רעיוב -- ןאמביל קחצי
 ,180 ,81792 ,זז ,1955 ,קרָאי-וינ ,"טַאלבנכָאװ;

 רַאונַאי 23 ,י .נ ,"שזײַָאמ-גָאט , ,דיראי ןשירארעטיל ןפיוא -- רעקידעבעל רעד
5, 

 סייגורי .טלעװ רעשירארעטיל רעד ןיא -- !סיוועשאב .י| יקסוואשראו קחצי
 ,1956 ינוי 3 ,י .נ ,".ורָאפ, ,רעביירש עשידיא טימ ויוורעטניא

 עשידיא טימ ןעויוװרעטניא ; ינדרי .מ .שיט רעכיב ןופ -- ןאמלוש םהרבא
 ,1956 רעבמעװָאנ 26 ,זירַאּפ ,"עמיטש רעזנוא , ,רעביירש

 ,672 .ז ,1959 ,קרָאירינ ,"טלייצרעד רעלדַא יליצ, -- רעלדא יליצ

 .1959 ינוי 11 ,.י .נ ,"שזָאמ-גָאט , ,רעדעפיילב ןטימ -- ןילדרצװס .נ ,רד
 .134 ,35740 .וז ,1960 ,קרָאי-ינ ,"ביוהנָא ןופ דנַאר םייב; -- ןהָאק לסָאי
 לירּפא 16 ,.י .ג ,"שז"ָאמ-גָאט, ,ןעבעל ןעשידיא ןיא ךָאװ יד --- לָאגניד .ס
0, 

 ,ןשיסורו "*ָאװָאלס עיִָאקסור עיָאװָאנ; ,אװעל ָאעל יטַאימַאּפ -- טעװס ןושרג
 ,1960 רעבָאטקָא 11 ,י :נ

 ,1961 ץרעמ 18 ,,י 1 ,"שז"ָאמ-גָאט,, ,גָאט ןופ גנַאג ןיא -- גרעבדלָאג .צ .ב

 הרוהי ,ךיילב
 ן1961 יַאֹמ 30 .טשעג -- 1901 ראורבעפ 21 .בעג}

 ,לָאּפָאנרַאט ןיא 1901 רַאורבעפ 21 ןריובעג

 -יסח עטנערברַאפ -- דצ סרעטָאפ .עיצילַאג

 רעטָאפ ,ןשטנעמ-הלכשה -- דצ סרעטומ ,םיד

 ,רעלדנעה-זָאלג ָארגנַא ןַא --

 רעטעּפש ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 123 זיב

 -כיילג ןוא ,תופסות טימ ארמג -- זיולק ןיא

 .שילױּפ ןוא שטייד --- טַאװירּפ --- קיטייצ

 טָאה'מ ןוא ,"ןעלגרָאג; ךיז רע טגעלפ טפָא

 .הליפת-לעב ַא ןרעוו טעװ רע זַא ,טרַאװרעד
 -טלעװ רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןתעב

 ןופ רעניואוונייא ךס ַא ןוא ןרעטלע יד טימ ןפָאלטנַא ,1914 ,המחלמ

 רָאי ַא ךרעב טנרעלעג רעטייוו טרָאד ןוא ,ךיירטסע ,ןיוו ןייק טָאטש

 -יּפא; ןַא ,בורק ַא ךרוד רע טרעוװ טייצ רעד ןיא .שרדמה:תיב ןיא

 טרעוװ ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןיא "חכ טימ, טּפעלשרַאפ ,"סרוק

 רעטּפָא ןַא דוסב טרָאד טרעוו רע זַא ,ױזַא ,טפושכרַאפ יװ ןופרעד

 ןוא טָאטש ןופ ןרָאפסױרַא ןילַא רע טגעלפ גָאטנוז ןוא ,רעכוזַאב

 ,רעדיל יד ןעגניזכָאנ ןוא ןגָאלָאנָאמ יד ןדיײרכָאנ דלעפ ןעיירפ ןפיוא

 .טרעהעג טרָאד טָאה רע עכלעוו

 הנוכ רעד טימ בולק קיטַאמַארד ַא ןיא ןייֹרַא .ב טערט 1917 ןיא

 טקיטיונ ןעמ רעבָא ,*טעברַא עצרַאוװש, ערעדנַא ןָאט ןוא ןרילפוס וצ

 ןופ *רעּפיש ןרהא, ןופ לָאר רעד רַאפ רעליּפש ַא ןיא רָאג ךיז

 רעד רעטנוא עבָארּפ םישדח יירד ךָאנ ןוא ,"לארשי עמש; סווָאמיד

 טמענ ןוא לָאר רעד ןיא ףיא .ב טערט לטסעמ בקעי ןופ ישזער

 ּפ"א רדסכ ןיוש ךיז רע טקילײטַאב טלָאמַאד טניז ןוא ,סיוא רעייז

 ןופ א"א בולק םעד ןופ ןעגנוריפפיוא יד ןיא ןָאסלעדנעמ הדוהי

 ,שטייד קחצי ןוא לטסעמ

 םייב ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא עיצקיד ןיא סרוק ַא טמענ .ב

 לוש עשיטַאמַארד עשידיי יד ךרוד טייג ,רעלַאה סוילוי רעסישזער
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 ןיא ןוא שטייד ןיא *רעבָאהבילא טימ טליּפש ,לטסעמ .י ןופ א"א

 סָאד טעדנירג שטייד קחצי ןעוו ,1920 רעבמעווָאנ ןיא זיב ,שידיי

 טרָאד טערט ,ןיוו ןיא רעטַאעט עשירַארעטיל עשידיי עלענָאיסעּפָארּפ -

 -כעלגעמ יד טגירק ןוא ,רעליּפשיוש רעלענָאיסעּפָארּפ ַא יו ןיירַא .ב
 ןיא "רעזייל, יװ ןלָאר עקיטכיוו עכלעזַא ןיא ןטערטוצפיוא טייק

 -רעה; ,"ןַאמסדנַאל; סשַא ןיא *הלגע-לעב רעד; ,"ןדייא סווָאקירישט

 ךיוא ןוא "לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג; סנידרָאג ןיא "רענווָארבוד עלעש

 ,ןלָאר עשימָאק-רעטקַארַאכ ייר ַא ןיא

 ,עקירעמַא ןייק 1921 ןיא רע טרירגימע תובס-עילימַאּפ בילוצ

 טלייצרעד ,רעטַאעט ןשידיי רענַאקירעמַא םוצ ןעמוקוצ ןייז ןגעוו

 : ןײלַא .ב

 -ַאקירעמַא רַאפ ץרא ךרד ןסיורנ םעד טימ ,רעהַא ןעמוקעגנָא

 ךיא זַא ,ןנָאז וצ טמעשענ ךימ ךיא בָאה ,ןרָאיטקַא עשידיי רענ

 וצ ןליוו רעקרַאטש רעד רעבָא .רָאיטקַא רעלענַאיסעּפָארּפ ַא ןיב

 |סירָאמ| וצ ןיינ טכַאמעג ךימ טָאה ,רעטַאעט רעפעב ןליּפש

 טלָאװ ןוא רעגנַאפנָא ןַא ןיב ךיא זַא ,ןלייצרעד םיא ןוא ןצרַאװש

 טפרַאדעג ןַאד טָאה ץראווש .טייחנגעלעג ַא סעּפע ןנירק טלָאװעג

 .ךס ַא ןשטנעמ ןיא טקיטיונענ ךיז טָאה ןוא !קוביד, םעד ןריפפיוא

 שינרעטיצ סיורנ טימ .,םיא רַאפ ןזעל סעּפע ןסייהענ ךימ טָאה רע

 .ןרָאװעג ןלעפעג ,סיוא טזייוו ,םיא ןיב ךיא .ןָאטעג כָאד ךיא בָאה

 ןיא ןלטב ןטירד םעד ןליפש וצ ןבענעג דלַאב רימ טָאה רע ןוא

 ןגָארקעג ןצרַאוװש ייב ןָאזעס ןכרוד ךיא בָאה ױזַא ןוא ...'קוביד;

 בילוצ רעבָא ,ןלָאר ערענעלק ןוא ערעסערג ןליּפש וצ טייהנגעלענ ַא

 ןכוז ןייג ןָאזעס ןרעדנַא םעד טזומעג ןיוש ךיא בָאה טיונ רעד

 ,טגָאזענוצ רימ טָאה ץרַאווש סָאוו ,טלַאהענ םעד ןופ לייוו ,טעברַא

 .ןשטנעמ ייווצ ךָאנ ןוא ךיז ןטלַאהסיוא טנַאקעג טינ ךיא בָאה

 טימ טייהננעלעג א ןנָארקענ בָאה ךיא .טעברַאעג טינ גנַאל בָאה ךיא

 ןליּפש וצ 'ךָאז טּפיוה יד; סװװעערדנַא ןיא גרובנעדלָאג לעוימעס
 ןַאהַאק .נעג ןופ ןרָאװעג טנָאמרעד ,בגא ,זיא עכלעוו ,לָאר עניילק ַא
 ,"רעקיטירק ערעדנַא ןופ ךיוא ןוא ןטונ םוצ !סטרעוורָאפ, ןיא

 טלייצרעד *רעטַאעט טסנוקק ןיא טירטפיוא ןטשרע ס'.ב ןגעוו

 | :ןירגרעב בקעי

 טָאה סָאװ ,טייצ רענעי ןיא עּפורג עשיטַאמַארד ַא ,רימ ...,

 טסנוק  ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג ךיוא ןענייז ,'גניר טסנוק, ןפורעג ךיז

 -עג ךיוא ןוא סענעצס-ןסַאמ ןיא ןפלָאהעג ןבָאה רימ ,'רעטַאעט

 טזומעג טָאה רענעמוקענוצ רעגנוי רעדעי ןוא ,ןלָאר-ןדָאזיּפע טליּפש

 רעד וצ טגנַאלַאב טינ טָאה רע ביוא ,'גניר טסנוק, םוצ ןעגנַאלַאב

 יירד ה"ע ץרַאוװש סירָאמ ןופ ןגָארקעג רימ ןבָאה רַאפרעד .ןָאינוי

 ןעגנַאגעג זיא טלעג סָאד ןוא ,שדוח ַא רַאלָאד קיצפופ ןוא טרעדנוה

 -קיד) טסנוק עשיטַאמַארד טנרעלעג זנוא ןבָאה סָאװ ,סרערעל רַאפ

 .(.וו .ַא .א ,קיטסַאלּפ ,עיצ

 רוחב רעגנוי רעד ןוא 'קוביד, סיקסנַא טריפעגפיוא טָאה ןעמ

 ,רעקשטיטלא ןַא ,,ןלטב ןטירד, ןופ לָאר יד ןעמוקַאב טָאה ךיילב

 עלענַאיסעּפָארּפ יד ייס ,עגנוי יד ,רימ ייס .רעקיצכַא יד ןיא רשפא

 ןבָאה ,רעטַאעט טסנוק ןיא טליּפשעג ןַאד ןבָאה עכלעוו ,רעליּפשיוש

 לָאּפָאנרַאט ןופ לגנוי רענַאיצילַאג רעד טָא .טרעדנואווַאב ןכיילב

 -רעטַאעט .םיא טביול קיטירק יד .עלָאר רעד ןיא םשור ַא טכַאמ

 ךָאנ טָאה ןייֵלַא רע שטָאכ ,ץַאז גיוודול וצ םיא ןכיילנרַאפ ןשטנעמ

 ."ןעעזעג טינ ןצַאז

 ןקידנעמוק םוצ *רעטַאעט טסנוק, ןיא טרישזַאגנַא קידנרעוו טינ

 רעדנַא ןַא ןיא ןליּפש וצ טייקכעלגעמ ןייק טינ .ב טגירק .,ןָאזעס

 ,1925 ןָאזעס ןיא ןוא ,"רעבָאהבילא טימ טליּפש רע ,רעטַאעט שידיי

 לעפ לרַאק טניירפ ןייז יווװ הסנרּפ בילוצ ּפַאש ַא ןיא טעברַא רע ןעוו
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 ןופ ןָאטיססעל

 ,ןןזיוה טפיוקרַאפ ןוא רעייא טימ טלדנַאהעג רע טָאה ,רעביא טיג

 -רעב בקעי רעליּפשיוש ןעגנוי םעד ןכָאװ-ףוס יד ןיא רע טערטרַאפ

 ,"טָארד קיכעטש; עסעיּפ סיָאבַאר ןיא *רעטַאעט רעזדנוא, ןיא .ןירג

 ןָאזעס םוצ זיב סרעטַאעט ערעדנַא ןיא טליּפשעג ךָאנרעד טָאה .ב

 סטיורקדליש ןיא ןליּפש וצ ןרָאװעג טרישזַאגנַא זיא רע ןעוו ,6

 : .ב טלייצרעד םעד ןגעוו ,רעטַאעט

 ןרָאװענ טשרעהַאב רעדיוו ךיא ןיב רעטַאעט סטיורקדליש ןיא,

 עננוי עֶלַא יד .ננורעטסייגַאב רעשידיסח רעקילָאמַא ןיימ ןופ

 -יסח עטנערברַאפ ןעוועג ןענייז ,ייז ןשיווצ ךיא ךיוא ,רעליּפשיוש

 ,טיורקדליש ףלָאדור ,עניב רעד ףיוא ןואנ ןסיורג םעד ןופ םיד

 ףיוא טָאה זיר רעטלַא רעד טָא סָאװ העּפשה יד זַא ,ןגָאז ןָאק ךיא

 -רעביא טָאה סָאװ ,רעד רָאנ סָאװ ,עכלעזַא ןעוועגנ זיא ,טַאהעג רימ

 ענייז ,ןייטשרַאפ ןוא ןליפפ סע ןָאק ,רעייפ ןשידיסח ןתמא טבעלעג

 ,קידצ א ןופ רעטרעוו יוװ ןעוועג זדנוא רַאפ ןענייז '?וח ירבד;

 ,יד רַאפ .ןביולג ַא ,הנומא ןַא זדנוא ייב ןעוועג זיא טסנוק-רעטַאעט

 ןלאינעג ןטלַא םעד טימ ןָאזעס םעד טָא ןיא טליּפשענ ןבָאה סָאוו

 .ננורעטסיײנַאב ןופ לָאװק ַא ןעוועג רעטַאעט ןייז זיא ,רעליּפשיוש

 ןקנעדעג רעבָא ,ןָאזעס ןייא יוו רעמ טריטסיזקע טיִנ רע טָאה רעדייל

 ."ןבעל ןצנַאנ ןיימ סע ךיא לעוו

 ןבלעז ןיא ."רעטַאעט ליבעג, ןיא טליּפשעג .ב טָאה 71

 ,עינוי-ןרָאיטקַא רעשידיי רעד ןיא *עבָארּפ טכַאמעג , רע טָאה ןָאזעס

 םעד ןגעוו .דילגטימ ַא יװ ןרָאװעג ןעמונעגניירַא דלַאב זיא ןוא

 סעיציבמַא עטסקרַאטש עניימ ןופ ענייא זיא טימרעד; : .ב טקרעמַאב

 רימ טָאה ןָאינוי יד סָאװ ,גנונעקרענָא יד .ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ

 טומ םעיינ טקעװעג רימ ןיא טָאה ,ןבעגעג רעליּפשיוש עריא ךרוד

 ,*רעליּפשיוש רעשידיי ַא ןייז וצ ןביולג ןוא

 סיילּפ גניווריוא ,, ןיא ןרָאװעג טרישזַאגנַא ,ב זיא --- 8

 טָאה ןכָאװ 10 ךָאנ רעבָא ,שילַאק ַאטרעב טימ ןליּפש וצ *רעטַאעט

 .ב טָאה ,םיכוסכס עכעלטפעשעג בילוצ ןסָאלשעג רעטַאעט סָאד ךיז

 יד ןוא ,"?רעטַאעט סלּפיּפ, סליבעג ןיא ןָאזעס םעד טקידנערַאפ

 ,עיפלעדַאליפ ןיא *רעטַאעט ָאניסַאק, ןיא טליּפשעג 1928729 ןענָאזעס

 ?רעטַאעט דנַאלָארק רענילקורב ןיא 1929-30 ןוא

 -נוא ןוא *רעטַאעטסקלָאפ, ןיא טליּפשעג .ב טָאה 1930-21 ןָאזעס

 "דךיגמ; רעד סלַא טקילײטַאב ךיז ןַאמרעה דוד ןופ ישזער רעד רעט

 ,"םינתוחמ, עידעמָאק סדלעפסעטָאג ןיא

 : םעד ןגעוו טביירש ךיירנערהע םייח

 םעד ןופ לָאר יד ןליּפש ןייז טימ םשור ַא טכאמעג טָאה רע .,.,

 ןיוש זיא סע .'םינתוחמ, עידעמָאק סדלעפסעטָאנ אנח ןיא דיגמ

 ןשידיגמ ןייז ךיא רעה ,רעבָא ,טציא ְךָאנ ,םעד ןיא ןרָאי ךס ַא

 דייר-רסומ ענייז .זַאטסקע ןזעינילער ןוא סָאטַאּפ טימ לופ ןָאט

 ןפורעגסיורַא ךיוא רעבָא ןבָאה ייז ,ןכַאל וצ טכַאמעג עקַאט ןבָאה

 ,"ייז טגָאז סָאװ ,ןדיי םעד וצ טפַאשביל

 לעזרַאב ףלָאװ ןוא רעלוקס יבצ טימ ןעמַאזוצ .ב טָאה 1921 ןיא

 רעד ףיוא טכַארבעג טָאה סָאװ ,*עּפורט סע ךַאל-וצ , טעדנירגעג

 עשידייא ,םרָאפ רעשירעלטסניק-שירַארעטיל ַא ןיא ,עניב רעשידיי

 | ,"טסנוקניילק

 ערַאברעדנואוו ַא ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,רעטַאעט ּפיט םעד ןגעוו

 : ךיירנערהע םייח טביירש ,עסערּפ עשילגנע ןוא עשידיי

 לייוו ןוא ,םזַאיזוטנע ןייז ןיא ךעלטננוי ןעוועג זיא ךיילב הדוחי,

 ַא ,ןגעו עיינ טכוזעג קידנעטש רע טָאה ,ךעלטננוי ןעוועגנ זיא רע

 -עטשרָאפ -'סיעכהלדוצ, יד ... .רעטַאעט ןיא ןוא וצ גנַאגוצ םעיינ

 ןוא שיסדנוק ,טײשרַאפ ןעוועג זיא סָאוװ ,'יווער, עשידיי ַא ,ןעגנוק

 ענעי ןופ סעקנעצס ןֹוא סענעצס יד ןופ עכנַאמ .שירפ-דנגערנָא

200 



 רעטַאעט ןשידיי

 ןופ לייט ַא ןרָאװעג ןענייז 'סיווער, עשיטסירָאמוה קידלדורּפש

 ."ןטנווָאטסנוקניילק עשידיי ןופ רַאוטרעּפער םעד

 רעבָא טמוק ,רעטַאעט ןופ ןרעטייוורעד ךיז רָאי עקינייא טבורּפ .ב

 לײטּפָא רעשידיי רעד ןיא רעליּפשיוש ןוא רעסישזער ַא טרעוו ,קירוצ
 יווער םעד ףיוא טריפ רע ואוו ,(.א .ּפ .וו) *רעטַאעט ןלַארעדעפ; ןופ

 ָאדק ,גנוצעזרעביא רעשידיי ַא ןיא ,1926 ןיא ןוא ,"ךַאל ןוא בעל;

 -קעריד רע זיא רעמוז ןוא ,סיאול רעלקניס ןופ *ןריסַאּפ טינ סע ןָאק

 ."קירעביוב , ּפמעק ןופ רָאט

 ןיא ,שילגנע ןיא ןליּפש וצ טרישזַאגנַא .ב טרעוו 1928 ץרעמ ןיא

 רעד ןיא גרעבסַארטס יל ןופ ד"א *רעטַאעט ןָאטלופ ,, ןיא ,קרָאידוינ
 ךיוא טליּפש רע ,טיײרבלָא ידרַאה ןופ "?גניוויל יהט הָא; עסעיּפ

 ,?םייט לופרעדנָאװ יע גניוועה, ןיא |קַאלב יעדוה ג"ַא| שילגנע ןיא

 "זוַאה יעלּפ גניווריוא וינ, ןיא ףיוא רע טערט 19238-29 ןָאזעס

 "שיט סעמַאמ עטַאט ייב; עסעיּפ סווָאקשטוטס םוחנ ןיא

 : ןליּפש ןייז ןגעוו טביירש ןַאהַאק .בא

 ןגעוו עסעיּפ רעד ןיא ןוא ,רָאיטקַא רעטונג ַא רע זיא ךעלנייוועג ,

 רע .טכעלש טינ ךיוא ךעלטנגייא רע זיא ,ךיז טלדנַאה סע רעכלעוו

 ןעיור ַא ףיוא סעכ ןוא עיציבמַא סימייה סױרַא רעבָא טננערב

 רעקינָאט-ןייא ןַא סורַא טמוק סע ןוא ליפוצ טיירש רע .רעגייטש

 ןענייז זייוולייט .עסעיּפ רעצנַאנ רעד ךרוד טגנילק סָאװ ,דלַאוװג

 .ןבעגעג םיא טָאה רעסַאפרַאפ רעד עכלעוו ,רעטרעוו יד קידלוש

 ייב ּפיט רעד טמוק ןיימענלַא ןיא .טפַאז-סנבעל ייז ןיא טלעפ סע

 טלָאמ ,רילָאק טלעפ סע ביוא ןוא ,טכעלש טינ סיױרַא רעבָא ןכיילב

 ."טּפַארק-סננודליבנייא רענענייא ןייז טימ וצ רעיושוצ רעד ןיוש סע

 :ןילדע םַאיליװ טביירש עסעיּפ רעד ןיא ןליּפש ןייז ןגעוו

 -עווש ןוא רעסיורג ןייז ןיא גנושַאררעביא עמענעגנָא רעייז ַא,

 הדוהי רעטנַאקַאב-טונ רעזדנוא זיא ןַאמסוז ימייה ןופ עלָאר רער

 טימ יז טליּפש רע ןוא עלָאד-רַאטס עתמא ןַא זיא סָאד .ךיילב

 קרַאטש וצ עלעסיב ַא רע טליּפש רשפא ,גנונייצרעביא ןוא טפארק

 םעד ןופ טערטרָאּפ ןרָאלק ַא טפַאש רע רעבָא ,ןטנעמָאמ עכנַאמ ןיא

 ןוא םזיאַאנע םעד ךיז ףיוא טינ טעז סָאװ ,רעטָאפ ןטנשקעעגנייא

 ."רעדניק יד ןופ הבוט יד רָאנ ליוװו רע זַא ,ץלַא תמאב טניימ

 : טביירש ךַאברעיוא .א

 טליּפש -- רעכעלב םעד רעטָאפ םנופ -- לָאר עלארטנעצ יד ,

 ךעלטנרָא ,וויטימירּפ זיא סָאװ ,ןשטנעמ א טפַאש רע .ךיילב הדוהי

 ךָאנ טָאה ,רָאפ םיא טלעטש ךיילב יוװ ,ןַאמסוז ימייה .יירטענ ןוא

 *טערָא ,גנורעדינרעד ןופ ןרָאי יד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא טינ ץלַא

 םולח ןייז ןעוו זייב ױזַא רע זיא רַאפרעד .,טײקנלַאפעג ןוא טייק

 .טעטילאטורב וצ וליפַא רע טיינרעד רַאפרעד ,טרעטשעצ טרעוו

 ךיוא ךיילב טלָאװ נייב םעניילק ַא טימ זַא ,ךיז טכַאד רימ רָאנ

 ...רוניפ רעקיזָאד רעד ןופ םזימָאק ןפיוא טיידנָא ןַא ןבעג טנַאקענ

 יד ןיירַא טננערב רע ןעוו -- ןטנעמַאמ עכלעזַא רַאַּפ ַא טָאה רע

 -יד עקַאט ןענייז --- סיּפָא-רָאטקָאד סנוז ןייז רַאֿפ דליש עסיורג

 ,"םיא ייב עטסעב יד ןטנעמַאמ עקיזָאד

 :טביירש רעטסנעפ .ב

 וצ ןַאמסוז ןאמייה ןופ עלָאר יד טפָא טביוהרעד ךיילב הדוהי,

 טײרּפשעצ רע ןעוו דָארג רע זיא רעכַאװש .,ךיוה רעשיטַאמַארד טכע

 יוו רעשינַארט ןכַאמ סע טבורּפ ןוא רענעט עטסכעה יד ףיוא ךיז

 ."זיא סע

 -געזָאר לאכימ טימ ןעמַאזוצ) רָאטקעריד .ב טרעוו 1929-40 ןָאזעס

 וינעווע דנַאקעס; ןופ (לעזרַאב ףלָאװ ןוא ןרעּפלַאה הניד ,גרעב

 יירד, עסעיּפ סמולב םהרבא .ַא .צ ףיוא טריפ רע ואוו ,*רעטַאעט

 ,?ירעסָארג רעשידיי ַא ןיא; סווָאקשטוטס םוחנ ןוא *רעטכעט
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 : ןלָאר יד ןיא ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ןַאמליג ןעב

 ,טדײלקַאב זייוכעלסיב עמַארדָאלעמ יד טָאה ךיילב הדוחי,

 ברַאפ ,עיניל ַא ,ןָאט א ריא ןבעגעג ,טלשטנעמעגסיוא ,טצוּפעגסיוא

 זיא'ס ןוא ןרָאװעג טרשכעג זיא עמַארדָאלעמ יד ןוא ; ןרילָאק ןוא

 סיוועגנ ךיילב הדוהי טָאה רעליּפשיוש סלַא .עסעיּפ-סקלַאפ ַא סױרַא

 טימ טינ טליּפש רע .תולעמ עסיורג ךיוא טָאה רע רעבָא ,תונורסח

 ,ןדלַאװג ןייק טינ טכַאמ רע .ןעלטימ ענעשארדעגסיוא עטְלַא יד

 ןייק טינ טכַאמ ןוא ןניוא יד טימ שיטַאמַארדָאלעמ טינ טצָאלג

 -עוַאב ענעטסָאמעגסיוא טימ טליּפש רע .ךעלדנח עשירעגנויליואוו

 -ָאמע ענייז .ןדײשַאב ,ליטש ,רענעט ענעטלאהעגנייא טימ ,ןעגנוג

 ךיז טליפ סע .טקערָאק ןוא טכע עיזיוו ןייז ,לַאער ןענייז סעיצ

 טָאה רע ואוו ,עניב רעשילגנע רעד ןופ סולפנייא רעטריניּפַאר רעד

 -סיד ,ענייפ ,עטוג ַא טשרעה סע ואוו ןוא ,טליּפשעג לָאמ עליפ

 .ישזער עטרינילּפיצ

 טליּפשעג טָאה רע ןעוו ,קירוצ ראי רֶאּפ ַא טימ ןעוועג זיא סע

 עטַאט ייב, קיטש-סקלָאפ סווָאקשטוטס םוחנ ןופ עטַאט םעד רָאֿפ

 רעד יא זיא קסָא ,קינשַאּפערָאה רעד ,עטַאט רעד ,'שיט סעמַאמ

 ,טעװערָאה רע .עילימַאפ רעצנַאנ רעד ןופ עמַאמ יד יא ,עטַאט

 רעדניק ענייז יבַא ,טינ ןסיב םעד ןיילַא ךיז טניגרַאפ ,ּפָא טרָאּפש

 ןרעוו ,גנואיצרעד עטוג יד ןגנירק ןלָאז ייז זַא ,ןלעפ טינרָאג לָאז

 ךָאנ .טפַאשלעזעג רעד ןיא ןשטנעמ עכעלצונ ,סרעיֵָאל ,םיריוטקָאד

 תומולח ענייז עֶלַא ןעוו רעצ ןסיורגנ ןייז ?יפ ןוא דיא עז טציא

 ...ןלַאפעצ ןרעוו ןעגנונפָאה ענייש ןוא

 ןופ ,טנעגילעטניא ןַא אקוד עטַאט ַא .ןעטַאט ַא ךָאנ םִא ןוא

 -ענּפָא טָאה סָאװ ,טנעטנוָאקא ןַא ,,רעטכעט יירד, סמולב םהרבא

 טנכערעג ,טלייצעג ,סנגעמרַאֿפ עדמערפ קידנלייצ ,ןבעל ַא טבעל

 טגרָאזעג רָאנ דימת ...טנכערַאפ ןוא טליײיצרַאֿפ ןיילַא ךיז ןוא

 רעד ףיוא יורפ ןייז טימ ןיילַא ךיז רעבָא ,רעטכעט ענייז רַאפ

 ןופ ןַאמירעסָארג רעד זיא טָא ןוא ; טגרָאזַאב טינרָאנ טימ רעטלע

 רָאיעמ רעד ,ןַאמירעסָארג רעד ,רע .'ירעסָארג רעשידיי א ןיא;

 דימת ,רעביירש רעשלהק רעד ,הצע-לעב רעד ,םכח רעד ,קָאלב ןופ

 ַא ,למוט ַא ,ןפָאלשרעד טשינ ,ןסערעד טשינ ,רָאטס ןייז ןיא יזיב

 זיא ,ירעסָארג יד ןכַאמוצ ןופ טייצ יד טמוק סע ןעוו ןוא ,דירי

 ךעלכיב-תובוח יד ןוא ָאטשינ רַאלָאד ןייק רעטסישזדער-שעק ןיא

 ...ןסקַאװ ןוא ןסקַאוװ

 -עטיב ריא; סניבָאר ָאעל ןופ רעטָאפ רעד ,עטַאט ַא רעדיוו ןוא

 ףיוא דעטיב ןוא רעווש טעברַאעג טָאה סָאװ ,דיי ַא ,,תועט רער

 ,טכײרּפעג ,טעכָאסעג ןיילַא ,גרעב-ליקסטעק יד ןיא םרַאפ ןייז

 רעד ןופ רעדניק ךיוא ןענייז ןדיי זַא ,טלעוו רעד ןזייוו טלָאװעג

 ,ןנעמרַאפ ַא טעברַאעגפיורַא ךיז ...דֹרע רעד ןופ רעדניק ,ןוז

 ,סיוא טניפעגנ רע ןעוו שפנ-תמגע ןייז ךיא ליפ טציא ךָאנ רעבָא

 זיוה-ננילבמעג א זייוכעלסיב טרעוו םרַאפ רערשכ ןייז ןופ זַא
 ...סריטעקער ןוא סרעטסגנענ רַאפ

 -- 4 רעײג-רעטַאעט ןשידיי םעד ןבענעג ץלַא סָאד טָאה רעוו
 : ."ךיילב הדוהי

 ןָאסניקּפָאה; ןיא טליּפשעג .ב טָאה 1942 ןוא 1941 ןענָאזעס יד

 עסעיּפ סלעגיס םַאיליװ טריפעגפיוא .ַא .צ ,טרָאד טָאה ןוא ,*רעטַאעט

 ."קידצ; ןופ לָאר יד קידנליּפש "ץנַאט רעקילייה רעד;

 י : םעד ןגעוו טביירש ןַאטיוװעל .ב

 .טרָאס ןרעסעב .ןופ עמַארדָאלעמ ַא זיא !ץנַאט רעקילייה רעד ,
 -לעוו ,ךיילב הדוהי רעסישזער םעד ןעקנַאדרַאפ ֹוצ ךס ַא זיא סָאד

 .?גנולעטשרַאפ עטַאלג ַא טלעטשעגנעמַאזוצ טָאה רעכ

 סנָאק .ה .ס גלָאפרעד ןסיורג רָאג ַא טימ ףיוא ךיוא .ב טריפ טרָאד
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 םעד ןגעוו ןוא ,(לָאר-לטיט יד קידנליּפש) *ףַאלקש עקווייפ,; עסעיּפ

 : ןַאטיױװעל .ב טביירש

 הדוהי ןופ טליּפשעג טרעוו 'ףַאלקש עקווייפ, ןופ עלָאר יד .... ,

 ןכעלרע ,ןקיטומטוג ַא ןופ ּפיט ןטנַאסערעטניא ןַא טפַאש רע .ךיילב

 םנופ רעכעה טייטש טייקיטכערענ ןוא רשוי ןעמעוו ייב ,ןשטנעמ

 -ָאמ עשיטַאמַארד יד ןיא טנכייצעגסיוא ?עיצעּפס זיא רע .רַאלָאד

 -ףיטש ןייז וצ סאה םעד ןשיווצ ןסירעצ זיא ץרַאה ןייז ןעוו ,ןטנעמ

 וצ עביל רעד ןוא ,טלדניוװשַאב ױזַא םיא טָאה רעכלעוו ,רעדורב

 ןרעו טרעטשעצ םייב טלַאה סע קילג סנעמעוו ,הדיחי-תכ ןייז

 ןוא טריפישזער טונ זיא עסעיּפ יד ... האנש רעקיזָאדרעד בילוצ

 -מָאק רעדנוזַאב ַא טמוק םעד רַאפ ןוא טעטַאטשעגסיוא ןייפ ץנַאג

 ."ךיילנ הדוהי טנעמילּפ

 ָאד ןוא *רעטַאעט קילבָאּפ, סָאד ןעמונעגרעביא .ב טָאה 1943 ןיא

 ,סנריוב ַאילושזד --- ןירעביירש-עסעיּפ עשידיי עיינ ַא טכַארבעגסױרַא

 םעד ךיוא .ףיוא טריפ רע *דנַאל ענעדלָאג סָאד, עסעיּפ סנעמעוו

 טרָאד טריפ ןוא רעטַאעט ןבלעז ןטימ ןָא טריפ ןָאזעס ןקידנעמוק

 ."ןבָאה הנותח ןליוו עלַא; סנריוב ַאילושזד ףיוא

 :ןַאמלעגָאפ ,ל ,רד טביירש םעד ןגעוו

 ,,רעטַאעט קילבָאּפפ םעד ןופ רָאטקעריד רעד ,ךיילב הדוחי,

 ָאד טָאה רע .עבַאנפיוא ןייז וצ טסנרע ,סיוא טזייוו ,ךיז טיצַאב

 יד ןיא ךיז טליפ סָאד ןוא ,עינרענע ןוא ימ ךס ַא טניילעגניירַא

 וצ טימַאב ךיז טָאה רע .טכיירגרעד טָאה רע סָאװ ,ןטַאטלוזער

 וצ ןעגנולעג סע זיא םיא ןוא ,סעקיטרַאננייא ,סעיינ סעּפע ןבעג

 .?סָאמ רעשביה ַא ןיא ןכיירגרעד

 : ןַאמטוג .ח טביירש "ןבָאה הנותח ןליוו עלַא/,, ןיא ןליּפש ןייז ןגעוו

 רעד רעכלעוו טימ ,'ןבָאה הנותח ןליוו עלַא; עטערעּפָא עיינ יד ,

 סיוא ךיז טנכייצ ,ןָאזעס םעיינ םעד טנפעעג טָאה רעטַאעט קילבָאּפ

 ,טייקידװעליּפש רעטנַאנעלע ןוא טייקידווענניז רעכייר ריא טימ

 ףיוא ןרָאיטקַא ליפיוזַא .טייקרעביוז ןבענוצ ךיוא ןעמ ףרַאד וצרעד

 הנותח רעשינבר ַא ףיוא יו רעביוז ךיז ןטלַאה עלַא ןוא עניב רעד

 ןוא ךיילב הדוהי קנַאד ַא ןיוש טמוק םעלַא םעד רַאפ ןוא ...

 ."סנריוב אילושזד

 :רעטיירב לסיבַא ןינע םעד טרירַאב ךיירנערהע םייח

 רעסישזער ןרָאװעג ךיילב ןיא ןרָאי רעקיצרעפ בייהנָא יד ןיא,

 -עג ןבָאה ןעננוריפפיוא ענייז .רעטַאעט קיִלבִאּפ ןסיורגנ םעד ןופ

 סָאװ ,טייקכעלגעװַאב ַא טימ ,טייקשירפ םימ ,טייקיינ טימ טמעטא

 עבלעזיד ךיז טכַאד .עניב רעשידיי רעד ףיוא יינ ןעוועג זיא

 עבלעזיד ,ךיז טכַאד .ןעמוקַאב ןח םעיינ ַא ןבָאה ייז .,ןרָאיטקַא

 ַא ןעוועג זיא רע ... .,ןרָאװעג טבוטמוירַאפ ,רעבָא זיא יז ,עניב

 ןופ הכרעמ יד ןעוו ... רעטעברַא רעטפַאהנסיווװעג ןוא רערעוושי

 טכַאמענ ךיילב טָאה ... טכעלש רָאנ ןרָאװעג זיא רעטַאעט ןשידיד

 .עיסעפָארּפ סלַא רעטַאעט ןופ ןלײטוצּפָא ךיז ךוזרַאפ ןטסנרע ןא

 טָאה רָאי רָאּּפ ַא ,'רערושטקעפונַאמ , ַא ןרָאװעג טלָאמַאד זיא רע

 טזומעג טָאה רע זיב גנוקיטפעשַאב רעיינ ןייֵז טימ טלגנַארעג ךיז רע

 .םעד רַאפ טינ זיא רע ןוא םיא רַאפ טינ זיא'ס זַא ,ןענעקרענא

 רע .רעטַאעט שידיי טליּפשעג ןרענ טלָאװ ... ךיילב הדוהי ...

 ןעיינ ןרָאיטקַא עשידיי עטנעקרענַא ןוא עטונ יו ןעעזעג רעבָא טָאה

 םלוע רעד ביוא, : ןעוועג גנורילומרָאפ ןייז זיא . . . קידייל םורָא

 ןיגכָאנ ןוא .'םלוע ןכָאנ ןייגכָאנ רימ ןלעוװ ,זדנוא ןופ קעװַא זיא

 רעד ףיוא ןייגרעביא טלָאמַאד טניימעג םיא ייב טָאה םלוע ןכָאנ

 | ."ךַארּפש רעשילננע

 וצ רעטַאעט ןופ ןייגרעבירַא טבורּפעג .ב טָאה רָאי עקינייא

 .רעטַאעט םוצ ןעמוקעגקירוצ רעדיו זיא דע רעבָא ,רחסמ
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 אוואו טא עו עג עא עג עק עב עג עק על

 ןופ ןָאסיססעל
= 

 טנוװָא ןַא ףיוא ,*רעטַאעט טסנוק; ןיא .ב טָאה 1948 יַאמ 8 םעד

 -גיק יד, טריפעגפיוא ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשיטסינויצ םעד תבוטל

 ,רעלסער .ב ןופ ןלייט 2 ןיא ליּפש עשיטַאמַארד ,"לארשי ןופ רעד

 בורּפ םעד ןיא רָאטקערידטימ ןעוועג .ב זיא 1955 רעבמעווָאנ ןיא

 טנעדיזערּפ, רעקרָאי-וינ ןיא שילגנע ףיוא רעטַאעט שידיי ןליּפש וצ

 "ירעבאר יעווייה, סרימש השמ ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא ?רעטַאעט

 ,56*1 רעטעמָאליק,}

 ןטָארטעגפיוא ,סונָאב ןעב טימ ןעמַאזוצ ,רע זיא 1956 יַאמ 26 םעד

 ."סטוג סָאד לַא ןופ, ג"א טנוװָא-טסנוקניילק ַא ףיוא קרָאי-וינ ןיא

 -ישזער סלַא *עבָארּפ; ףיוא ןרָאװעג ןדַאלעגנייא רע זיא 1957 ןיא

 סיוא טלַאה סָאװ ,רעטנעצ ןשידיי ןקיטרָאד םוצ יקָאוװלימ ןייק רעס

 רעטנעס , ןוא (שידיי ןיא) *טפיהרעּפ , : ןּפורג-רעליּפש עשידיי ייווצ

 ענייז זיב ןבילברַאפ ןיוש טרָאד זיא ןוא ,(שילגנע ןיא) ?סרעיעלּפ
 ,געט עטצעל

 -ישזער סלַא ,טריטויבעד 1957 רַאורבעפ 16 םעד רע טָאה טרָאד

 לטיּפַאק טשרע) "רעטַאעט ןשידיי ןופ לרעּפ? םַארגָארּפ ַא ןיא ,רעס

 ,עיצַאזיטַאמַארד ןייז ןיא *רעקיכלימ רעד היבט, סמכילע-םולש ןופ

 סנירבָאק ןופ ענעצס ַא ןוא *סעטַאמש; סקיווייל ןופ טקַא רעטירד

 -- 1957 ינוי 8 םעד ,"טפיהרעּפ , ןופ טריפעגכרוד ,("עליוב לקנַאי;

 רעבמעווָאנ 22 םעד .ןָאזנעסָאמ לָאגי ןופ *בגנ ןרַאפ ףמַאק רעד;

 שודיק, סשַא םולש ןופ עיצַאזיטַאמַארד סצרַאוװש סירָאמ --- 7

 ,קיווייל .ה ןופ "רעוו זיא רעוו, -- 1958 רעבמעווָאנ 29 םעד ,"םשה

 ,םכילע-םולש ןופ *רעקיכלימ רעד היבוט, --- 1959 ץרעמ 28 םעד

 םולש ןופ עיצַאזיטַאמַארד סצרַאװש סירָאמ --- 1960 רַאונַאי 16 םעד

 "הסנרּפ; סדלעפסעטָאג אנח -- 1960 ינוי 4 םעד ,?סעזָאמ לקנָא; סשַא

 ןופ עיצַאזיטַאמַארד סצרַאװש סירָאמ --- 1961 רַאונַאי 28 םעד ןוא

 ַא טכַאמעג רע טָאה קיטייצכיילג ."יזנכשא רעדירב, סרעגניז ,י .י

 ּפַאט יהט טע קרַאד יהט; ןופ .ַא .צ ,שילגנע ןיא ,ןעגנוריפפיוא ייר

 ,יעלסירּפ .ב .י ןופ "ילאק רָאטקעּפסניא ןא; ,"סריעטס יהט וװָא

 ,ןינַאק לקיימ ןוא יעפ ןופ *ןַאמשאר? ,"ןָאזיס טפיפ, ,"קנַארפ ַאננַא;

 ן"טכַאנ ןוא גָאט ,| *טַאבַאס קרַאד יהט, -- 1960 רעבָאטקָא 31 םעד

 דלרָאװ יהט, ןוא ,ירוא-ןב תידוהי ןופ טצעזרעביא ,יקסנַא .ש ןופ

 ,לריױּפ דלָאנרַא ןופ *םכילע םולש ווָא

 רעד טָאה ,יקָאװלימ ןיא "םשה שודיק; ןופ גנוריפפיוא רעד ךָאנ

 :ןבירשעג *לקינָארק שיאושזד ןיסנַאקסיװ;

 ןוא רעמ ץְלַא טרעוו ךיילב .רמ זַא ,ןבעגוצ ןלעוו ןטלָאװ רימ ,

 ערעזדנוא טלעוו עשידיי יד ןוא עמַארד עשידיי יד .קיטכיוו רעמ

 -םיוא ןוא טייקפיט וצ טנַארט רע .ןעמוקסיוא טינ םיא ןָא ןָאק

 רעירפ ןבָאה רימ סָאו ,סָאמ א ןיא רעטַאעט טוג ןוא ,גנוסַאפ

 יד ןוא עיזאטנַאפ יד ... ןירַא טמענ סָאד .ןעעזענ טינ סנױזַא

 ."ישזער ןופ טייקטינענ

 ,ץרַאװש סירָאמ ןופ ר"א ,1921 רעבמעצעד 19 םעד ךיז טָאה .ב

 ןופ גנוריפפיוא רעשיאערבעה רעד ןיא "השנמ, סלַא טקילײטַאב

 ,קרָאי-וינ ןיא *ַאטסָאקַא לאירוא;

 ןעוועג ןוא "לדנוז סנזח םעד, םליפ ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה .ב

 סרעדנוזַאב ,קרָאי-וינ ןיא ָאידַאר רעשידיי רעד ףיוא טסַאג רעטּפָא ןַא

 "סטרעוורָאפ, יד ףיוא ןרָאװעג טליּפשעג ןענייז סָאװ ,ןסעיּפ יד ןיא

 ,ןעמַארגָארּפ

 םעד ןברָאטשעג טרָאד .ב זיא לארשי תנידמ ןיא ךוזַאב ןייז ףיוא

 ןיא ור רעקיבייא ןייז וצ ןרָאװעג טכַארבעג זיא ןוא 1961 יַאמ 0

 ,ביבא-לת

 -עג יקָאװלימ ןיא זיא ןטעטיװיטקַא ענייז רַאפ גנונעקרענָא סיוא

 -עבעל ןרַאפ טוטיטסניא לַאירָאמעמ ךיילב הדוהי, ַא ןרָאװעג ןפַאש
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 רעטַאצט ןשידיי
 יי

 -עברַאפ/, וצ עבַאגפיוא יד טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,*רעטַאעט ןקיד

 ןיא סרעטַאעט שילגנע-שידיי ןוא עשידיי יד ןעלקיװטנַא ןוא ןרעס

 ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןופ לייט רעלַארגעטניא ןַא סלַא שילגנע

 רעטשרע רעד ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא 1962 ינוי 16 םעד ."ןבעל

 ןוא דארגעשיוו ןָאטרָאמ ,ימע-ןב בקעי ןופ לײטנָא ןטימ לַאירָאמעמ

 זיא ייברעד .סַאב ריאמ ,רעטנעס ןופ רָאטקעריד-וװװיטוקעזקע םעד

 ילריוש ןופ טנכייצעג ,.ב ןופ דליב סָאד ןרָאװעג טקעדעגפיוא ךיוא

 ,ןַאמרעסַאװ-סקַאז

 ,גרעבדלָאג םהרבא ,םירמ יורפ ןייז ןופ רעדורב ,רעגָאװש ס'.ב

 ןדנוברַאפ לשרעה זיא ןיז ייווצ ס'.ב ןופ .ביבא-לת ןיא רעלָאמ ַא זיא

 ,"תירב ינב , ייב טנעמטרַאּפעד-סגנואיצרעד ןטימ

 : טביירש ,לשנייוו םייח ,"טפיהרעּפ , ןופ דילגטימ רעד

 סָאד ןבָאה רימ .טנוזעג ןיא ךַאװש ןעווענ זיא ךיילב הדוהי,

 ןיא זדנוא וצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,גנַאפנָא ןופ דלַאב טסואוועג

 -רענע טרעטשעג טינ רעבָא םיא טָאה טנוזענ רעכַאוװש ןייז .6

 ץרּפ, ןּפורג ייווצ יד טימ טעברַא-רעטַאעט רעד טימ ןייגוצנָא שינ

 ךעלרעסיוא ,'סרעיעלּפ רעטנעס, ןוא !רעטַאעט סקלָאפ ןייבשריה

 רע שטָאכ ,טנוזעג ןכַאוװש ןייז ןקרעמַאב טנַאקעג טינ רענייק טָאה

 רעטסנרע סכיילב הדוהי ... .ןעניצידעמ טימ ןטלַאהענפיוא ךיז טָאה

 טָאה רע יוװ דלַאב ןזיוועגנסיורַא ךיז טָאה רעטַאעט םוצ גנַאנוצ

 ןילַא ךיז רע טָאה רעירפ .עסעיּפ עיינ ַא ןטיירגוצ ןביוהעגנָא

 וצ ןטָארטענוצ זיא ןעמ רעדייא ןוא ,עקעיּפ רעד ןיא טלבירגנעג

 ןנעו רעליּפשיוש יד טימ סעיסוקסיד ןטלאהעג רע טָאה ,ןבָארּפ

 -נעהנָא ןַא ןעוועג זיא רע ,עיצַאוטיס רעדעי ןוא רעטקַארַאכ ןדעי

 טזומעג טָאה רעליּפשיוש רעדעי ןוא ,/דָאטעמ, םזילַאער ןופ רעג
 ךרוד ןוא ךרוד ןליפ רָאנ ,רעטקַארַאכ םעד ןייטשרַאפ רָאנ טינ

 -קַארַאכ םנופ גנולדנאה רעד ןיא טגייצרעביא קידנעטשלופ ןייז ןוא

 ןופ ןה ,טייקינילק עלאטעד עדעי זַא ,טיהעג |טָאה רע}) .רעטי

 ןייק .ךעלטקניּפ ןייז לָאז ,גנוטַאטשסיוא רעשינכעט ןופ ןה ,ןליּפש

 טייצ רעצנאנ רעד ךרוד .טרירעלַָאט טינ רע טָאה ןסימָארּפמָאק

 ,רעטנרָאזרַאפ א ןעגנַאנענמורַא רע זיא גנולעטשרָאפ ַא ןטיירנוצ ןופי

 רעד ןלַאפעג זיא סע ןזיב ןזָאלענּפָא טינ םיא טָאה גרָאז יד ..-

 ."ענעצס רעטצעל רעד ףיוא גנַאהרָאפי

 ;ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ינדרי .מ

 טָא ,רָאיטקַא ןַא יװ טָא : קיטעט ןעוועג לָאמעלַא זיא רע ...,

 ַא יו טָא ,רענעיילרָאפ ,טסיטרעצנָאק ַא יו טָא ,רָאטקעריד ַא יוז

 .רעסישזער ַא יװ טָא ןוא ,ּפמעק-רעמוז ןשידיי ַא ןיא רָאטקעריד

 רעקידוועמעש ,ךיז טכַאד ,קוק ןטשרע ןפיוא ןוא ,רעליטש רעד טָא

 עיגרענע ,ןליו ךס ַא טגָאמרַאפ טָאה ,רענעניוצענקירוצ ךיוא ןוא

 ,טלעטשעגרָאפ טָאה רע סָאװ ,ןענױשרַאּפ עֶלַא . .. .,עיציבמַא ןוא

 ,עיצאנָאט ,ןעעזסיוא ןיא :ןשטנעמ עשידיי סיואכרוד ןעוועג ןענייז

 רעד טימ .ךַאמ ,יירד ,לעטש ,שטיינק ,געװַאב ,טסעשז ,ןדייר ,ננַאג

 -ענסיוא ןוא עטסעב ןייז ... .ניוא ןטימ ?טניּפ ,רעגניפ ,טנַאה

 ןיימ טיול ,זיא ,ןעעזעג םיא בָאה ךיא עכלעוו ,עלָאר עטמערופ

 .'םינתוחמ, עידעמַאק סדלעפסעטָאנ ןיא 'דינמ רעד, ןעוועג ,גנוניימ

 גנואיצַאב עטסנרע ענעטלעז ַא ןעגנַאנענכָאנ ןיא ןכיילב הדוהי

 ןשידיי ַא וצ ךיוא רָאנ ,ןיילַא רעטַאעט ןשידיי םוצ זיולב טשינ

 ענעטלעז יד טָא .?לכ2ב רוטלוק ןוא רוטַארעטיל ,גנַאלק ,טרָאוז

 -וש א יוװ :ןצכעוט ענייז עֶלַא טײלנַאב טָאה גנואיצַאב עטסנרע

 טשינ טָאה רע ,רָאסישזער ןוא רָאטקעריד ,רָאטַאטיצער ,רעליּפש

 ןוא טכוזעג רדסכ טָאה רע .טעברַא רעבלַאה ןייק ןופ טסואוועג

 ,ךיז ףיוא טעוװערָאהענ רעווש טָאה רע .תומלש וצ טבערטשעג
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 רדסכ זיא רע לייױװ ,טנעיילעג ,טרידוטש ,טרעטשינעג ,טנרעלענ
 ."ךיז טימ ןדירפוצמוא ןבילבעג

 ,1931 ,קרָאײ-וװינ ,"רעטאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל, -- גייווצרעבליז ןמלז
 | ,180-181 .זז

 -אליפ ,"סטרעװרָאפ , ,רעליּפשיוש עשידיא רעיפלעדאליפ ןופ םובלַא -- {-}

 ,1928 .טקָא 7 ,עיפלעד

 6 2166 112:6,02ת---02/4פ 3144: תסטטס 19 1416 246 ת0סקט010, .141+

 14969, נא. צ .; אזגצ 11, 1936.

 עמַארדָאלעמ יד טָאה סָאװ ,טסילאער רעד -- ךיילב הדוהי -- ןאמליג ןעב

 ,1941 רַאונַאי 22 ,.י .נ ,"גָאט רעד , ,עסעיפ-סקלָאפ א וצ ןעביוהרעד
 ,ןָאסניקּפַאה ןיא עמַארדָאלעמ טנייפ א -- "ףאלקש עקווייפ. -- ןַאטיװעל .ב
 .1941 ראורבעפ 7 ,.י .נ ,".וורָאפ ,

 ,"רעטַאעט קילבָאּפ, ס'כיילב ןיא רעקימָאק עטמהיראב 3 -- םיובנעשריק .י

 ,1943 יַאמ 21 ,.י .ג ,"שז"ָאמ , ,ןָאזעס ןעדנעמוק
 ,1956 ,טּפעס 27 ,.י .ג ,"שז"ָאמ-גָאט , ,טביירש רעליּפשיוש א -- ךיילב הדוהי

 1. 9. }:---18016 ר 23 40 512408 גמ }. 6. 6 21גץסז'8 . 298 562908,

 "ה/11100412866 ןסשנפמ 629081010, 1443 ןֿפ, 1939.

,11162640 160015 106 04 /121/6040 12601024460 44--104619 .5 110224:4 

 "רו א2ג3466 ןסטזם2!, 2427 1, 1960.

 )1002 20גע--4068 0244 (0056:064 ט} 12060011009 11גץסע5, | 1164 6

 ןסט:821,  ן2ם. 9, 1961.

 12600024606 {{. 16:1:0--18016100241 22:114806 04 21ג/068 9068

 16/21165 4801761846/ 2100000108 1320600ע9 24292260211/ 241! ג6

 1600158 62ע021016, 1660. 3, 1961.

 (0411 2611---48 1 566 14, .'200601028 תצגזהותסז,  ןצ. צ ,; ןטמס 1, 1961.

 .1961 ינוי 22 ,י .ג ,"שזײָאמ-גָאט , ,ה"פ ךיילב הדוהי --- ןירגרעב בקעי
 .1961 טסוגױא 15 ,י .נ ,"ש"אפ , ,ךיילב הדוהי -- ינדרי .מ
 ,1961 טסוגיױא 19 ,ָאקיסקעמ ,"עמיטש יד; ,ןבירשעג ןוא טכַארטעג -- ינדרי ,מ
 רַאונַאי 23 ,.י ,ג ,".ורָאפ , ,היול סכיילב הדוהי ןעוװעג יא יוזא -- קנעד דוד

2, 
 ,",ורָאפ, ,שנעמ רעד ןוא רָאיטקא רעד ,ךיילב הדוהי --- ךיירנערהע םייח

 ,1961 ינוי 12 ,ָאגאקיש
 ,",ורַאפ, ,ןעבעל-רוטלוק שידיא קיטש א קעװא זיא םיא טימ --- לשנייוו םייח

 ,1961 ינוי 20 ,.י .נ

 סנעיילע לקירטַאעט עשידיי

 טקורדעג זיא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ עטכישעג עכעלריפסיוא ידו

 ,2296-74 .זז ,*רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל, ןופ דנַאב ןטירד ןיא

 ןםיאולמ רימ ןעגנערב ָאד

 זיא "סנעיילע לקירטַאעט עשידיי, יד רַאפ ?רעטרַאשט; רעד

 ,1917 רעבמעצעד 31 םעד ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא

 רעד ןופ ָארויב ןיא ךיז טניפעג) 1940 ןיא ןעמונעג ,דליב ַא טיול

 -קעריד ןוא עטמַאַאב יד ןעוועג עקידנגלָאפ יד ןענייז (עיצַאזינַאגרָא

 : דרַאָאב-ןרָאט

 ; (1944 טסוגיױא 16 ןברָאטשעג) טנעדיזערּפ ,דלעפנירג ןישזד

 :טנעדיזערּפ-עציו רעטשרע ,רעלימ קיזייא

 ןברָאטשעג) טנעדיזערּפ-עציוו רעטייווצ ,ןָאסניטע בָאקיישזד

 ;(1943 ץרעמ 7

 ;טנעדיזערּפ-ןרע ןוא רעדנירג ,םיובנעווילָא ןָאמָאלָאס

 ; רַאטערקעס-לָאקָאטָארּפ ,ןַאמפיוק לשרעה

 ; 1922 טניז רַאטערקעס-וװיטוקעזקע ,ןעהָאק זלרַאשט

 ; (1944 רַאונַאי 9 ןברָאטשעג) ץלוש קיזייא

 ; ךיירטשנעטָאר קנערפ

 ;(1940 רעבמעווָאנ 19 ןברָאטשעג) רעלימ וָאשזד

 ; (1962 רַאורבעפ 21 ןברָאטשעג) גרעבנייש לעוימעס

 : רעדנעלדירפ סקַאמ

 ;ןַאמרעבָא קיזייא

 ,גינָאה סירָאמ
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 ןופ דרַאָאב ןוא עטמַאַאב יד ןענייז ,1945 ןיא עיפַארגָאטָאפ ַא טיול

 : ןופ ןענַאטשַאב ןרָאטקעריד

 ;טנעדיזערּפ ,קַאלוק דיווייד

 ;טנעדיזערּפ-עציו רעטשרע ,רעלימ קיזייא

 ;טנעדיזערּפ-עציוו רעטייווצ ,ןָאטסניטס בָאקיישזד

 ; טנעדיזערּפ-ןרע ןוא רעדנירג ,םיובנעווילָא ןָאמָאלָאס

 ; רַאטערקעס-לָאקָאטָארּפ ,ןַאמפיוק לשרעה

 ; רערושזערט:-רַאטערקעס .,ןעהָאק זלרַאשט

 ; (1948 לירּפַא 15 ןברָאטשעג) רעישעק רָאדיזיא

 ; ףָאקָאלבַאי ןַאמרעה
 ; ןײטשדלָאג יאול

 : ןיסיישט ןימַאשזדנעב

 ; רעגעי יאול

 ; ביורטנייוו ןָאטלימ

 ; רעדואז סיאול

 ; ןַאמרעבָא קיזייא

 : רעדנעלדירפ סקַאמ

 ,גרעבנייש לעוימעס

 -קעריד ןופ דרַאָאב יד טײטשַאב ,1949 ןופ עיפַארגָאטָאפ ַא טיול

 : ןופ עטמַאַאב ןוא ןרָאט

 ; טנעדיזערּפ ,קַאלוק דיווייד

 ;טנעדיזערּפ-עציו רעטשרע ,רעלימ קיזייא

 -עג) טנעדיזערּפ-ןרע ןוא רעדנירג ,םיובנעוװילָא ןָאמָאלָאס

 :(1952 לירּפַא 27 ןברָאטש

 ; רַאטערקעס-לָאקָאטָארּפ ,ןַאמפיוק לשרעה

 ; רערושזערט-רַאטערקעס ,ןעהָאק זלרַאשט

 ; ןָאסבָאקיישזד גניווריוא

 : ןַאמסָארג גניווריוא

 ; קינלוקס השנמ

 ; ןיסיישט ןימַאשזדנעב

 ; יקסנישמור ףסוי

 ; גינָאה סירָאמ ; שטייד םעס

 ,רעגעי יאול ; רעדוַאז סיאול

 רעד ןוא עטמַאַאב יד ןעײטשַאב ,1952 ןופ עיפַארגָאטָאּפ ַא טול
 : ןופ ןרָאטקעריד ןופ דרַאָאב

 ; טנעדיזערּפ ,קַאלוק דיווייד

 ;טנעדיזערּפ-עציו רעטשרע ,רעלימ קיזייא

 8 ןברָאטשעג) טנעדיזערּפ-עציוו רעטייווצ ,ןײטשדלָאג יאול
 ; (1960 לירּפַא

 -ַאי 1 ןברָאטשעג) רַאטערקעס-לָאקָאטָארּפ ,ןַאמּפױק לשרעה
 ; 1959 רַאונ

 ; רערושזערט-רַאטערקעס ,ןעהָאק זלרַאשט

 ;(1961 רעבמעצעד 5 ןברָאטשעג) גרעבדלָאג ןַאטיינ

 ; (1960 רַאונַאי 16 ןברָאטשעג) דנַאלָאר םַאיליװ

 ; ןָאסבָאקיישזד גניווריוא

 ; ןַאמסָארג גניווריוא

 ; (1956 רַאורבעפ 6 ןברָאטשעג) יקסנישמור ףסוי
 ; קינלוקס השנמ
 רעציזרָאפ ןוא רַאטערקעס-לָאקָאטָארּפ) ףָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 ; ("סנעיילע, יד ייב *אשידק הרבח; רעד ןופ
 ,רעגוז ןימַאשזדנעב

 { גינָאה סירָאמ

 ; ףָאקָאלבַאי ןַאמרעה
 ; ןַאמרעבָא קיזייא
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 ןופ ןָאטיסקעל

 ; (1960 רעבמעווָאנ 12 ןברָאטשעג) ןַאמרעבָא קיזייא
 : רעגעי יאול

 ;(1960 רעבמעטּפעס 2 ןברָאטשעג) רעדוַאז סיאול

 ;(1961 לירּפַא 10 ןברָאטשעג) ךיירטשנעטָאר קנערפ

 ,ביורטנייוו ןָאטלימ

 ,ענעברָאטשרַאפ יד ןופ רעטרע יד ףיוא ,ןענייז ןרָאי עטצעל יד ןיא

 -ןרָאטקעריד ןיא רעדילגטימ ןוא עטמַאַאב עקידנגלָאפ ןעמוקעגניײרַא
 : דרַאָאב

 ;ךילַאק בקעי
 ; טייצטכער רָאמיס

 ; יגדרי יכדרמ

 ,יגדרי יכדרמ ןופ .ע .ש

 ; רעדוַאז זלרַאשט

 ; ןיקביל ןָאעל

 .סקעוו ירעה

 לארשי ,לעדנַאמ
 {יקציוװועשזדַאמ}

 ן1962 .טּפעס 16 .טשעג -- 1902 .בעגְנ

 יב ,ןלױּפ ,םָאדַאר ןיא 1902 ןריובעג

 גנוי ,רחוס ַא ,רעטָאפ .ןןרעטלע עשידיסח

 8 טימ הנמלא ןַא טזָאלעג ןוא ,ןברָאטשעג

 טרירגימע רָאי 18 ןופ רעטלע ןיא ,רעדניק

 ַאד טָאה סָאװ ,רעדורב ןרעטלע ןייז טימ

 ,ָאטנָארָאט ןייק ,ווָאזַאמ ןעמָאנ םעד ןעמונעגנָא

 ןעוועג זיא עכלעוו ,רעטסעווש ןייז וצ ,עדַאנַאק

 לַארטַאעט ןוא טסילַאנרושז םוצ טַאריײהרַאפ

 טעברַאעג טייצ עצרוק ַא .םיובנעשריק .מ .ה

 גנוטייצ רעקיטרָא רעד ןיא לגניייקיש סלַא

 עקיטרָא סָאד קידנכוזַאב ,1922 ןיא .?לַאנרושז רעשידיא רעד;
 ןביירשרעביא ןָא טרָאד רע טבייה ,*רעטַאעט טרַאדנַאטס,; עשידיי
 ךיוא טליּפש ןוא ,רעטלַאװרַאפ-עניב רעד קיטייצכיילג טרעוו ,ןלָאר
 סרַאטס עקידנרילָארטסַאג יד טימ ןלָאר עניילק טייצ וצ טייצ ןופ
 טרישזַארוק ןוא ,ימע-ןב בקעי ןופ טקרעמַאב טרעוו .קרָאי-וינ ןופ
 ,קרָאי-וינ ןייק ןעמוק וצ םיא ךרוד

 -עילימַאפ םעד ןָא טמענ רעכלעוו ,.מ טרעוו 1923 טסברַאה ןיא
 זַא ,קידנעניימ) ןפורעג ןעמעלַא ןופ טרעוו ןוא ,?לעדנַאמ, ןעמָאנ
 -קורב ןיא טרישזַאגנַא ,"לדנעמ, (ןעמָאנרָאפ רעשידיי ןייז זיא סָאד
 ייב ןיוש רע טביילב טלָאמַאד טניז ןוא *רעטַאעט יטרעביל, רעניל
 -גוזַאב ץנַאג רעבָא ,רעליּפשיוש-רעטקַארַאכ סלַא עניב רעשידיי רעד
 ,רָאטקעריד-עניב רעקיאעפ סלַא סרעד

 ַא ןופ לָאר יד עניב רעשילגנע רעד ףיוא .מ טליּפש 1927 ןיא
 ,"סיווריוס םור, עסעיּפ רעד ןיא טַאדלָאס ןשיסור

 רעד ןיא ןָא .מ ךיז טסילש המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב
 טליּפש ,המחלמ רעד ןופ ףוס ןזיב טניד רע ואוו ,ײמרַא רענַאקירעמַא
 ,טעטש ערעדנַא ןיא ןוא ָאגַאקיש ןיא ןענָאזעס עכעלטע ךָאנרעד
 זיא 1961-62 ןָאזעס ."רעטַאעט טסנוק שידייק ןיא ךיוא רעטנורעד
 -רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ שידיי, ןופ עּפורט רעד טימ ןרָאפעגמורַא רע
 ,*דנַאברַאפ

 ןיא רעסנַאק ןופ ןברָאטשעג .מ זיא 1962 רעבמעטּפעס 16 םעד
 םידּפסה טימ ור רעקיבייא ןייז וצ ןרָאװעג טײלגַאב זיא ןוא קרָאי-וינ
 ַא ץוח ַא .ןיסערק םירמ ןוא לצרָאװנייטש .מ ,רעלוקס יבצ ןופ
 עקיסַאּפ ןרָאװעג ןעגנוזעג ןוא טנעיילעגרָאפ ןענייז םילהת לטיּפַאק
 ,ןרעּפלַאה ביל השמ ןוא ץרּפ .ל .י ,קילַאיב ןמחנ םייח ןופ ןזרעפ

 .וָאזַאמ .סרמ ןירעגעװש ןייז ןוא ןירגרעב בקעי ןופ .ע .ש
 ,1962 .טּפעס 19 ,17 ,י .ג ,עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןגָאלָארקענ
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 רעצטַאעט ןטשידיי

 םכילע-םולש

 |שטיווָאניבַאר םולשַו

 ן1916 יאמ 13 .טשענ -- 9 ץרעמ 2 .בעגְו

 -עיערעּפ ןיא 1859 ץרעמ 2 ןריובעג

 -ָאפ ,עניאַארקוא ,,בוג רעוװַאטלָאּפ ,וװַאלס

 לקיטש ַא ךיוא ,דיסח ַא ,ןדמל ַא -- רעט

 טָאה טרובעג ס'.ע .ש ךָאנ ץרוק .ליכשמ

 -ָאװ ןייק ןגָארטעגרעבירַא החּפשמ יד ךיז

 4 ןופ רעטלע ןיא .(עקנָארָאװ) ווָאקנָאר

 רעד בילוצ .רדח ןיא ןייג ןביוהעגנָא רָאי

 ךיז טגָארט ,עגַאל רעלעירעטַאמ רערעווש

 -עיערעּפ ןייק רעדיוו רעביא עילימַאפ יד

 טימ ןָא טריפ רעטָאפ ס'.ע .ש ואוו ,וװַאלס

 קרַאטש ן';ע ,ש סיוא טמוק ,טיוט סרעטומ ןייז ךָאנ .זיוה-רָאפנייא ןַא

 .ןעמַאמ-ףיטש ןייז ןופ ןדייל וצ

 -ָאיב ןייז טימ טקישעגוצ טָאה .ע .ש סָאװ ,1902 ןופ ווירב ַא ןיא

 : רע טביירש ,ןיקצינווַאר וצ עיפַארג

 ןיא סָאד -- ןשטנעמ ןדעי ןופ עכעלרעכעל סָאד ןּפַאכפיױא,

 ןכַאמבָאנ ,קידנליוו טינ ,געלפ ךיא .תאלוח ַא טעמכ רימ ייב ןעוועג

 עלַא טימ ,ןכעלחרז טימ ,חרז בר ןיבר םנופ ; רעדנוזַאב ןכעלטיא

 -כָאנ רעד טָא רַאפ ןוא . . . טימ ,עמַאמ-עטַאט ערעייז טימ ,םירבח

 ךיא ןיב רדח ןיא .,ץלָאה יו שטעּפ טּפַאכענ ךיא בָאה גנוכַאמ

 ץוח ַא ,ןכַאל טיוט ןזיב ,ןכַאל ןנעלפ עַלַא ,רעקימָאק רעד ןעוועג

 ןכַאמ ףיוא ןכיילנ ַא רימ טימ ןעוועג זיא רענייא רָאנ . . + ,ריס

 השעמ תעשב ןוא 'ןרימירג, ךיז ,'ןליּפש, ,ןלעטשרַאפ ךיז ,ןלעטשנָא

 םעד ?ריאמ ןעווענ זיא סָאד .רעדיל ענייש-רעדנואוו ,ענייש ןעגניז

 -מירַאב םעדכָאנ ,רעסיווענ רעד ,וועידעוודעמ ?ריאמ רעדָא ,סניבר

 םעד טליּפשענ ןבָאה עלַא רימ ... .ןעידעטדעמ טסיטרַא רעט

 -ךעמ .עיזַאטנַאפ ענענייא רעזדנוא .,קיטש-רעטַאעט ַא .'ןלזנ,

 רעד דיי רעד ןעוועג ןיב ךיא .ןלזנ רעד ןעוועג זיא וועידעוו

 ."ןַאמערָא

 עשיסור יד רע טקידנערַאפ 1876 ןיא ."רעכיב טגנילש. .ע .ש

 -עטיל רעשיסור רעד ןופ רעקיסַאלק יד טימ ךיז טנעקַאב ,לוש-זיירק

 טמענרַאפ ןוא ךעלטעטש עטסטנָאנ יד רעביא םורַא טרָאפ ,רוטַאר

 ,סעיצקעל עטַאווירּפ טימ ךיז

 םוצ עקוועיפָאס רָאטוכ ןיא רערעל סלַא ןעמוקעגנָא 1877 ןיא

 הנותח 1883 ןיא טרָאד טָאה ןוא ,וועיאל ךלמילא רעציזַאב-טוג ןשידיי

 רָאי ןבלעז ןיא .(לדָאה) עגלָא ,רעטכָאט סוװעיָאל ,ןירעליש ןייז טימ

 "ףענייטש ייווצ; שידיי ןיא קרעװו טשרע ןייז טימ רע טריטויבעד

 .*טַאלב-סקלָאפ סעשידוי, ןיא

 עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשירַארעטיל עניײמעגלַא עקידרעטייוו רַאפ}

 "רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןָאקיסקעל, סנעזייר עז ןטייקיטעט

 ן.רעכיביע"ש עלעיצעּפס יד ןוא

 "רָאטטָאד
 ,*רָאטקָאד ַא; רעטקַאניײא ןייז ןבירשעגנָא .ע .ש טָאה 1887 ןיא

 -עגּפָא (טקַא ןייא ןיא עקנעצס ַא) *רָאטקָאד ַא ןתח ַא; נ"א זיא סָאװ

 ,26 'נ ,*טַאלב-סקלָאפ סעשידוי, םוצ עגַאליײב סלַא ןרָאװעג טקורד

 -רַאפ יד ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא טלָאמַאד טניז זיא ןוא ,7

 .קרעוו ענייז ןופ סעבַאגסיוא ענעדיש

 ןיא ןענישרעד רעטקַאנײא רעד וועיקווָאקרַאכ ןיא זיא 1922 ןיא

 ןעגנורעלקרעד ןוא ןעגנוקרעמַאב טימ "קרעוו עטלמַאזעג, ס'.ע .ש
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 -לעוו ,רעדנעלסיוא .נ רעקיטירק-רוטַארעטיל ןשידיי-שיטעווָאס ןופ

 : טביירש רעכ

 ןעוועג טינ זיא 'רעטקָאד ַא; רעטקַאנייא רעד וויטימירּפ יו,

 ַא טאהעג ךָאד רע טָאה ,1887 ןופ עבַאנסיוא רעטשרע רעד ןיא

 -ַארד סמכילע-םולש ןופ גנומערופסיוא רעד רַאפ טיידַאב עשביה

 ןטשרע םוצ טָאה '!רעטקָאד ַא, רעטקַאנייא רעד .,חסונ ןשיגרוטַאמ

 הביבס יד לעיצעּפס -- ןטלַאטשענ ןיירק םענעי טקרעמעגנָא לָאמ

 -בָאנ םכילע-םולש טָאה ייז טימ סָאװ --- םידיננ ענעמוקענפיוא ןופ

 ןלופראפ וצ טרעהענפיוא טינ ןבעל ץנַאנ ןייז ןופ ךשמ ןיא םעד

 -יטש עשיטסיקלָאפ סמכילע-םולש ... .קרעוו עשיטַאמארד ענייז

 ,טמיטשַאבמוא וצ ,רָאלקמוא ליפוצ ךָאנ טייצ רעד וצ ןענייז ןעגנומ

 -עטש עקידנעטשבלעז ַא ןעמכילע-םולש ןריטקיד ןענָאק ןלָאז ייז זַא

 ,הביבס רעזַאושזרוב רעשידיי רעד ןופ ןטלַאטשענ זיירק םעד וצ גנול

 סיוא ָאד טעז רַאפרעד .'רעטקָאד ַא, ןיא טרעדלישענ טרעוו סָאװ

 -רוב רעד ןופ קיטירק יד טסוּפ ןוא טליוהעגנסיוא ךעלרעניא ױזַא

 רעטשרע רעד ןיא ננולדנַאה עצנַאג יד זיא רַאפרעד ,הביבס רעזַאושז

 זַא ,ױזַא ,ךעלכַאלפרעביוא ןוא ןעמואוושעצ רעייז ךָאנ עבַאנסיוא

 -םולש יו ,ןָאטעילעפ ַא יו רעמ טינ ךעלקריוו ךיז טמוקַאב סע

 ,רָאי ןט-1908 ןופ ווירב ןייז ןיא טנכייצַאב קיטכיר סע טָאה םכילע

 זיא !רעטקָאד ַא/ רעטקַאנייא רעד ואוו ,עבַאנסיוא עטייווצ יד

 ןטימ טנכיײצַאב זיא ,גנוטעברַארעביא רעכעלטנירג ַא ךָאנ טקורדעג

 | .1907 רָאי

 ךָאנ רימ ןבָאה !רעטקָאד ַא; עבַאנסיוא רעטשרע רעד ןיא ..,,

 -םיוא ןַא ןופ טלַאטשעג עטריטיקסעטָארג ןטלַאהענסיױוא ןייק טינ

 -םולש זַא ,ךיז טקרעמ טרָאד ןוא ָאד ,טרעקרַאפ .,ריבנ םענעמוקעג

 ריבג ןזָאלנלוװ םנופ עדווירק יד ןעמעננָא ךָאנ ךיז ?יוװ םכילע

 ליװעדָאו ןשיווצ ללכב ךיז טלקַאװ טנַאירַאװ רעטשרע רעד ..,

 יד טָא ןיוש זיא טנַאירַאװ ןטייווצ ןיא .,עמַארד-ןעילימַאפ ןוא

 -רעביא טרעוו רעטקַאנייא רעד .ןענעקרעד וצ םיוק שינעלקַאו

 טײקצנַאג יד ןעמוקַאב סענעצס עלַא ןופ ךיז לָאז'ס זַא ,ױזַא טיובעג

 רענעכָארּפשעגסױא ןַא טימ ,ליװעדָאו ַא ןופ טייקכעלטייהנייא ןוא

 עכלעוו ,ןענױשרַאּפ עלַא ףיוא ךיז טיצַאב סָאװ ,קסעטָארג וצ גנוגיונ

 -םולש סָאװ ,טעברַא רעד ןופ ... רעטקַאנײא םניא ףיוא ןטערט

 רעטקַאנייא רעד טָאה ,רָאי ןט-1908 םורַא טריפעגכרוד טָאה םכילע

 ,ןעמואוושעצ רעקינייװ ןרָאװעג ןענייז ןרוגיפ יד : ןענואוועג ךס א
 גנולדנַאה יד ,רעכעלפערט ,רעשינָאקַאל ןרָאװעג ןענייז ןנַאלַאיד יד

 רעלַאטנעמיטנעס רעקידרעירפ רעד ךרוד ןניוצרַאפ טינ רעמ טרעוו

 רעמ ןרָאװעג זיא רעטקַאנייא םנופ לַאניפ רעד ... ענעצסילַאניפ
 ."ענעצס רעד רַאפ טסַאּפענוצ רעמ ,לופטקעפע

 גנולמַאז רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא ךיוא זיא רעטקַאניײא רעד

 ,עוקסָאמ ןיא 1940 ןיא ןבעגעגסױרַא ,*סרעטקַאנייא, ס'.ע .ש ןופ

 -רעּפ יד ןופ קיטסירעטקַארַאכ ,ןעגנוקרעמַאב עשירָאסישזער טימ

 ,ןַאמניטש .מ טסיטרַא ןופ ,עניב רעד ןופ זיקסע ןוא ןשזַאנָאס

 : טביירש רעכלעוו
 םכילע-םולש יװ רעדָא ,!רעטקָאד א, עידעמָאק עקיטקַאנייא יד,

 רָאנ ,סַאּפש ַא רָאנ טינ זיא ,,טקא ןייא ןיא סאּפש א, סע טפור

 רעכירעד ןוא ,ןבעל םענעגנַאנרַאפ גנַאל טינ םענופ רעגייטש קיטש ַא

 ,סַאּפש א יװ זיולב ןרעוו טסַאפעגנפיוא טינ ןפוא םושב סע ףרַאד

 -ַאב ןוא ןסירעגפיוא טָאה םכילע-םולש ... .רעטסנרע ךס ַא רָאנ

 -עגפיוא רעד ךיז טקיוװקעג ןוא טבעלעג טָאה'ס סָאװ טימ ןזיוו

 ,ןיא םיא ייב .החּפשמ ןייז טימ רענריבניילק רעד ,ריבנ רענעמוק

 -ירעד ןֹוא ,לדנַאה ,טפעשעג -- לַאעדיא-טּפיוה רעד ,ךיז טייטשרַאפ

 רעקיצנייא ןייז עגונב קיִלג ןוא שטנואוו רעטסערג ןייז זיא רעב

210 



 אוו טוט

 סָאד .ןילַא רע יוװ ,רחוס ַא ןַאמ ַא ריא רַאפ ןעמענ :רעטכָאט

 .ןיילַא טלענ טימ רָאנ טינ ןיוש ךיז טננונגַאב ,טרעקרַאפ ,סנייז בייוו

 ןפַאשעג ןָאק סָאד ןוא .גנודליב ,סוחי ,דובכ טלעג םוצ ליוװ יז

 סָאד .רעטקָאד ַא ,ןתח ַא ךרוד רָאנ ,ףירנַאב ריא טיול ,ןרעוו

 .ןייֵלַא ךוסכס רעד זיא ,ןַארַאפ זיא ָאד סָאוװ ,עשימַאק-שינַארט

 ןעמ טָאה ,םעדייא ןקיטפניק ןופ עיסעפָארּפ רעד ןגעוו ךיז קידנגירק

 .ןלַאפעגסױרַא ןצנַאנניא זןיא רע .אפונ ןשטנעמ םעד ןָא ןסענרַאפ

 רחוס ַא רעדָא רעטקָאד ַא יבַא ,זיא-טינ-רעוו ןייז ןיוש נעמ רע

 .ןייז רע לָאז

 ַא ךרוד טרעדלישעג רעבָא טרעוו עעדיא עטלכח-ךסרַאפ יד טָא

 יד ןוא בייוו ןייז ,ןַאמלעדנערק בייל-םייח ; הביבס רעטערקנָאק

 -קערב עמערָא יוװ טּפַאכענרעטנוא ןרעוו ןרענַאב ערעייז .החּפשמ

 טָאה סָאװ ,טפַאשמערָא רעשידיי רעד ךרוד שיט ןכייר א ןופ ךעל

 ךיז רַאפ טכַאמעג ןרעגַאב עשיריבנ עטקידיילעגסיוא יד ןופ ךיוא

 רָאפ סע טלעטש רעטקַאנייא םעד טָא ןיא .הסנרּפ-טפול ןימ ַא

 .ןמכילע-םולש ייב טּפָא טרירוגיפ סָאװ ,טלַאטשעג ַא ,ןכדש םולש
 ,רעטקידיילעגסיוא קינייװניא ,רעזָאלקַאמשעג רעד ,טייז ןייא ןופ

 ןופ .החּפשמ רעשיריבג רעד ןופ שיט רעטלייטרוארַאפ רַאּפרעד ןוא
 טיירד סָאװ ,שטנעמ-טפול רעד ,ןַאמערָא רעד --- טייז רעטייווצ רעד

 טָא ,'םייריש, יד ףיוא סױרַא טקוק ןוא שיט ןכייר םעד םורַא ךיז

 ."רעטקַאנייא םעד ןופ טלעוװ-ןעעדיא יד זיא סָאד

 :לטסעמ בקעי טביירש .,ןעגנוקרעמַאב יד טָא ןגעוו

 יד ןריפ וצ םירבחמ יד ךיז ןעימַאב ןפוא ןרעלוּפָאּפ ַא ףיוא,

 ןסַאּפוצ טכייל ךיז ידכ ,ןעלטימ עטסכעלננענוצ יד טימ ישזער

 -רעטרע ייז ןבָאה םעד בילוצ .ןזיירקמַארד ןופ ןטייקכעלנעמ יד וצ

 גנוטַאטשסיוא-עניב ןוא סעקרַאמער סמכילע-םולש טרעדנעעג זייוו

 --- ןגערפּפָא ןעגנורעדנע עקינייא וליפַא ךיז ןזָאל .ענעצסנַאזימ ןוא

 ַא ןופ ענעצס-ףוס ןוא -ביֹוהנֶא עכעלטימעג-וצ יד ,לשמל ,יוו

 ,רַאפרעד ןוא רעקידלמוט ליפ ןמכילע-םולש ייב זיא סָאװ ,!רָאטקָאד

 רעקיטכיר ַא סע זיא רעבָא ללכב .רעטקערָאק ךדיוא ,רימ טכַאד

 ןעמונעגנירַא טפרַאדעג ןבָאה ןעגנורעדנע יד :רעמ טינ ,דָאטעמ

 -רעמַאב-ךָאנ, יד ןיא טשרע טינ ןוא טסקעט ןלעניגירַא ןיא ןרעוו

 ןַאמייטש .מ ןופ) זילַאנַא ןיא ןענָאטַאב וצ גונעג טינ זיא'ס .'ןעגנוק

 טסַאפעגפיוא טינ ןפוא םושכ, ףרַאד סע זַא ,('רָאטקָאד א, ןגעוו

 ןזָאל ייברעד ןוא --- !רעטסנרע ךס ַא רָאנ ,סַאּפש ַא יו זיולב ןרעוו

 טימ ךיז ןעקצובעצ, סָאד יוװ) סענעצס עשיסרַאפ-ןייר טסקעט ןיא

 םולש בר טינ םיא טזָאל ,ןדייר ליוו בייל םייח, ןעוו רעדָא ,'זענ יד

 .(.וו ,א ,א 'ליומ סָאד טנַאה ןייא טימ וצ םיא טלַאה רע --- ןכדש
 ךיז ףרַאד רעכלעוו ,רעסישזער םעד ןעלמוטעצ טכייל ןָאק סָאד

 -עדנע-טסקעט יד טימ ןכיילגסָאד .ןעגנוקרעמַאב יד טימ ןצונַאב

 טינ טסקעט םעד םירבחמ יד ןבָאה שיגרוטַאמַארד .אפונ ןעגנור
 רעבָא ,לַאנינירַא ןיא ןמכילע-םולש ייב יוװ ןזָאלענ ץלַא ,טרירעג

 ליפ ןעוועג טלָאוו ,ןעגנוצריק-טסקעט ןָא ןזייוו ייז ואוו טרָאד

 ןלענינירא ןיא דלַאב ןרוטקערָאק יד ןריפוצניירַא רעשיטקַארּפ

 ענעכָארטשעג יד ןרעמַאלקנייא רעדָא ,ןזָאלסיוא ךרוד) טסקעט

 עשירעסישזער סָאד טכַאמעג רעטכייל ליפ טלָאװ סָאד .(ןלעטש

 ."טסקעט םעד ןעלדנַאהַאב עשירעליּפשיוש ןוא

 רַאוטרעּפער ןיא טסַאג רעטּפָא ןַא ןרָאװעג זיא רעטקַאניא רעד
 .ןבולק עשיטַאמַארד יד ןוא ןזיירק-רעבָאהביל עשידיי יד ןופ

 ןוא שיאערבעה ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא זיא רעטקַאנײא רעד

 .ןזיירק-רעבָאהביל עשיאערבעה ענעדישרַאפ ןופ ןרָאװעג טליּפשעג
 יררה ארזע ןופ שיאערבעה ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא רעדיוװ זיא רע
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 ןופ ןָאקיסטעל
 סו עב

 ןיא 1920 רַאונַאי 18 םעד ןרָאװעג טריפעגפיוא םיא ךרוד זיא ןוא
 ןענישרעד 1923 ןיא זיא ןוא ,קרָאי-וינ ןיא *המיבה, יממע ןורטאית
 ןיא לעגיז ילתפנ ןופ גנוצעזרעביא רעשיאערבעה רעיינ ַא ןיא
 .גרעבמעל

 ךרוד שילגנע ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא ךיוא זיא רעטקַאנײא רעד

 -ַאנַאק ,ַאירָאטנַא ןיא 1948 ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןוא גנידלָאג קיזייא

 ,?ַאמַארָאנַאּפ-םכילע-םולש; רעד ןיא ,עד

 -עג טליּפשעג ךיוא רעטקַאניײא רעד זיא יקצַאש בקעי .רד טיול

 .עיפָאס ןיא *יבכמ, בולק ןשיטסינויצ ןיא שירַאגלוב ןיא ןרָאװ

 פשיסור א טקורדעגּפָא ךיוא יא "קינדָאגישזעי יקסיערוועי; ןיא

 .רעטקַאניײיא ןופ גנוצעזרעביא

 "סג רעד;
 -עצס) *טג רעד, רעטקַאניײא ןייז ןבירשעגנָא .ע .ש טָאה 1887 ןיא

 (רעדליב יירד ןוא טקַא ןייא ןיא ,ןבעל ןשידיי ןקילָאמַא םנופ סענ

 ,(1888) "?דניירפזיוה, ןיא טקורדעגּפָא םיא ןוא

 רַאוטרעּפער ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניײרַא דלַאב זיא רעטקַאנײא רעד
 רעביא סעּפורג -רעבָאהביל ןוא ןענייארַאפ עשיטַאמַארד עשידיי יד ןופ

 ,טלעוו רעד

 רעװקסָאמ, ןופ ןָאזעס רעט-4 רעד טרעוו 1924 רַאונַאי 2 םעד

 ףיוא ,?טנוװָא-םכילע-םולש ַא, טימ טנפעעג *רעטַאעט-הכולמ רעשידיי

 -ַאקעד ,ןיירק .א --- קיזומ ,יקסווָאנארג .א ןופ ר"א טרעוו'ס ןכלעוו

 ,רעטקַאנײא רעד טריפעגפיוא ,וועשטיבאר -- סעיצַאר

 :וָאקַאװטיל .מ טביירש גנולעטשרָאפ רעד ןגעוו

 ,סנטשרע .קרַאטש ננולעטשרָאפ יד זיא ןיז ןשירעלטסניק ןיא;

 רעשירָאיטקַא ןייר ןופ לוש ַא ןזיוװַאב זדנוא טָאה יז סָאװ ,טימרעד

 ,מ .א טָאה רוטַאינימ רעשמכילע-םולש רעד ןיא .טפַאשרעטסיימ

 טייקטלוב רעשיטַאמעטַאמ ןופ םעטסיס ןייז זַא ,ןזיוװַאב יקסווָאנארג

 -רעק יד ןריזילַאגָאיצַאר ןופ דָאטעמ ןייז ,טייקטנכערעגסיוא ןוא

 יד טינ ןיזינַאכעמ ןעננונעװַאב עשינעצס עשהמשנ ןוא עכעלרעּפ

 -ירסַאק-טינ ןוא רעקוועלירפאק ענעדישראפ יוװ ,ליּפש עשירָאיטקַא

 -ךָאפ רעטַאעט-רעמַאק םעד בבייהנָא ןיא ןבָאה םיקנופמ רעקוועל

 -ַאמ םעד ןעלנילפַאב וצ ?נוסמ ןענייז ייז ,אברדא ,רָאנ ,ןפרָאװעג

 ךעלטפאשנסיוו ןריזינַאגרָא ןוא ןרילומיטס ייס ,רָאיטקַא םענרעד

 ,רעליּפשיוש םנופ ןסעצָארּפ-סגנופַאש יד

 ןיא גנולעטשרָאפ רעקיזָאדרעד ןיא רוגיפ עלַארטנעצ יד ..,

 -- עשטנַאב הרש -- םױבטָאר טימ . . . ,(עשטנַאכ הרש) םיױבטָאר

 עטשרע יד עניב רעשידיי רעד ןבענעג רעטאעט-רעמַאק רעד טָאה

 ךיז לָאז רעטַאעט רעשידיי רעד ןעמעוו ףיוא ןיטסיטרַא ענרעדָאמ

 ןעניז ןיא ייס ,ןליּפש ןופ ןעניז ןיא ייס ןריטנעירא ןענָאק ןיוש

 ןרוניפ עשיטַאמארד-שירַארעטיל (ןשטייטסיוא) ןריטערּפרעטניא ןופ

 ןיא עשטנאכ-הרש .,ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ ןעניז ןיא ייס ןוא

 רעשמבילע-םולש רעד ןיא טינ רוניפ עלַארטנעצ ןייק טינ ךעלטננייא

 רעשידיי רעד ןופ ײרעלַאגןּפיט רעד ןיא םינ ןוא יײרעלַאנ-ןּפיט

 סיקסווָאנארג קנַאד ַא ,טָאה .םיובטָאר רָאנ .טּפיוהרעביא רוטַארעטיל

 -עג ןדָאטעמ-רעטַאעט עשינָאלָאעדיא ןוא עשירעלטסניק עטפיטרַאפ

 ,ןשינעצס ַא ןיולב טינ עשטנאכ-הרש רעקילעפוצ רעד ןופ טכַאמ

 ןיא ןביילברַאפ טעוו רעכלעוו ,טרעוו ןשירַארעטיל ַא ןליפַא רָאנ

 עכלעוו ,"לייח-תשא, עשידיי-טלַא יד .רוטלוק-טסנוק רעשידיי רעד

 עינרענע ןוא ןטפערק עקידנזיורב.עריא ןָאטוצניהַא ואוו טינ טָאה
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 רעטַאעט ןשידיי

 רעװקסַאמ , ןיא (װעשטיבַאר -- רעלָאמ) "טג, ןופ עיצַארָאקעד עװיטקורטסנָאק

 ."רעטאעט-הכולמ ןשידיי

 רעד טרעוו ןוא ,יירעלבידנ-םירפס ןוא םינלטב ןופ הביבפ רעד ןיא

 -שידיי ןימ ַא ןיא ,תעשרמ רעטרעטיברַאפ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ רקיע

 ,ןעלסקַא יד ףיוא םעזעב ַא טימ ןוא ?דיילק ַא ןיא ןָאעלָאּפַאנ ןכעל

 טיג טלַאטשעג עטליּפשענסיױא ןוא עטמיורטעגסיוא עקיזָאדיד ---

 .טייקטלוב רעשירעלטסניק רעטסערג רעד טימ רעביא םיובטָאר

 ךַארּפש סמיובטָאר טנידרַאפ טייקמַאזקרעמפיוא ערעדנוזַאב ַא . .,

 ןוא עפראש ַא . , . ,ךַארּפש ענייש ןוא עטלוב ןטלעז ַא .'טנ, ןיא

 (עלעטָאמ) םעדייא ןשידגנתמ-שיליכשמ םנופ רוגיפ עכעלקנעדעגרַאפ

 יינ ַא טצונעגסיוא ָאד טָאה רעסישזער רעד .רענטרעג זדנוא טיג

 -קַארַאב עשינעצס רעביא טיג רע : גנורעדליש רעשינעצס ןופ ?טימ

 ןוא דיסח) ןּפיט-רוטלוק עשידיי ענעדישרַאפ ןופ סעקיטסירעט

 -עגּפָא ,?ופטקאט ... .ןטקעלַאיד עקידנכערּפשטנַא ךרוד (רננתמ

 א ןופ עלָאר ריא ןיא עווָאקנימ זיא ןרישזרַאש ליפוצ ןופ טיה

 -ננתמ ריא ןיא '!טכָאקרַאפ, זיא עכלעוו ,(עלעטע) לבייוו טמלוגרַאפ

 (שרעה-ןבואר) רעלַאנָאר .טבילעג םיא ןופ זיא ןוא עלעטָאמ ןשיד

 -ָאטעבנזייא, יד רַאפ לענָאיצַאמע ןוא שיריל וצ לסיב ַא ,תמא ,זיא

 ןעגנולענ א טינ רע רעבָא ,רעטַאעט-רעמַאק םנופ ןדָאטעמ 'עשינ

 ,'ןזיוה יד ןיא טיינ, בייוו סָאד ןעמעוו ייב ןדמל םענעדייז םנופ דליב

 דנצנעלג ַא (םולש בר) עלָאר רעשידָאזיּפע ןייז ןיא טיג ןיקסוז ןוא

 ,ןכדש ןשמכילע-םולש ןופ טנַאירַאוו ןשיטירָאלַָאק ןוא ןפרַאש

 -רעמַאק םנופ ליטס ןטפיטרַאפ ןיא ,ךעלקירדסיוא ןוא ףרַאש ןוא ,.,

 יד -- לקַאטקעּפס םנופ ענעצס-ןסַאמ עקיצנייא יד זיא ,רעטַאעט

 (ןעצ) הרשע, ענייז טימ (יקסנישַארק) בר רעד .טג םנופ ענעצס

 טימ ץנַאט רעייז ךָאנרעד ,טנג םעד ןטכירסיוא רעייז ,'םינלטב

 .-ףעגריבניילק ןשידיי םנופ סעקסאמ ענערָאלרַאפ יו ,סענרעטמַאל

 'תמאה ןייד ךורב, רעתמא ןַא ןיא סָאד -- והותה םלוע ןכעל

 .טייקשידיי רעטלא רעד ןופ טלעוו רענעברָאטשענּפָא רעד רעביא

 -עמ ןטבורּפעגסױא ןייז טיול טלדנַאהעג ָאד טָאה יקסווָאנארג

 רעייז טזױלבטנַא ,ןסעיּפרענייטש עכעלנייועג טמענ רע :דָאט

 ייז טשטייט ןוא ייז טפרַאשרַאפ ,טעלעקס ןשינָאלָאכיסּפ-לַאיצַאס

 ןיא טלדנַאװרַאפ טכירענמוא ןרעוו ייז זַא ,יױזַא שינעצס סיוא

 םצע ןטיול שיריטַאס ףרַאש זיא 'טנ, ... .ןכַאז ערענָאיצולָאװער

 ייז רעבָא ,עכעלנעװַאב ,עקידעבעל ַאד ןענייז ןשטנעמ :גנַאנוצ

 טינ ןבָאה ייז ל?ייוװ ,והותה םלוע ןיא יוװ ךיז ןגעווַאב ןוא ןבעל
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 ערעייז ןיא ךיז ןקיאורַאב וצ טינ ןוא ןבעל וצ טינ תוחכ ןייק

 יד ןופ ןמיה:טסעטָאדּפ רעד ייס ןוא .טלעװו רעד ףיוא םירבק

 עקידעבעל יד ןופ ץנַאט רעד ייס ,('עפ רָאג רעבָא ,עפ,) םינלטב

 טקידנע רעכלעוו ,ןוגינ ןטסַאּפענוצ ךעלרעדנואוו רעייז טימ םיתמ

 ,לַאניפ רעד ייס ,,עשטנַאכ-הרש , ץכערק ןזָאלסגנונּפָאה ןטימ ךיז
 ,טיוט ןכָאנ ןיוש ,קידנעגנעה טגניז ןוא ךיז טננעה שרעהזןבואר ןעוו
 עטכארטרַאפ-ףרַאש ץלַא ןענייז סָאד --- ,!עפ רָאנ רעבָא ,עפ, דיל ןייז
 ןזיולבטנא ןרענָאיצולָאװער ןופ ןטנעמָאמ עטריפעגסיוא-טלוב ןוא

 ךָאנ זיא יז טינ ,טבעל יז טינ :טייקשידיי עכעלרעגריבניילק יד

 (עלעטע ןוא עלעטָאמ) 'טנגוי, רעייז וליפַא ןוא ,ןברָאטשענ ןצנַאגניא

 -םירבק ַא טזָאלב ךיל-עביל רעכעלטננוי ןופ ןוא ,טמלוגרַאפ זיא

 ענייז טצונעגסיוא רעטַאעט-רעמַאק רעד טָאה רעדיוו ןוא .לטניוו

 סלא טסנוק עוויטַארָאקעד ןוא קיזומ : ןדָאטעמ עטבורּפעגנסיױא

 -ַאּפמָאק רעד .?קַאטקעּפס םעד ןפַאש ןיא רעמענלייטנָא עשינַאגרָא

 ןוא טנַאלַאט ןסיורג ןייז ןזיװעגסיױרַא ַאֹד טָאה ןיירק .לא רָאטיז

 -ָאמ ןוא םינוגינ יד ןופ גנוטעברַאַאב ןייז ןוא ,שוח ןכעלרעדנואוו

 הביבס רעטרעדלישעג רעד ןופ ךות ןיא ףיט ןיירַא טגנירד ןוויט

 ךָאנ ןעמ ףרַאד וצרעד ... .ןשזַאנָאסרעּפ ענלצנייא עריא ןופ ןוא

 -סָאק יד ןוא סעיצַארָאקעד עוויטקורטסנָאק עכעלפערט יד ןבעגוצ

 טצנאנרעד רעכלעוו ,וועשטיבאר רעלטסניק ןעגנוי םנופ ןעמויט

 ,"דליב סָאד

 ןיא וויטקעלָאק רעשיטַאמַארד רעד טָאה 1947 רעבָאטקָא ןיא

 ןופ ןיטסיטרַא רעלופטסנגידרַאפ רעטעּפש רעד -- ןופ ר"א ,קסניווד

 -- קילבוּפער רעשיטסילַאיצַאס רעשיטעווָאס רעשידנעלטעל רעד

 .רעטקַאנײא םעד טריפעגפיוא ,ַאיאקצולַאװ אינַאפ

 רדסכ ןוא קרעו ס'.ע .ש ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניײרַא זיא *טג רעד,

 .סעבַאגסיױא עלַא ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא

 ןיא רעטקַאניא רעד ןענישרעד וועיק-ווָאקרַאכ ןיא זיא 1922 ןיא

 ןעגנורעלקרעד ןוא ןעגנוקרעמַאב טימ *קרעוו עטלמַאזעג, ס'.ע .ש

 :טביירש רעכלעוו ,רעדנעלסיוא ,נ לַארטַאעט ןשידיי-שיטעווָאס ןופ

 סע זיא ,ןרָאװעג ןבירשעג זיא 'טג רעד, ןעוו טייצ דעד וצ ,

 ןביירש וצ ןבורּפ עטשרע יד ןופ רענייא ןמכילע-םולש ייב ןעוועג

 -ַאב גדוטַאמַארד רעד םכילע-םולש .םֹרָאפ רעשיטַאמַארד רעד ןיא

 םעד ןופ ןכירטש-רעטקַארַאכ ייר רעצנַאג ַא טימ ָאד ךָאנ ךיז טזייוו

 ,ןָאט רעשיריטַאס רעד .םיליכשמ-ןגרוטַאמַארד רוד ןקידרעירפ
 טוָאל ,רעטקַאנייא םעד ןופ גנולדנַאה עצנַאג יד ךרוד טגנירד סָאװ

 יירטעג ָאד ךָאנ טביילברַאפ םכילע-םולש זַא ,ןירעד ןעלפייווצ טינ
 -רַאש בילוצ רנַאשז ןשיטַאמַארד םעד ןצונוצסיוא עיצידַארט רעד

 ןעעז רימ יו ,רענייטש-לטעטש ןשיקנערפ-טלַא םנופ קיטירק רעפ

 -כרוד .... .,עמַארד רעשיליכשמ רערעטלע רעד ןיא לָאמ עלַא סָאד

 ןשידיי םעד ,סַאלק ןייז ןופ גנורַאפרעד רעד טָא טימ ןעגנורדענ

 ןטלַאטשענ יר וצ שיטירק וצ םכילע-םולש טייג ,םוטרענריבניילק

 ַא סיואכרוד רעבָא זיא קיטירק יד .'טנ, ןיא םיליכשמ יד ןופ

 טקוקעגנ טינ ,,טג, ןיא םיליכשמ יד ןופ גנורעדליש יד .עוויסַאּפ

 רעשיטירק-ףרַאש ַא טימ ןעננורדענכרוד זיא יז סָאו ,ףיורעד

 -ןליפטימ-שיריל ַא סָאמ רעסיורג ַא ןיא ךָאד יז טגָארט ,גנואיצַאב

 .?רעטקַארַאכ ןקיד

 טָאה .ע .ש ןעוו ,1905 ןיא זַא ,רעדנעלסיוא ןָא טזייוו רעטייוו

 ,םרָאפ-ךוב ןיא קרעוװו עשיטַאמַארד ענייז ןבעגוצסױרַא ןביױהעגנָא

 םנופ ןסיוו םנָא עניב רעד ףיוא ןריפפיוא סָאד, : טקרעמַאב רע טָאה

 : זַא ,ריפסיוא םוצ טמוק רעדנעלסיוא ןוא ,"טביולרעד טינ זיא רבחמ

2014 



 רעיינ רעד ףיוא ןייש עסיוועג ַא טפרַאװ טפירשפיוא עקיזָאדיד ,

 -םולש םורַא טייצ רענעי וצ ןפַאשעג ךיז טָאה סָאװ ,עיצַאוטיס

 -םולש רַאפ ןעוו טייצ יד ןעוועג זיא'ס ,קרעוו עשיטַאמארד סמכילע

 עלַאער רעקינייוו רעמ א טגייצענסיוא ךיז טָאה עסעיּפ ַא סמכילע

 עקיזָאדיד .עניב רעד ףיוא ןרעוו וצ טריפענפיוא וויטקעּפסערעּפ
 -םולש ןופ סעצָארּפ ןיא טקריוועגטימ סיוועג טָאה וויטקעּפסערעּפ

 -ענוצ יד ,'טג, םנופ טסקעט ןקילָאמַא ןרעביא טעברַא סמכילע

 ןיוש רָאי ןט:1908 ןיא זיא סָאד -- ענעצס רעד וצ טײקטסַאּפ

 -עי וצ ןָא טעדנעוו םכילע-םולש סָאװ ,עירעטידרק עקידנעטש יד

 רימ .קרעוו ןשיטַאמַארד א םענייז ןופ רָאזיּפע ןקיצנייא רעד

 טָאה םכילע-םולש סָאװ ,ןעגנורעדנע יד ןשיוװצ רעבָא ןקרעמַאב

 סָאװ ,עכלעזַא ךיוא 'טנ, ןופ טסקעט ןקילָאמַא םניא ןגָארטעגניײרַא

 ןסַאּפוצוצ ךיז ןבערטש סמכילע-םולש טימ רָאנ טינ ךיז ןרעלקרעד

 ,ןופרעד רקיע רעד ןעמַאטש ןעננורעדנע עקיזָאדיד .עניב רעד וצ

 ןיוש םכילע-םולש זיא רֶאי ןט-1909 םורַא ןופ טייצ רעד וצ סָאװ

 -וטנַא ןוא םזיליכשמ ןשיוװצ ךיז ןעלקַאװ םענעי ןופ יירפ גנַאֿל

 עבַאנסיוא רעטשרע רעד ןיא קיטנעק ױזַא זיא סָאװ ,םזיליכשמ

 'טג רעד, זיא 1887 עבַאגסיוא רעטשרע רעד ןיא ... .'טנ, ןופ

 עבַאנסיוא רעד ןיא .'רעדליב יירד ןיא עידעמָאק ַא, יוו טנכיײצַאב

 ןייא ןיא ןבעל ןשידיי ןקילָאמַא םנופ סענעצס, : סע טסייה 5

 -ַאב ,םינּפ ַא ,טימרעד ?יוו םכילע-םולש .,'רעדליב יירד ןוא טקַא

 ןיא ןיוש ,ןגָאז וצ ױזַא ,'טג, ןופ ןדָאזיּפע יד טעז רע זַא ,ןענָאט

 ."ויטקעּפסרעּפ רעשירָאטסיה רעד

 עװקסָאמ ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא רעטקַאניײא רעד זיא 1940 ןיא

 עשירָאסישזער טימ *סרעטקַאנייא; ס'.ע .ש ןופ גנולמַאז רעד ןיא

 .עידעמָאק רעד ןופ ןזיקסע ןוא לָארק .א טסיטרַא ןופ ןעגנוקרעמַאב

 ,?סרעטקַאניײא; גנולמַאז רעד ןיא רעטקַאנײא םוצ טרָאװכָאנ ןייז ןיא

 : לָארק .א רעליּפשױש רעד רעביירש

 .קלָאפ ןייז טימ ןעמַאזוצ טבעלענ קידנעטש טָאה םכילע םולש ,

 םעד ןעניד ןופ עעדיא עכיוה יד ,טייקכעלרע עכעלטיז עפיט יד

 רעשירעביירש רעד ןיא טריפעג קידנעטש םיא ןבָאה עכלעוו ,קלָאפ

 ןייז טמיטשַאב סיוארָאפ ןבָאה ,טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזענ ןוא

 קידנטכַא ,קלָאפ ןייז קידנביל רעבָא ,קָלָאפ םוצ עביל עזָאלצענערג

 ןעז טנַאקעג טינ םכילע-םולש טָאה ,ןטפַאשננייא עכעלטיז ענייז

 קלָאפ םוצ גנוטכַא יד .בייל סקלָאפ ןפיוא ןקעלפ ערעטסניפ יד

 ןבָאה ,ןעװעג זיא רע ןוז סנעמעוו ,קלָאפ ןרַָאפ ןילָאטש רעד ןוא

 -שיצראה-םע ,טּפַאשטכענק ןגעק ןעּפ עקיטכעמ עפרַאש ןייז טדנעוועג

 ךעלטפַאשנדייל .ןבױלגרעבַא ןזעיגילער ןוא טייקצענערגנַאב ,טייק

 טריקסַאמעד ןוא טזיױלבטנַא רע טָאה ,עקידעבעל סָאדלַא קידנביל

 .טייקכעלגנידַאב עשלַאפ יד ,נהנמ ןקיניזמוא םעד

 טָאדקענַא ןא יו זיולב טינ ןרעוו טכַארטַאב ףרַאד 'טנ רעד;

 -רַאפ ןנעק טסעטָארּפ ַא יו רָאנ ,לטעטש ןיילק ַא ןופ ןבעל םנופ

 -עבעל ,ןעקנַאדעג עקידעבעל .םזיטַאװרעפנַאק ןוא טייקטרעווילנ

 -ילנרַאפ םעד ןברק סלַא ןרעוו טכַארבעג םינ ןענָאק ןליפעג עקיד

 ןיא עיצידַארט עטסעב יד .טייקכעלצעזעג רעד ןופ תוא ןטרעוו

 -סגנובעלַאב ַא ןארַאפ ריא ןיא ןיא סע ןמז ?כ רָאנ שירעפעש

 ךיז ןָאק ןמכילע םולש קידנענעייל . . . .גָאט ןקיטנייה ןרַאפ טפַארק

 סיוא רע טביילק קיטסירעטקַארַאכ בילוצ זַא ,ןטכוד ןלַאפ ייר ַא ןיא

 .קסעטָארג ןופ נעוו ַא ,טייקכעלקריוו יד ןביירטרעביא ןופ געוו ַא

 עדעי ןזיילרעד שינעצס ןופ עכַאגפיוא יד זַא ,ןזייווסיוא ךיז ןָאק סע

 -קסעטָארנ עקיזָאדיד ןופ גנוקרַאטשרַאפ רעד ןיא טניל טלַאטשעג

 :סילַאער ףיט א זיא םכילע-םולש .טלַאטשענ רעד ןופ ןטפַאשננייא

 -ַאוטיס ענייז ןופ טײקשיטַאדקענַא ערעדנוזַאב יד .רעביירש רעשיט
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 ןופ ןָאקיסקעל

 יד טקרַאטשרַאפ יז רָאנ ,ּפָא טיג טכַאװש ,ןעננוריניפעד ,סעיצ

 .טרעדליש רע ןכלעוו ,רעטקַארַאכ םנופ ןטפַאשנגייא עקידעבעל

 -םולש ןופ ךות ןשיאעדיא םניא ןעגנירדניירא ףיט ףרַאד ןעמ ...

 ענעפורעגיוזַא יד זַא ,רָאלק ןרעוו טעװ ןַאד ןוא ןדלעה סמכילע

 רעד ףיוא קיטפַאהרַאוו טולָאסבַא ךיז טציטש "טייקשיטָאדקענַא

 רוטַאנ (רעקידנריטסיזקע טייקכעלקריוו רעד ןיא ןוא) רעלַאיצַאס

 ןשרעהַאב ןעגנודניפמע עקידעבעל זיולב .,רענייטש ןשלטעטש םנופ

 ןדנעטשמוא עקיזַאדיד ביוא ןוא ,שזַאנָאסרעּפ-םכילע-םולש ןדעי

 -סנבעל רעייז ןנעוו גנולעטשרָאפ עניימעגלַא יד רעבירַא ךָאד ןפקַאוו

 ."אפונ ןבעל סָאד זיולב קידלוש ןירעד זיא ,תמא

 : לטסעמ בקעי טקרעמַאב וצרעד

 ףיוא טניילעג סרעטקַאנייא עלַא ןיא טרעוו טנעצקַא רעדנוזַאב ַא,

 קיטסירעטקַארַאכ יד זיא ןעגנולעג רעייז ,טיידַאב ןלַאיצבַָאס רעייז

 טניפענ אפונג טסקעט סמכילע-םולש ןיא םנה) ןשזַאנָאסרעּפ יד ןופ

 סיוא ךיז טנכייצ טרּפ םעד ןיא .,(עיצַאזירעטקַארַאכ ךס ַא ןיוש ךיז

 -סיוא יד .'טג רעד, ןֹופ ןעגנולדנַאהּפֶא ערָאלק רעייז סלָארק .א

 -ָאכיסּפ זיא גנולדנַאהַאב-ישזער יד ןוא ,עקיטכיר ַא זיא גנושטייט

 -עבָארּפ רעד :בנַא .טנװוַאהַאב-שילַארטַאעט ןוא טפיטרַאפ-שינַאל

 עציקס יד ןוא ,זיקסע-עניב רעד יוװ שרעדנַא טריציקס ָאד זיא ןַאלּפ

 -םיוא םעד ןשימעצ ?סיבַא ןָאק סָאד ,?לכב טלעפ דליב ןטירד ןופ

 ."ןעעזרַאפ סע טָאה עיצקַאדער 'סלעָאכימ סָאוװ רעדנואוו ַא .רעריפ

 "הפיסא יד,
 "הפיסא יד; רעטקַאנײיא םעד ןבירשעגנָא .ע ,ש טָאה 1889 ןיא

 טקורדעגּפָא *תימלוש, ּפ"א טָאה רע עכלעוו (?עידעמָאק ענייר, ַא)

 רעד .1889 ,"קעטָאילביב-סקלָאפ עשידוי, יד ןופ דנַאב ןטייווצ ןיא

 .קרעוו ס'.ע .ש ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא רעטעּפש זיא רעטקַאניײא

 ןבעגעגסױרַא ,"קרעוו עטלמַאזעג, ס'.ע .ש ןופ דנַאב ןט-19 ןיא

 ןקיזָאד ןגעוו רעדנעלסיוא .נ טביירש ,1922 ןיא ,וװעיק-ווװָאקרַאכ ןיא

 | : רעטקַאנייא

 ןשיוצ ןבָאה עבַאנסיױא-דנַאפסקלָאפ דעד ןופ רעבענסױרַא יד,

 יד, ןעזרַאפ טינ סמכילע-םולש קרעוו עשיטַאמַארד עקידרעירפ יד

 דנַאב ןטייווצ ןיא רָאי ןט-1890 ןיא ןענישרעד זיא סָאוװ ,'הפיסא

 -ערעטניא טימרעד זיא 'הפיסא יד, ,!קעטָאיליביב-סקלַאפ עשידוי;

 ַא ןיא ןבענ וצ בורּפ םענעגנולעג ַא רימ ןבָאה ָאד סָאװ ,טנַאס

 רעלעוטקַא-שיטילָאּפ א ףיוא ןָאטעילעפ ַא םרָאפ רעטריזיטַאמַארד
 טָאה םרָאפ רעטריזיטַאמַארד ןיא ןענָאטעילעפ עכלעזַא רעבָא .עמעט

 סע ןעוו ,רעטעּפש ךיוא ןקורד ֹוצ טרעהענפיוא טינ םכילע-םולש

 ןטלַאּפש יד ףיוא .שידיי ףיוא עסערּפ עכעלגעט ַא ךיז טזייווַאב

 -םולש טָאה ,.ַא .א 'דניירפ רעד, ,'געוו רעד, ןעננוטייצ יד ןופ

 -עג ,ןענָאטעילעפ עכלעזַא לָאצ עשביה א רָאנ טקורדעגּפָא םכילע

 -טסניק רעבלעזרעד טימ לָאמלייט ןוא םרָאפ רעבלעזרעד ןיא ןבירש

 -ַאמַארד יד טָא ןופ ?ייט רעטסערג רעד ,'הפיסא יד; יוו טייקשירעל

 -ַארגָאילביב רעד ןיא טנכייצרַאפ וליפַא זיא ןענָאטעילעפ עטריזיט

 -נייא ןייק טרעוו ךָאד ןוא ,'ךוב-םכילע-םולש, ןיא המישר רעשיפ

 טינ עבַאנסױא-דנָאפסקלַאפ רעד ןיא ןענָאטעילעּפ יד טָא ןופ רעקיצ

 ."ןעמונעגניירַא

 רעדנעלסיוא ּפָא רעדיוו ךיז טלעטש טייהנגעלעג רערעדנַא ןַא ייב

 :טביירש רע ןוא ,רעטקַאנײא םעד ןופ טלַאהניא ןגעוו

 ַא ןופ ,םענענייא ןַא ןופ טמַאטש סָאװ ,סַאּפש א ןופ רעטייוו ,

 'ןטעברעביא; רעדיו ךיז ןסנַאש עלַא ךָאנ טָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 ןיא טריקַאטַא .ע .ש| טריקַאטַא לָאמסָאד טָאה רע ןעמעוו יד טימ

 ,גנונעוַאב ןויצ תביח רעד ןיא רעמענלייטנָא יד רעטקַאנייא םעד
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 רעטַאעט ןשידיי

 ,(טנָאנ רעייז ויטקַא ןעוועג טלָאמַאד ןזיא ןיילַא רע רעכלעוו וצ

 .ןעגנַאגעג טינ 'הפיסא; רעד ןיא גנולדנַאה יד זיא ןופרעד רעטייוו

 -ילַאּפ ןופ ןָאט רעד ךרוד ָאד ךיז טסייר רעטרע עקינייא ןיא זיולב

 ץנַאנ רעבָא ,עטלייצעג טלָאמַאד ןעמוקַאב ךימ .,טעלּפמַאּפ ןשיט

 ןופ ןטעטימַאק-עיצארניסע עטסואווַאב יד ןנעוו רעטרעוו עקיסייב

 -- רעניבַאר עטַאוועמת יד --- !רעריפ, ערעייז ןגעוו ,ןרָאי רע-80 יד

 -םיליכשמ יד ,'ןשטנעמ ענַאמוה,; יד -- רעדילגטימ ערעייז ןוא

 ןטלַאה סָאוו ,טיילעגנוי עשיריבנ עטרעלקענפיוא יד ,סעקינרעכָאװ

 .".וו .א .א עסקַאט יד

 . רעד ךרוד קרָאיוינ ןיא ןרָאװעג טליּפשעג זיא רעטקַאנײא רעד
 ,עּפורג-?סעדךַאל-וצ,

 "ףיבכעזיטא-טקעז ַא ןטייוובניא;

 זיא ,"הנותח דובכל קסעלרוב; סלַא סנכייצַאב ,רעטקַאנייא רעד

 טעברַאַאב ןוא ןרָאי עגנוי ענייז ןיא .ע .ש ןופ ןרָאװעג ןבירשעג

 "סעידעמָאק; דנַאב ןיא ןירַא זיא רע .1916 ןיא םיא ןופ ןרָאװעג

 ,"קרעוו עטלמַאזעג; ס'.ע .ש ןופ

 ןעגנוצעזרעביא רעדָא ןעגנוריפפיוא ןגעוו סעיצַאמרָאפניא ןייק

 ,טנַאקַאב טינ ןענייז

 יףרואווסיוא רעד, ,"זיהנקי

 "קַאנרעטסַאּפ לאומש )

 ,ועיק ןיא טכעלטנפערַאפ ןוא ןבירשעגנָא .ע .ש טָאה 1894 ןיא

 סָאד, רעדָא ,*ז"הנקי, ןייז ,(.זז 172) ,עבַאגסױא ערעדנוזַאב ַא ןיא

 עריטַאס ַא ןעטקַא רעיפ ןיא עידעמָאק ַא ,?לעיּפשגעזרעב עסיורג

 -- רעבָא זיא יז ,םירחוס-עזרעב ("רעצעּפוהעי;) רעוועיק יד ףיוא

 לייוו ,ןעגנַאגרעד טינ ןַאד רעזעל יד וצ -- ןָא טיג ןעזייר ןמלז יו

 ,דיירסיױא םעד טימ רוזנעצ רעד ןופ ןרָאװעג טריקסיפנָאק זיא יז

 -נײרַא טָאה רבחמ רעד סָאװ ,םיקוסּפ עטיירדרַאפ שיצראה:םע יד זַא

 ַא ןענייז ,קַאנרעטסַאּפ לאומש שזַאנָאסרעּפ םעד ליומ ןיא ןבעגעג

 ןופ הריסמ ַא בילוצ רעבָא שיטקַאפ ,ך"נת ןגעק "שדוקה לוליח;

 ענעגייא ערעייז טנעקרעד ןבָאה סָאװ ,םירחוס-עזרעב רעוועיק יד

 -רַאפ רעד םגה ,עידעמָאק רעד ןופ ןשזַאנָאסרעּפ יד ןיא סעימָאנָאזיפ

 ףיוא טבורּפעג עידעמָאק רעד וצ טרָאװכָאנ ןייז ןיא ךיז טָאה רעסַאפ

 ןיא ןכוז טעו סע רעוװ זַא? ,ןענערָאװַאב רעגייטש ןשיטסירָאמוה ַא

 ןסיורג ַא הליחמ טָאה רעד ,ןענױשרַאּפ עטנַאקַאב עידעמָאק רעד

 ."תועט

 :.ע ,ש טביירש עסעיּפ רעד ךָאנ טרָאװכָאנ ןייז ןיא

 ןכוז ?יו סע רעוו זַא ,העדומ רסומ ָאד זיא רבחמ רעד ..,,

 ַא הליחמ טָאה רעד ,ןעניױשרַאּפ עטנַאקַאב עידעמָאק רעד ןיא

 סָאד טנָאז רע 4? רבחמ רעד סָאד טגָאז סָאװ ןגעק ַא .תועט ןסיורג

 קיטרַאפ זיא קרעוו סָאד רעדייא ךָאנ :היהש השעמ ַא רעביא
 רעד ףיוא ץעּפוהעי ןיא גנַאלק ַא סיױרַא זיא ,ןקורדּפִא םוצ ןרָאװעג

 זַא ,(! עזרעב רעד ףיוא ץעּפוהעי ןיא תודוס ןייק ָאטשינ) עזרעב

 רע ןכלעוו ןיא 'ז"הנקי, ןעמָאנ ןטימ לכיב ַא טבַאמ םכילע-םולש

 עזרעב רעצעּפוהעי עצנַאנ יד רעטכעלענ שיטייל ףיוא סיורַא טלעטש

 .ןטסנעלק ןזיב ןטסערנ םנופ ,סרעלקעמ ןוא ןטנַאלוקעּפס עֶלַא טימ

 ייז ןבָאה ,הוצמ ַא/ :טַאהעג האנה קרַאטש ןופרעד ןבָאה עקינייא

 ,ןבײרשַאב טכער שטָאכ ייז טלָאז ריא ,םכילע-םולש ינַאּפ ,טגָאזעג

 ןסיוו ייז ןזָאל ,ןנָאז וצ ןוא ןעגניז וצ ןבָאה ןלָאז ייז ,םינתוחמ יד

 ....תונותח עדמערפ ףיוא ןצנַאט וצ יױזַא יו לָאמ עדעדנַא סָאד

 ריואוועג ןענייז ייז תעשב ןזָאלבעגנָא ?סיבַא ךיז ןבָאה ערעדנַא
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 רענייא טביירש -- טכרָאהענ בָאה ךיא; ,השעמ רעד ןופ ןרָאוװעג

 לכיב א זדנוא ףיוא טכַאמ ריא זַא -- לווירב ַא ןיא רבחמ םוצ

 ןטרָאד טעוו סע זַא ,קּפוסמ טינ ןיב ךיא .,"ז"הנקי , ןעמָאנ ןטימ

 ןופ ךיא לי ךַאז ןייא ?ןעד סָאוו רָאנ .ןכַאל וצ סָאװ ןופ ןייז

 -נַא רָאנ ...'?טעצ ןופ ןפרַאװסױרַא ריא טלָאז דימ : ןטעב ךייא

 ןבָאה ייז ,רבחמ ןפיוא ןנָארטעגפיױא טכער ןעוועג ןענייז ערעד

 ,תומיתח ןָא ךעלווירב עטלעטשרַאפ ךרוד שינערעהוצנָא ןבעגעג םיא

 ,טרָאוװ ןברַאה ןטימ טנָאזעננָא ןוא םיא ףיוא טרעזייבעג טוג ךיז

 ,עידעמָאק ַא ןיא ייז ןלעטשסיורַא ןגעוורעד ךיז טעוו רע םאב, זַא

 ! ךעלשידיי ץנַאנ ...'סָאד ןוא סָאד םיא ייז ןלעוו

 -- !ארבנ אלו היה אל בויא, ;טנָאז ארמג יד { יתובר ,וצ טרעה

 סָאװ אלא .ןעווענ טשינ טלעוו רעד ףיוא רָאנ בויא ןייק זיא'ס

 ז"הנקי ! יתובר ,ליּפשייב ַא ,לשמ א רָאנ זיא'ס --- היה לשמ ? ןעד

 טלעוו רעד ףיוא רָאנ ז"הנקי ןייק זיא'ס -- ארבנ אֹלֹו היה אל

 ,טָאטש ןייק טלעוו רעד ףיוא ָאטשינ זיא'ס יו ױזַא ,ןעוועגנ טשינ

 ןייא ,עיזַאטנַאפ ַא ,לשמ א רָאנ זיא'ס .ץעּפוהעי ןסייה לָאז סָאװ

 ,יד ןעימ טשינ ךיז ןזָאל .וית זיב ףֶלֹא ןופ השעמ עטרעלקעגסיוא

 ןעמ טניימ ןעמעוו ןּפַאטוצסיױוא ןוא ןרעלקוצכָאנ ביל ןבָאה סָאװ

 ,יא !טינ םענייק טניימ עמ .סענעי ןעמ טניימ ןעמעוו ןוא סָאד

 הלילח סָאװ ,רעכלעזַא ןעניפעג ךיז טעוװ ,לַאפ ןטנעצ ןפיוא ,רעמָאט

 -ַאב ? םיא ןעמ טניימ סָאד זַא ,ןזייווסיוא םיא ךיז טעוו סע ,סחו

 ."לשמ ַא ןלייצרעד ןוא הליחמ ןטעב םיא ייב ןעמ ףרַאד

 לָאמא ןיא ןַאמערָא ןַא יו ?שמ ַא רעביא .ע .ש טינ ָאד ןוא}נ

 וצ ןיינ ןעמונעג ןוא הסנרּפ ןכוז טָאטש רעסיורג ַא ןיא ןעמוקעג

 ,עטָאּפַאק ענעסירעצ ַא ןנָארטעג טָאה רע יוװ ױזַא רעבָא .םידיגנ יד

 א וצ קעװַא רע ןזיא ,טזָאלעגנײרַא טינ ץעגרע ןיא םיא ןעמ טָאה

 -סיוא ,עטָאּפַאק ענייש ַא ןטסָאמעגנָא ךיז ,טיילק ַא ןיא קינטעדנַאט

 םיא רע טעוװ ,ךיז וצ ןעמוק ןסייהעג םיא ןוא זיירּפ ַא ןעננודענ

 רעד טָאה ,טלענ ןכָאנ ןעמוקענ זיא רעמערק רעד ןעוו .ןלָאצַאב

 רעמערק רעד זיב ,ןסַאג יד רעביא ןּפעלש ןעמונענ םיא ןַאמערָא

 רע לייוו ,ןזָאלּפָא םיא לָאז רע זא ,ןהנעט ןעמונעג םיא וצ טָאה

 ןָאק רע זַא ,טנָאזעג ןַאמערָא רעד םיא טָאה ,טייצ ןייק טינ טָאה

 רעד רַאפ ןענָאמ ןעמונעג טָאה רעמערק רעד ןעוו רעבָא ,ןייג

 טָאה רעמערק רעד ןעוו ןוא ,טנקיילעג ןַאמערָא רעד טָאה ,עטָאּפַאק

 -ענ ןַאמערָא רעד טָאה ,עטָאּפַאק יד םיא ןופ ןסיײרּפָארַא טלָאװעג

 רעמערק רעד ךיז טָאה ,טרעהרעד סָאד .,"רָאדנַאשז , ןעיירש ןעמונ

 ןיב ךיא ? דיי בר ,סָאװ ריא טסייו, :טנָאזענ ןוא ןקָארשרעד

 ? רימ וצ ריא טָאה סָאװ .טינ טיירש יבא ,עטָאּפַאק יד ?חומ ךייא

 ריא ןוא ,קינטעדנַאט רעניה ַא ןיב ךיא !טַארוקַא רָאנ טנכערַאב

 טיילק ןיא רימ וצ ןיירַא ךיז טּפַאכ ריא .רעדמערפ-דליוו ַא טנעז

 ,ערה ןיע ןייק ,ךייא ףיוא טניל עכלעוו ,עטָאּפַאק א ןָא טסעמ ןוא

 טנַארט ...רָאי ַאזַא ןבָאה ךיא םִאָל ,ןשטנואוועג יוװ ,ןסָאנעגסיױא

 |י,..! עטָאּפַאק רעד טימ גָאט ןטוג ַא ןוא ,טנוזעג טצונראפ ,טנוזעג

 לַארטַאעט ןוא רעקיטירק-רוטַארעטיל רעשידיי-שיטעיווָאס רעד

 :עסעיּפ יד ױזַא טריזירעטקַארַאכ ,רעדנעלסיוא .נ

 ןיא יז ןעו טייצ רעד טיול --- זיא 'ז"הנקי; עידעמָאק יד ,

 ןופ עידעמָאק עטשרע סמכילע-םולש ,(1894) ןרָאװעג ןבירשעגנָא

 םכילע-םולש יו ,ךעלעכַאז עקיטקַאנייא יד ךָאנ .םענרַאפ ןסיורג ַא
 ןיא ךיז רע טמענ ,(סרעטקַאנייא יד טניימעג) ןיילַא ייז טנכייצַאב

 רעסיורג ַא ןופ רעטסומ ַא ןעמערופסיוא לָאמ ןטשרע םוצ 'ז"הנקי,

 -ַאנ עטיירב ַא טריפעגכרוד טרעוו'ס ואוו ,עידעמָאק רעקיטקַאריפ

 קידנּפעשסיױא ןַא ןבענעג םורַא ױזַא טרעוו'ס ןוא ןטלַאטשעג יירעל

 .הביבפ רעסיוועג ַא ןופ דליב
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 רַאפ קעװַא ךיז טלעטש סָאװ ,|םעלבָארּפ | עטסקיטכיוו יד ...

 -ַאב רעייז ןופ םעלבָארּפ יד זיא ,ןרָאי רע-90 יד ןופ רעביירש יד

 ןיא ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעקידנסקַאװנָא-דניוװשעג רעד וצ גנואיצ

 -עװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ סקואוו ןטימ .ןרָאי רע-90 יד

 יד םוטרעגריבניילק ןשידיי םנופ ןנָאלָאעדיא יד ןיוש ןליפ ,גנוג

 -רעטעברַא םעד עגונב גנולעטש עסיוועג ַא ןעמענ וצ טייקידנעווטיונ

 רענעמוקעגוצ-ינ רעד טָא ףיוא ףרַאש ץנאג ןריגַאער ייז .סָאלק

 רעכעלטפַאשלעזעג רעד ףיוא ןיוש ךיז טנעװַאב סָאװ ,טפַארק

 ."ענערַא

 ךיז ןביג רעביירש עשידיי עקינייא זַא ,ןָא טזייוו רעדנעלסיואו

 -רעטעברַא ןדנפמעק ןופ רעגַאל םוצ רעטנענ קור ַא לָאמַא טימ

 ןוא טמיטשעג לַאקידַאר ,יקסניּפ דוד ,ץרּפ .ל .י ןרעוװ ױזַא .סָאלק

 -עברַא ןופ ןעגנולייצרעד עטסואווַאב ערעייז טלָאמַאד ןעמוקַאב רימ

 ן,םכילע-םולש טינ רעבָא ,ןבעל-רעט

 טכוז רע סָאװ ,ןירעד רעבָא טײטשַאב עיצקַאער טמכילע-םולש ,

 ןייז ,טפַארק ענעגייא ןייז םוטרעגריבניילק םניא ןּפַאטוצנָא טלָאמַאד

 רעכעלטּפַאשלעזעג רעד ןיא טרָא ןַא ןעמענרַאפ וצ טכער ענעגייא

 .'ז"הנקי; עידעמָאק רעד ןיא ךיוא ןעעז ךיז טזָאל סָאד ןוא ,ענערַא

 זַא ... ןגָאז טינ ןיוש ךיז טזָאל 'ז"הנקי,; עידעמָאק רעד ןגעוו

 ןופ ןדָאב ןשימָאנָאקע םעד ןרעדליש וצ סיוא טדיימ םכילע-םולש

 .םיריבנ רעצעּפוהעי יד ןופ טכַאמ יד ןסקַאװעגסיױא זיא סע ןענַאװ

 ןלַאיצַאס םעד ןרעדליש וצ סיוא טינ ךיוא ןיוש טדיימ םכילע-םולש

 .הביבס רעצעפוהעי רעד ןיא ןָא ךיז טקרעמ סָאוװ ,םזינָאגַאטנַא

 עַלַא טימ ךיז טימַאב םכילע-םולש יוװ 'ז"הנקי, ןיא ןקרעמַאב רימ

 יד ןנעקטנַא ,הביבס רעזַאושזרוב רעשידיי רעד ןנעקטנַא ןעלטימ

 ןטלַאטשעג עּפורג רעדנַא ןַא ןלעטשוצקעװַא רעליּפש-עזרעב עסיורג

 ןלעטשרַאפ ליוו םכילע-םולש ןעמעוו . . .שארב ןעלדנעמ-םחנמ טימ

 ןיא ,ליּפש-עזרעב רעסיורג רעד ןופ תונברק עקידלושמוא יד יו

 טריפ . .. עּפורנ-ןטלַאטשענ רעכעלרעגריבניילק רעד טָא ןופ ןעמָאנ

 -םולש ... םידיגנ רעצעּפוהעי ןֹופ קיטירק עפרַאש ןייז םכילע-םולש

 ןעמוקַאב טשרע ָאד טָאה סָאו גנורעדליש עשיריטַאס סמבילע
 -ַאב ַא ךיוא 'ז"הנקי,; ןיא טמוקַאב ,טקנוּפ-סננַאגסיוא ןטסעפ ריא

 טינ רעירפ טָאה יז עכלעוו ,טייקרעכיז ןוא טייקפייטש ערעדנוז

 עשביה א ןירַא רעהַא וליפַא טנָארט םכילע-םולש ,טגָאמרַאפ

 זייוורעטרע .גנורעטיברַאפ עשיטסאקרַאס ,טייקכעלטפַאשנדייל סָאמ

 .טעלּפמַאּפ ןטפרַאשרַאפ וצ זיב סע טכיירנרעד

 לָאמ ןטשרע םוצ םכילע-םולש טָאה 'ז"הנקי, עידעמָאק רעד ןיא

 ןקידנפיירגנָא םעד ןופ דליב םעד טימ םינּפ לא םינּפ טנגעגַאב ךיז

 טָאה קרעוו עקידרעירפ ענייז ןופ ןקיצנייא ןייק ןיא .םזילַאטיּפַאק

 -רַאפ וצ ץנעדנעט ענעכַארּפשעגסיױא ַאזַא ןזיוװַאבסיױרַא טינ רע

 -סילַאטיּפַאק ַא ןופ טירָאלַָאק םעד רעדליב עטערקנָאק ןיא ןרעּפרעק

 ,פמעט-סנבעל ןשיטָאטשסיױורג ןוויסנעטניא ריא טימ ,טָאטש רעשיט

 עצנַאג םורא ךיז ןעיירד'ס עכלעוו םורַא ,ןרָאטנַאק עסיורג יד טימ

 -ַאק ףיוא ןצַאלּפ סָאװ ,ןשינעעשעג-עזרעב יד טימ סעירטסַאלַאכ

 ,"טכירעגמוא ןוא ךיג ?ַאפָארטפַאט

 הריסמ יד ןוא ןריפוצפיוא יז גנואימַאב ס'.ע .ש ,עסעיּפ רעד ןגעוו

 : {ףיטש םוחנ| ןוימד-לעב טביירש .עסעיּפ רעד ןגעק

 .וועיק ןיא טסייה סָאד ,ץעּפוהעי ןיא ּפֶא ךיז טליּפש עידעמָאק יד ,

 -םולש :ךאז עטריניבמָאק ַא זןיא סָאד זַא ,רעשמ רעבָא ןיב ךיא

 ענייז ןדלעה עקינייא ןוא ,ךיוא סעדָא ןעוועג ןסיוא ָאד זיא םכילע

 -ךָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעקיצכַא יד ףוס .,ןטרָאד ןכוז ןעמ ףרַאד

 -ןורעב רעסיורג ַא טליּפשענּפָא וועיק ןיא ךיז טָאה טרעדנוה
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 ןופ ןָאטיססעל

 -רָאפ זיא ,וועיק ןיא ךַארק םעד ךָאנ ,ךשמה רעד .שזַאטַאישזַא

 טָאה םכילע-םולש .סעדָא ןיא ןֹרָאי רעקיצניינ יד בייהנַא ןעמוקעג

 לייט םוצ ,טעטש עדייב ןיא טנעקעג טנכייצעגסיוא ?ליּפש עקיזָאדיד

 רעקיצכַא יד וצ ףוס רע טָאה וועיק ןיא .ךיוא טכַאמענטימ יז

 יד ןעעזענוצ ךיז ייב טָאה רע ןוא רָאטנַאקקנַאב ַא טַאהענ ןרָאי

 יעּפש .ןבעל רעייז ןוא תויועה ערעייז ,ןטפעשענ ערעייז ,ןזָאה עלַא

 זיא ,ןרָאװעג טנערבענּפָא ,רָאטנַאק רעד טימ ,רע זיא (1891) רעט

 ןָאט וצ ןוא ןעעזענוצ רעטייוו טרָאד ןוא סעדָא ןייק רעבירַא רע

 .ןעניױשרַאּפ עכעלנע ןוא עבלעז יד טימ טַאהעג

 -םחנמ, עירעס רעד וצ ליּפשרָאפ ַא ךעלטננייא זיא 'ז"הנקי, , . ,

 זיא סָאװ ,עיצַאוטיס עצנַאנ יד ןיוש רימ ןעניפענ טרָאד .'?דנעמ

 ,עריא ןדלעה לייט ןטסערג םעד ,עירעס רענעי ןופ טנַאקַאב זדנוא

 ןוא ןעלדנעמ-םחנמ : ןלַאנַאסרעּפ עטסקיטכיוװ ייווצ יד ןליפַא ןוא

 ךס ַא טרעוו ,עידעמָאק רעד ןיא ,ָאד .., .ךיוא ,ןעלדנייש-ענייש

 עטנכייצענסיוא רעבָא רַאפרעד ... טלדנַאהעגנ רעדייא טדעדעג רעמ

 -עדלָאנ סמכילע-םולש טימ ןרעטקַארַאכ ,רענייטש-סנבעל ,רעדליב

 ןבָאה סָאװ ,ןעניױשרַאּפ עייר ַא ןיוש רימ ןעניפעג ַאד ,רָאמוה םענ

 רעד .תוישעמ עלַאינעג ענייז ןיא ןמכילע-םולש רעטעּפש טנידעג

 רע ןעוו ,רעקיכלימ רעד היבט זיא סָאד -- קַאנרעטסַאּפ רעטלַא

 םיקוסּפ ענייז טימ ,ןוחטב-לעב רעקיטומטוג רעד ,ריבג ַא ןרעוװ לָאז

 סָאד -- קַאנרעטסַאּפ םַאדַאמ יד . .. .עטַאט רעיירטעג א ,תורמנ ןוא

 .רענייטש ןקיטלעווטנייה ַא ןיוש טריפ סָאװ ,עמַאד יד עלערעּפ זיא

 טלָאװ ,ןדנ סלדיימ ריא ז"הנקי ןיא טרילרַאפ סָאוװ ,ענעדיי יד ..}

 לדנעמ-םחנמ . .. .'לּפעט א, גָאלָאנָאמ ןטנַאקַאב םעד ןגָאז טנעמענ

 סָאוו ,עירעס רעקידרעטעּפש רעד ןופ רעטנַאקַאב רעטוג רעזדנוא זיא

 ,ןָאירבמע ןַא ,בייהנא ןיא רָאנ ךָאנ ָאד רעבָא ,ןעמָאנ ןייז טנָארט

 ָאד ןיוש זיא רַאפרעד .קידלטעטשניילק קרַאטש ןוא עטַאװעשערַאנ

 רעד זיולב .., טצעל ןיב ןסָאנעגסיוא ,עקיטרַאפ ַא ?דנייש-ענייש

 טינ ןיא'ס ;קידתומימת שביה ָאד ןיוש זיא סוקרַאמ טסילַאעדיא

 עטוג ןעננערבוצסיורַא רפוש סרבחמ טםעד זיא'ס ,רעטקַארַאכ ןייק

 טעו'ס רעוו .ןטייצ ענעי טסַאּפעג טָאה'ס יוװ יֹױזַא ,דייר ענולק

 טעוו רעד ,ןעלרעפעפ |}|קידרעטעּפש ||}|טימ ןסוקרַאמ ןכיילנרַאפ

 . טָאה םכילע-םולש טייקפייר עשירעלטסניק הגרדמ ַא רַאפ סָאװ ןעעז

 ,ןןעעזעג םכילע-םולש טָאה ןעלרעפעפ .טגנאלרעד טייצ רעד רַאפ

 ."למור םוצ טכַארטעגסיוא רע טָאה ןסוקרַאמ

 ליוו רע ןכלעוו ןיא טרָאװכָאנ ס'.ע .ש ןוימד לעב טגנערב ָאד ןוא

 -דנַאה עטכַארטעגסיוא ןַא יו עסעיּפ עצנַאג יד ןרעלקרעד טשרמולכ

 : טקרעמַאב ןוא ,גנול

 -עג ןיולב טינ ָאד טָאה םכילע-םולש ,! ױזַא טיג רעבָא זיא'ס,

 ןשטנעמ עסידעבעל ןבירשַאב ָאד טָאה רע ;ןּפיט עלַאער טלָאמ

 ןבעגעג ןעמעב יד ןיא וליפַא טָאה רע .,,. .הביבס רעסיוועג ַא ןופ

 ץנַאנ עֶלַא ןבָאה וועיק ןיא .טניימ רע ןעמעוו ןשינערעהוצנָא ערָאלק

 המודכו עדנערעוו-עדנעט יד ,לניופ-רעּפוק זיא רעוו טסואוועג טונ

 עזרעב יד סָאד טָאה טסואוועג .תוישעמ ענייז ןופ ןענױשרַאּפ

 ,רעכיז רימ ייב זיא'ס .,רעגניפ יד טימ ענעי ףיוא טייטענ ןוא ךיוא

 יד ןיא ןקעטש ,טרעיילשרַאפ בלַאה ,ןשינערעהוצנא עפרַאש זַא
 ,סקַאנרעטסַאּפ יד ןיא :ךיוא ןענױשרַאּפ-ז"הנקי יד ןופ ןעמענ
 .טנעקרעד ךיז ןבָאה ענעּפָארטעג יד .המודכו סלסינקַאנק ,סרעפייפ

 ."טנעקרעד יאדוַא ייז טָאה הביבס רעייז

 רָאי ַא .ךיז ףיוא ןטרַאוװ גנַאל טזָאלעג טינ טָאה טַאטלוזער רעד

 טפיוקרַאפ טוג םינּפ ַא זיא סָאװ ,עידעמָאק ןייז ןופ ןעניישרעד ןכָאנ

 םוצ ןעגנַאגרעד טשינ ללכ ךוב סָאד זיא ןעזייר ןמלז טיול} ןרָאװעג

 טָאה קעווצ םעד רַאפ ,ןקורדרעביא יז טלָאװעג .ע .ש טָאה ,ןרעזעל
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 רעטַאעט ןשידיי

 שינביולרעד ַא ןעמוקַאב ,ןצעזעג עקיטלָאמַאד יד טיול ,טפרַאדעג ןעמ

 טגָאזעגּפָא זיא שינביולרעד ַאזַא רעבָא ,רוזנעצ רעוועיק רעד ןופ

 טָאה רע זַא ,רבחמ ןופ תולצנתה יד ןפלָאהעג טינ טָאה ָאד .ןרָאװעג

 ךיז ןבָאה ענעּפָארטעג יד ,ןּפיט יד ןוא השעמ יד טכַארטעגסיױא

 ןגעק הריסמ ַא טגנַאלרעד טושּפ ןבָאה ייז זַא ,טליפעג קרַאטש ױזַא

 רעכלעוו ,ץַארַאב ןַאמרעה ,"ןדיי ןטנרעלעג; םעד ,רָאזנעצ ןשידיי

 רעד ןופ סולשַאב רעד ןוא ,קורדרעביא םוצ טמיטשעגוצ ָאי טָאה

 ,רעויטַאגענ א ןעוועג זיא רוזנעצ

 ,רוזנעצ רעוועיק רעד ןיא ןלַאירעטַאמ-וויכרַא יד ןופ דנורג ןפיוא

 -נעלסיוא רַאפ רָאזנעצ רעלעיצעּפס רעד זַא ,ןוימד לעב רעביא טיג

 ןַאמרעה רָאזנעצ ןשידיי םוצ טקישעגוצ טָאה וועיק ןיא רוזנעצ רעשיד

 יד ןקורדרעביא ןביולרעד ןופ עגַארפ רעד ןגעוװ ריּפַאּפ ַא ץַארַאב

 רעד ןופ רַאלוקריצ ַא טיול זַא ,ייברעד טקרעמַאב ןוא ,עידעמָאק

 יד .וצ לכיב סָאד .רעהעג םינינע-קורד רַאּפ גנוטלַאװרַאפ-טּפױה
 ,ןקורדסיױוא עשירעטסעלדטָאג ,עשיניצ,.טימ לופ ןענייז סָאװ ,קרעוו
 רעביהעד - .?ןכַאז עשילביּב ןופ טעּפשעג ןפָא וליפַא טרעוו טרָאד

 ,גנוניימ ןייז ןגָאזסױרַא ןוא לכיב סָאד ןקוקרעביא טוג םיא רע טעב

 עסעיּפ יד טרירוזנעצ שיטקַאפ טָאה רעכלעוו ,רָאזנעצ רעשידיי רעד

 טזייוו ןוא *םזיניצ , ןינע םעד טריטיצ ,עגַאלפױא רעטשרע ריא ןיא

 טכיזניה רעשירַארעטיל ןיא זיא לכיב סָאד זַא ,רעפטנע ןייז ןיא ןָא

 ןוא ןעיירעלדניוש יד טריקסַאמעד סע .קידעבעל רעייז ןבירשעג

 ןטיול ןוא ,ןדיי ןשיווצ סרעכַאמ-עזרעב יד ןופ |ךעלציּפש| ךעלצינשּפָא

 ןַאמָאר סָאקנעשטנַאד-שטיווָארימענ וצ ךעלנע סע זיא קנַאדעג-דנורג

 ס'.ע .ש ,(1893 ןיא גרוברעטעּפ ןיא ןענישרעד) ?ןיגינעק-עזרעב יד;

 טייוו ןיטולחל גנוטכיר רעד טיול ןוא טלַאהניא ןטיול זיא עידעמָאק

 ,ללכב ןפירגַאב-עיגילער ןוא לביב ןגעוו תוריקח זיא'ס עכלעוו ןופ

 ןַא ,ןשטייטסיוא קחודב ןָאק'מ עכלעוו ןלעטש ָאד ןענייז סע ביוא

 סיוועג סע ןענייז ,טיבעג ןקיזָאד ןפיוא טניימעג סעּפע ָאי זיא סע

 קַאנרעטסַאּפ רעכַאמסטפעשעג רעטעדליבעגמוא ןַא ואוו ןלעטש יד

 טברַאדרַאפ ,ךעלטרעוו עשידומלת טימ ןוא עשילביב טימ טלַארּפ

 ָאד| .ןגיוטשעג טשינ ןענייז סָאװ ,םיקוסּפ טגנערב רעדָא םיקוסּפ

 "תורותע עקידרעטעּפש יד ןופ גנַאגרָאפ םעד ךיז רַאפ רימ ןבָאה

 זיא עבלעזסָאד טקנוּפ .ןרעקיכלימ רעד היבוט ןופ ךעלטרעוו ןוא

 רעד .ָאקנעשטנַאד-שטיװָארימענ ןופ ןַאמָאר ןשיסור ןיא ךיוא רעבָא

 גנוניימ ןייז טול זַא ,טימרעד טקידנע ץַארַאב רָאזנעצ רעשידיי

 רעד רעבָא ,עידעמָאק יד ןקורדוצרעביא ןביולרעד ָאי ןעמ ףרַאד

 טקישעגוצ טרָאּפַאר סצַארַאב טָאה וועיק ןיא רָאזנעצ רעלעיצעּפס

 ךיז טָאה יז ןוא ,גרוברעטעּפ ןיא גנוטלַאװרַאפ-טּפױה רעד וצ

 "הרות רעטקידײלַאב; רעד ןופ דובכ ןרַאפ ןעמונעגנָא טשרמולכ

 .עידעמָאק יד ןקורדוצרעניא טרעוורַאפ ןוא

 ַא בילוצ רָאנ ןעעשעג זיא טָאברַאפ רעד זַא ,טלַאה ןוימד לעב

 :עשידיי ַא ןוא ,הריסמ

 טנַאמרעד טרעוו עידעמָאק רעד ןיא ןעניױשרַאּפ יד ןשיווצ ,

 ייב 'ייסיאָאמ , ןעמָאנ רעד טגנילק ױזַא) !יעשָאמ ןוא רַאזַא?ל, בנא

 -מירַאב רעד טניימעג רעכיז ָאד זיא רַאזַאל ,(?יומ ןיא קַאווטיל ַא

 'יעשַאמ , ןוא ,יקסדָארב רַאזַאל טנַאקירבַאפ-רעקוצ רעד ,ריבנ רעט

 רַאזַאל, .יקסדָארב ַא ומכ רעדָא ,יקסדָארב ַא ךיוא אמתסמ ןיא

 יד ןשיווצ טקעריד עידעמָאק רעד ןיא טינ ןרירוניפ 'יעשַאמ ןוא

 ,עקילעמש קַאװטיל רעד ,רעלקעמ רעד סָאוו רעמ טינ ,ןטנַאלוקעּפש

 טָאה ייז זַא ,ךעלנעמ זיא'ס רעבָא ... ,ל?יומ ןיא טפָא ייז טלַאה

 טקערידמוא וליפַא עידעמָאק רעד ןיא ןייטשוצנייא ןסָארדרַאפ ךָאד

 טָאה'מ .ןטנַאלוקעּפש עטכַאלענסיוא היפונכ רעד טימ ןעמַאזוצ

 ךיז ןלָאז עידעמָאק רעד ןגעק זַא ,ןבָאה טפרַאדענ טשינ רעבָא
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 ךיוא ןבָאה ךעלעשטנעמ ערענעלק .,ןרעב עסיורג יד אקוד ןלעטש

 .םינינע-קורד ראפ גנוטלאװרַאפ-טּפיוה רעד וצ ןפערט טנָאקענ

 ןקעמש וצ טַָאהענ קידנעטש ןבָאה ננוטלַאװרַאפ-טּפיוה רעד ןיא ..,.

 ,המודכו רעקעלרעטנוא ,ןטרעּפסקע סרָאזנעצ םידמושמ ןוא ךעלעריי

 ןבָאה סָאװ ,ןטנַאנירטניא ,תומשנ עטפיוקרַאפ ,תושפנ עטסואמ יד

 ייז ייב זיא עלהריסמ א .'ָאוטסלאשטאנ, ייב ערעירַאק טכַאמעג

 ןענױשרַאּפ עקיזָאדיד זיא ץַארַאב ... .ךַאז עטניילעגננָא ןא ןעוועג

 רעקידתוינּפ ןָא ,רעכעלרע ןייז טימ ,ניוא ןיא ןרָאד א יווװ ןעוועג

 ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ייז . .. רעביירש וצ ,רוטַארעטיל וצ גנואיצַאב

 רעוועיק זיא תושפנ עקיזָאדיד ייב ... .ןצַארַאב ףיוא ןבָארג ןייא

 לָאז'מ ןלעוּפ וצ ןעוװעג רעווש טשינ ןטנַאלוקעּפש רעסעדָא ןוא

 -ענ לָאמַא טימ ןעמ טָאה ָאד .עידעמָאק סמכילע-םולש ןרעוורַאפ

 עידעמָאק יד טָאה סָאװ ,ןצַארַאב ןצלַאזנָא : ןזָאה ייווצ ןסָאש

 -רעד טשינ אמתסמ וצרעד ןבָאה םירפומ יד ןוא ,ןקורד טזָאלעג

 טָאה'מ :רעקיטרַאפ ַא ןעוועג זיא דיירסיוא ןַא ,., .ךיוא טנייל

 -ארמנ עכעליירפ סקַאנרעטסַאּפ ,'הרותה דובכ, רַאֹפ ןעמונעגנָא ךיז
 -סיורַא ןעמ טָאה ןשטייט סרעקיכלימ םעד היבוט טימ ךעלטרעוו

 ייב ןיוש ןעמ טָאה טימרעד .!גנודעטסעלסטָאנ, ַא רַאפ טלעטשעג

 -ער ןופ 'ןטסעפדנורנ, יד טיהעג ןבָאה סָאװ ,םייונ עקידנסיוומוא

 ."ןלעוּפ ךס ַא טנָאקעג ,טייקידנעטשנָא ןוא עיגיל

 זַא ,קירע סקַאמ וצ ךָאנ טיג לקיטרַא ספיטש וצ

 ַא רעטנוא ןבירשעג זיא עידעמָאק יד זַא ,ןבענוצ ףרַאד ןעמ ,

 סָאד ךיז טליפ טרפב ןוא ,/רָאזיוװער, סלָאנָאנ ןופ העּפשה רעקרַאטש

 רעטנַאקַאב רעד טצונעגסיוא טרעוו'פ ואוו ,טקַא ןטצעל םעד ןיא

 -לדנַאה עטסקיטכיוו יד טקידיילַאב סָאוװ ,טרָאװ-ל?דיז ַא ןופ טקעפע

 ,ןטייווצ םוצ רענעייל ןייא ןופ רעכירַא טייג ןוא ,ןענױשרַאּפ עקיד

 ",ענעצס עמוטש, ַא ךיוא ףוס םוצ ָאד ןַאהרַאפ

 -םחנמ ןופ ןרוּפש יד ףיוא, טעברַא ןייז ןיא ,טלַאה קירע סקַאמ

 רַאפ לַאירעטַאמ ָאד זיא "ז"הנקי, עידעמָאק רעד ןיא זַא ,"ןעלדנעמ

 ָאד טערט רעכלעוו ,"לדנעמ-םחנמ; דלעה ןייז וצ גנואיצַאב ס'.ע .ש

 :ןיולב רָאנ סױרַא עקַאט

 קיטכיוו ז"הנקי זיא ךָאד ןוא ,טלַאטשעג עשידָאזיּפע ןַא יו,
 ,םעד בילוצ טּפיוהרעד ,טלַאטשעג רעזדנוא ןופ עטכישעג רעד רַאפ

 ןעעז רימ ןעוו ,לָאמ (עקיצנייא סָאד ןוא) עטשרע סָאד זיא'ס סָאװ

 -עג עשינעצס ַא יוװ ןגיוא ערעזדנוא רַאפ טלוב ןעלדנעמ-םחנמ

 -רעד רעד ןיא טינ ןוא ,עניב רעד ןופ רעטערב יד ףיוא ,טלַאטש

 ,תמא .ווירב םעד ןופ ץנעוונָאק רענעריּפַאּפ שביה ,רעשילייצ

 יו וליפַא ,לדנעמ-םחנמ טרירוגיפ'ס ואוו עידעמָאק ַא ךָאנ ןַאהרַאפ

 זיא 'ןטנעגַא; רעבָא ,(1905) 'ןטנעגַא, זיא'ס : טלַאטשעג-טּפיױה ַא

 -עג ,,לזמ-םילש-םילש, עירעס רעד ןופ עיצַאזינעצסניא ןַא זיולב

 ַא שוריפב זיא ןגעקַאד 'ז"הנקי; .1-3 'נ ,1901 ,'דוי, ןיא טקורד

 זיא'ס ןוא ,עידעמָאק א יו טכַארטרַאפ הליחתכל ,קרעוו-רעטַאעט

 -םולש סָאװ ,גנולעטשרָאפ רענעי רַאפ טנעמוקָאד רעכופטרעוו ַא

 רעטשרע רעד ךָאנ רָאי 2 ןעלדנעמ-םחנמ ןנעוו טַאהעג טָאה םכילע

 ."עירעס
 ,טלעוּפ ןוא ךיז טימַאב רע ןוא .ע .ש ןעור טינ טזָאל עסעיּפ יד

 יד זיא 1907 רַאורבעפ 8 םעד .ןרעו טליּפשעג טרָאפ לָאז יז זַא

 טרינעצס ,"קַאנרעטסַאּפ לאומש רעדָא ,ףרואווסיוא רעד, נ"א עסעיּפ

 סרעלדַא ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ,רעלדַא .ּפ בקעי ןופ טריפעגפיוא ןוא

 .ןכָאװ 3 ןעגנַאגעג זיא יז ואוו ,קרָאי-וינ ןיא *רעטַאעט דנערג;

 טיול} ןַאהַאק .בא טביירש גנוריפפיוא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו

 -עג עסעיּפ יד טלָאװ ןעמ ןעוו זַא ,(ןַאמלוש והילא ןופ ןטַאטיצ יד

 ,ןליװעדָאװ ןקיליב} *וָאש-קסעלרוב; ַא יוװ לָאה-קיזוימ ַא ןיא טליּפש
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 ןופ ןָאקיסקעל
 אשה

 יירד רעדָא ייווצ זיא קיטש יד זַא ,הנעט ַא ןבָאה טנָאקעג ןעמ טלָאװ

 טנָאקעג ךיוא טלָאװ ןעמ .ןייז טפרַאדעג טָאה יז יוװ גנַאל ױזַא לָאמ

 רעבָא ,ןלָאגָאג ןופ טעבנגעג ןענייז סָאװ ,רעטרע רָאּפ ַא ףיוא ןזייוונָא

 ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ןעוו ןכַאז ענױזַא ףיוא ּפָא ךיז טלעטש רעוו

 רעד יו תויה רעבָא ? רעטַאעט-עטעירַאװ ַא רַאפ קיטש-ליװעדָאװ ַא

 ןעגנואווצעג רע זיא ,"דליב-סנבעל ַא; קיטש סָאד ןָא טפור רבחמ

 ,ןישרַא ןשירָארעטיל ַא טימ ןטסעמ וצ סָאד

 טיול| עסעיּפ רעד ןופ טעשזוס םעד רעביא טיג ןַאהַאק יו םעדכָאנ

 : רע טביירש ,{ןטַאטיצ סנַאמלוש

 תובית-ישאר ַא זיא סָאד .זהנקי טרָאװ ןופ ןעגנַאפנָא רימָאל ,

 ריקנַאב א זַא .טנַאקַאב טוג זיא ?גנייארמג רעדעי עכלעוו טימ

 ןיא -- סעיצקַא ענייז ןופ ןעמָאנ םעד רַאפ ןכַאמ טרָאװ ןזיד לָאז

 יו ןעמענ עכלעזַא ןיא יו סַאּפש טרָאס רעבלעז רעד טניל םעד

 יד ןעמָאנ א טיג ע"ש יוװ ,לשמל ,'עקוועּפוצ , רעדָא !עקוועפסייר;

 .ןעננולייצרעד ענייז ןופ ךעלטעטש

 .ןָאטעילעפ ַא ןיא ךיז טסַאּפ עכלעוו יירעפיטש עקיליב ַא זיא סע

 ןופ רעטסומ ַא ןענייז ייז לייוו ,רעטרעוװסַאּפש עזיד ןעמענ רימ

 ןיא טגיל עבלעוו טעברַא |ר}|'רעשירַארעטיל, |ר}עצנַאג |רעד} יד

 ַא יו רעקינייו טינ ןוא רעמ טינ ןצנַאגניא זיא יז .'עסעיּפ רעד

 ,רעטכעלענ םשל זיולב עקַאט ןוא ןכַאל םוצ עלהשעמ ַא ,יירעפיטש

 ַא טימ השעמ ַא ןטכַאלפעגניירַא ךָאד טָאה רעסַאפרַאפ רעד ,ייא

 עקַאט סָאד ךיז טסַאּפ ?רערעל ןטונ ַא טימ ןוא רעטכָאט עטוג

 -לעוו ,סַאּפש ןקיליב ַא טָאטשנָא ןעוו .טנַאוו ַא וצ סעברַא ןַא יו

 ןטלָאװ ,,דליב-סנבעל, לטיט ןשלַאפ םעד טסנרע ץנַאג טגָארט רעכ

 ,ןסַאּפ טנָאקעג ץלַא ךיז טלָאװ ,דליבסנבעל ַא טַאהעג עקַאט ָאד רימ

 ; שטנעמ רעגרַאק רעקידעבעל ַא ןעוועג רעגרַאק רעד טלָאװ ןַאד רעבָא

 יד ןוא ףרואווסיוא רעקידעבעל ַא ןעוועג טלָאװ 'ףפרואווסיוא, רעד

 ,לדיימ עטוג עקידעבעל ַא ןעוועג טלָאװ לדיימ עטוג
 ךיז ןיא ןרוניפ עלַא עזיד ןבָאה רעבָא עסעיּפ סמכילע-םולש ןיא

 ןרעטש ןרעביא טנָארט רעכלעוו ,לרוג רענעמייל ַא יו ןבעל רעמ טינ

 -נייה עטונ,; רעדָא 'ףרואווסיוא; רעדָא 'רענרַאק, טפירשרעביא ןַא
 ,'ןיליירפ עקיט

 ,ךיז ןיא ןבעל ןייק טינ ןבָאה ןרוגיפ יד זַא ,ןגָאז רימ ןעוװ ןוא
 ןזיד טכיורב ןעמ ןכלעוו ןיא ןיז םעד ןיא טינ סָאד רימ ןעניימ

 רעדָא יד ןיא ןרעלעפ ןזייוו וצ סיוא זדנוא טמוק סע ןעוו קורדסיוא

 ןופ םימלוג יד .ןירבָאק רעֹדָא ןיביל ,ןידרָאג ןֹופ עמַארד ענעי
 ןיא ?טיּפַאק ןקידרעירפ ליפ ַא וצ ןעגנַאלַאב קיטש סמכילע-םולש
 ליפ ַא ןענייז ייז ,|עניב| שזדייטס רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד

 ןיהַא קעװַא זדנוא טנָארט 'הרואווסיוא; ןייז .הרבח ערעטלע
 ןבָאה !ןעמארד-סנבעל, סרעניײטַאל ןעוו ןטייצ עטלַא עטוג ענעי וצ
 .טעשטשילבעג ןבָאה !סערעּפָא עשירָאטסיה, סעציוורוה ןוא טילבעג

 רעד טרעדלישעג טרעוװ ריא ןיא זַא ,ןעניימ רשפא ןָאק ןעמ
 ןייז ןשיווצ ,ץרַאה סנגרַאק םעד ןיא רָאפ טמוק רעכלעוו ,ףמַאק
 רעבָא ןעמוק יוװ ,רעטכָאט ןייז וצ עביל ןייז ןוא טלעגנ וצ עביק
 ? "ךליב-סנבעל, ןזיד וצ ןכַאז עכלעזַא

 טרַאװרעד טלָאװ ריא ןעוו ןעוועג טלָאװ טסיזמוא ױזַא טקנוּפ
 ַא ךיז ןיא ןטלַאהטנַא לָאז סָאװ ,עקנעצס ַא ,דליב-רעטקַארַאכ ַא
 רעכעלשטנעמ רעכעלרעניא רעד ןופ עלעקניוו ַא ,ךירטש-סנבעל
 ,?טלעוו

 קיטש סָאד טסנרע ןעמענ זַא ,רעביא רעטייוו טרזח ןַאהַאק .בא

 זיא רע .,קיטש-ליװעדָאװ ַא יו רעמ טינ זיא סע לייוו ,טינ רע ןָאק

 וצ יו סייוו רע .עניב יד טוג ןעק םכילע-םולש זַא ,הדומ רעבָא ךָאד

 טימ ךיז טקידנע ןטקַא ריפ יד ןופ רעדעי .ןגלָאפרעד} "טיה; ַא ןכַאמ
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 ןעוטפיוא עשינעצס טימ לופ ךיוא זיא טקַא רעדעי .?לקניּפ, ןטוג ַא

 ,סַאּפש טימ ןוא

 רעללימ .ע .ל רָאטקַאדער רעד טָאה ?טײהרַאװ, גנוטייצ רעד ןיא

 עשידייג| ןסעיּפ עדייב ס'יע .ש ןגעװו עיזנעצער ןייא טקורדעגּפָא

 ,ן"ףרואווסיוא רעד; ןוא *וינעּפמעטס רעדָא ,רעטכעט

 (ןַאמלוש .א טול טריטיצ| רעללימ טביירש *ףרואווסיוא;, ןגעוו

 ןיא קעװַא זיא ןוא עיגעליווירּפ רעד טימ טצונַאב ךיז טָאה רע זַא

 ,ןרעלדַא ןופ ןליּפש ןטוג ןפיוא קידנטכַא טינ ,קעװַא זיא רע ,ןטימ

 טרעדנואו רע .ןענייטשנרעב ןלרעב} ןופ ןטעלּפוק עטוג יד ףיוא

 ןענייז סע ואוו ,דנַאלסור ןופ טמוק רעכלעוו ,ןעמכילע-םולש ףיוא ךיז

 ןוא ,"שינרעטסניפ ןופ טכַאמ יד, ,"רָאזיװער רעד, ןרָאװעג ןפַאשַאב

 טציא טשרעה רעכלעוו ,טסייג םענעי ןופ ןָאטעג שַאנ ַא טינ טָאה

 .עמַארד רענרעדָאמ רעד ןיא

 -סיוא; םעד ןגעוו -- ןַאמלוש .א טיול --- לקיטרַא ןפרַאש רעייז ַא

 טינ טניפעג טנעזנעצער רעד .,ןיטנע לאוי ןֿבירשעגנָא טָאה "ףרואוו

 ,קַאלש ַאזַא ,שינעעזרַאפ ַאזַא .עסעיפ רעד רַאפ רעטרעוו-לדיז גונעג

 עסעיּפ רעד ןיא טניפעג רע .ןעעזעג טינ ךָאנ רע טָאה עוקּפ-ןב ַאזַא

 -פיוא טָאה ןעמ סָאװ עסעיּפ רעטסגרע רעד ןיא .טינ ןעניז םוש ןייק

 רעד, .סעּפע שטָאכ ןַארַאפ זיא עניב רעשידיי רעד ףיוא טריפעג

 -פערק ךרוד ליפעג ןתמא ןייק ןפורסױרַא טינ ןָאק סָאװ ,רעביירש

 שטָאכ טריצירבַאפ ,ןעגנורעדליש עשיגָאלָאכיסּפ ךרוד ,רעדליב עקיט

 טינ זיא סָאד ןעוו .עמַארדָאלעמ ןופ חוכ םעד טימ ליפעג ןשלַאפ ַא

 ןטנוזעג ַא טימ םוקילבוּפ םעד רעביירש רעד שטָאכ טמענ ,לַאפ רעד

 ענעריובעג-טיוט ַא זיא רעבָא 'ףרואווסיוא, רעד ...רָאמוה ןכעלרע

 לטניוו עדַאיל ַא סָאװ ,עדעימַאלַאק קיטש ןכָארבעצ ַא ,שינעעזרַאפ

 -עג ,ךעלסיפ ןָא ,לבעמ לקיטש ךַאװש ַא ;ןגָארטקעװַא סָאד ןָאק
 ,"רעילָאטס ַא ייב לגניי-ןרעל ןקיטכיזדניווש ַא ןופ טעוװערטסיימ

 טביירש -- סרעשטַאּפיָאװַארב עטלָאצַאב יד ףיוא טקוקעג טינ;

 רעד זיב טּפוטשרעד םיוק עסעיּפ יד רעלדַא טָאה -- רעטייוו ןיטנע

 ,ןרעמיטנגייא-קנעש| סרעּפיק-ןולַאס ןוא םיבצק יד .,ךָאװ רעטרעפ

 ,ףוס ןזיב ןטרַאװרעד םיוק ךיז ןענָאק ,רעטסעקרָא ןיא ןציז סָאװ

 ,גנולײטּפָא-לָאטיּפש ַא יו טייקליטש ַא טשרעה ןָאקלַאב םעד ףיוא

 ."עקנַארק עטרימרָאפָארָאלכ ןגיל סע ואוו

 טכַאמ ןוא "ףרואווסיוא; ןופ טעשזוס םעד רעביא ךָאנ טיג ןיטנע

 -ניא ןייק טינ ,טנעלַאט ןייק טינ; :עטָאלב רעד טימ ךיילג עסעיּפ יד

 רעד ןופ דלעה:טּפױה רעד .טייקטסנרע לקערב ןייק טינ ,טלַאה

 ךיוא סָאד וליפַא ןענייז ןדלעה ערעדנַא יד .,רוטַאקירַאק ַא זיא עסעיּפ

 רעד .ןעגנוריסַאּפ םוש ןייק עסעיּפ רעד ןיא ָאטינ ןענייז סע .טינ

 ,?רעטכַאמעג ַא זיא רָאמוה

 -סעק ,רעלדַא יוװ ןרָאיטקַא ענױזַא סָאװ ,ןיטנע טרעױדַאב ףוס םוצ

 ַאזַא ןיא ןליּפש ןפרַאד ,רעטכָאט עגנוי סרעלדַא לעיצעּפס ןוא ,רעל

 ,?ָאװטסדוקסַאּפ קיטש;,

 -- ןַאמלוש .א טביירש --- ?ףרואווסיוא; ןגעוו לקיטרַא רעפרַאש ַא

 -קַאדער ,*רעטײברַא רעד; לַאנרושז ןיא טקורדענּפָא ןעוועג ךיוא זיא

 רַאורבעפ ןט-28 ןופ) גרעבסָאלש ףסוי ןֹוא יקסניּפ דוד ןופ טריט

 -ַארּפ רעד ,ףרואווסיוא רעד, לּפעק סָאד טָאה לקיטרַא רעד 7

 ,טעמתחעג טינ זיא ןוא ,*רעלטסעטָארּפ ַא ןופ טסעט

 ןיֹוׁש טָאה -- םנעזנעצער רעמינָאנַא רעד טביירש --- ע"ש;

 .טינ טרעוו ןייק רעבָא ןבָאה ייז ,קיטש-רעטַאעט ןבירשעגנ רעירפ

 טימ ןלַאפענכרוד ןענייז ןטסינַאמָאר ןוא רעלייצרעד עסיורג עֶלַא

 רעד ןנעוו .םַאנכיוא ןייק טינ זיא ע"ש ןוא ,סעמַארד ערעייז

 'ףרואווסיוא, רעד לייוו ,ןביירש וצ סָאװ ָאטינ ?לכב זיא אפונ עסעיּפ

 ןגעוו ןדייר רָאנ ?יוו טנעזנעצער רעד .קיטירק ןופ רעקירעדינ זיא
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 רעטַאעט ןשיריי

 ע"ש ,ןטקַא יד ןשיווצ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,עדער סמכילע-םולש
 ןזָאלב ןָא טציא ןבייה רעטַאעט רעזדנוא ןיא ןזַא ,טנָאזעג טָאה

 -רַאפ ץַאלּפ ןייז ןוא ןדנואוושרַאפ טרעוו דנוש רעד .ןטניוו עיינ

 -סיוא רעד, ןזַא ,טלַאה רעבָא טנעזנעצער רעד .טסנוק יד טמענ

 יוװ רעגרע זיא סע ,ןָאט וצ סָאוו טינ טסנוק טימ טָאה 'ףרואוו

 טימ ?ופ, ןיא רָאנ ,רָאמוה ןייק טינ טָאה סע ,!לעמעל ינוק,

 -םולש וצ טלַאק ןעווענ זיא םלוע רעד .'תונצל ןוא ָאװטסטַאיַאּפ

 רעבָאהביל יד ןבָאה ,טדערעג טָאה רעלדַא ןעוו ןוא ,עדער סמכילע

 ."ןרייר טזָאלעג טינ םיא טסנוק רעשידיי רעתמא ןופ

 זַא ,ןָא טזייוו ןַאמלוש והילא

 -םולש טָאה עסערּפ עשידיי עלַאקידַאד יד סָאוװ ,טייצ רעד ןיא,

 עקיטלַאמַאד יד ןבָאה ,טלדיזעג קרַאטש סעסעיּפ ייווצ סמכילע

 ןיא .טביולעג קרַאטש סעסעיּפ יד ןענַאגרָא עוויטַאװרעסנָאק ייווצ

 רימ ןענעייל 1907 ראורבעפ ןט11 םעד גָאטנָאמ ןופ 'טַאלבעגַאט;

 רעד ,ןסעיּפ עײג ײװצ סמכילע םולש,; :?טיט ןטימ ?קיטרַא ןַא

 רעפסיורג רעד; לּפעקרעטנוא ןַא ןוא ,ייויגעפמעטס}, טט "ףרואטסיוא

 ערעטַאעט ייווצ ןיא ןסעיּפ ייווצ ףיוא טריפ טסירָאמוה רעשיריי

 -רעטַאעט עשידיי יד רַאפ טלעוו עיינ ַא טנפע ןוא לָאמ ןייא ןיא

 -ירק רעד .טביולעג קרַאטש ןרעוו סעסעיּפ עדייב . . . ,'רעכוזַאב

 ַא ןיא !ףרואווסיוא; ןופ טעשזוס רעד שטָאכ זַא ,טגָאז רעקיט

 ןוא םלוע םעד טלציקענ, קרַאטש רעבָא סָאד טָאה ,רעכעלטנייוועג

 יו ךיז טסיג רָאמוה רעשידיי טכע .'ןכַאל קרַאטש טכַאמעג םיא

 טינ טרעוו סָאוו עידעמָאק ַא ךיז טליּפש םלוע ןרַאפ .לַאוװק ַא ןופ
 ; ןענַאמרעדוז רעדָא ןריּפסקעש ןופ ןעמונעג סענעצס ןופ ןברָאדרַאפ
 ןטסערג םעד טכַאמ סע ןוא ,רעלטסניק ַא ןופ טעברַא יד זיא סע

 ןזיב בייהנֶא ןופ עידעמָאק עשידיי ענעטָארעג ַא זיא סע ,גלָאפרע

 ןתמא טימ ןוא ןּפיט עשידיי עתמא טימ לופ זיא עידעמָאק יד .ףוס

 רעד ןוא ןיײטשּפע םַָאדַאמ ,רעלדַא ןרָאיטקַא יד .רָאמֹוה ןשידיי

 .טביולעג קרַאטש ןרעוו |ןייטשנרעב ?} ןײטשּפע רעקימָאק

 ,1907 ראורבעפ ןט11 םעד ,גָאטנָאמ ןופ !לַאנרושז-ןעגרָאמ, ןיא

 םולש, :?ּפעק םעד רעטנוא ?קיטרַא דעמינָאנַא ןַא טקורדענּפָא זיא

 ַא זיא 'ףרואווסיוא , רעד .קיטש עכיירגלָאפרע עטשרע סמכילע

 עלָאר עיינ ַא ןיא רעלדַא .רמ ,רָאמוה ןוא טסנוק ןופ קרעוורעטסיימ

 רעד רַאפ עכָאּפע עיינ ַא ,טייצ עגנַאל ַא טייז לָאמ ןטשרע םוצ

 ,'עקירעמַא ןיא עמַארד רעשידיי

 ןטכע טימ לופ זיא עידעמָאק יד זַא ,טלייצרעד טנעזנעצעד רעד

 ןעוו .!קידנכַאל ןטייז יד ייב ךיז טלַאה, םלוע רעד .רָאמוה ןשידיי

 סעּפע טָאה ןעמ זא ,ןעמ טליפ ,רעטַאעט ןופ סױרַא טיינ ןעמ

 עידעמָאק רעד ןיא .,ןּפיט עיינ טימ טנעקַאב ךיז טָאה ןעמ .טנרעלעג

 עֶלַא סָאװ ,ןכַאז ,תוחיצר ןֹוא טייקנעקנוזעג ,ץומש ןייק ָאטינ זיא

 ןופ דָאירעּפפ םעד ןיא לופ טימ ןעוועג ןענייז סעסעיּפ עשידיי

 -עּפש עדליוו יד טלעטשעגרָאפ טָאה םכילע םולש .,'סומזילַאער

 -רָאפ סָאד טָאה רע ,סעדָא ןיא ןעגנַאגעגנָא ןענייז סָאװ ,סעיצַאלוק

 ןייז ןכַאמ טעוװ רעכלעוו ,טנַאלַאט ןשירעלטסניק טימ טלעטשעג

 רעשידיי רעד ףיוא רעקיטש עטנילַאב יד ןופ רענייא רַאפ עסעיּפ עיינ

 ןוא עּפורט ןייז ןוא ןרעלדַא רַאפ ףמוירט א זיא עסעיּפ יד .עניב

 סָאװ ,ןעננונפָאה יד; .עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי םעד רַאפ

 ןעננערבניירַא טעוװ רע זַא ,ןמכילע םולש ףיוא טניילעג טָאה ןעמ

 םייוקמ ןענייז ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןיא טסייג םעיינ ַא

 -ַארג ןמכילע םולש ןלעוו רעטַאעט ןשידיי ןופ טניירפ עלַא .ןרָאװעג

 סיווענ טעוװ קיטש עיינ יד לייוו ,גלָאפרעד ןסיורגנ ןייז טימ ןרילוט

 ..רעטַאעט ןשידיי ןיא עכָאּפע עיינ ַא ןבייהנָא

 -רַא ןלעיצעּפכ א טקורדענּפָא ךיוא טָאה 'לַאנרושז-ןעגרָאמ, רעד
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 ףיוא קיטירק רעפרַאש ריא רַאפ עסערּפ רעלַאקידַאר רעד ןנעק ?קיט

 םעד טקורדעג ןעוועג זיא ?קיטרַא רעד .ןסעיּפ ייווצ סמכילע-םולש

 ףיוא ףירגנָא םעד ןופ עכַאזרוא יד, ; ןעמָאנ ןרעטנוא רַאורבעּפ ןט2

 סלַא רעטַאעט סָאד ןצונַאב עכלעוו ןטסילַאער יד ,ןמכילע םולש

 רעד בילוצ סענזיב רעייז רַאפ ןרעטיצ עדנַאנַאּפָארּפ רַאפ לטימ

 עטריפעגנָא יד, זַא ,טפָאה רעביײרש-?קיטרַא רעד .,'טּפַארק רעייג

 ןבָאה ןוא סרעריפרַאפ ןוא סרעריפ ערעייז ןופ רעסעב ןעייטשרַאפ

 ""ףרואווסיוא; םעד ןופ ןניננרַאפ ליפ

 : ןפוא ַאזַא ףיוא ןינע םעד טלדנַאהַאב שטיווָאקרעב ,ד .י

 ןופ ןרַאפעג יײלרעלַא ךרוד לרוג ןרעטיב םעד ןופ ןבירטעג;

 רעדמערפ רעד ןופ 'ןעועעטַאר ךיז; טפרַאדַאב טָאה ןעמ עכלעוו

 רעכעלגעט-נָאט רעטראה רעד ןופ טּפיוהרעד ,טלעוו רעקידלמוט

 -עמַא ןיא עבַאנפיוא עלַארטַאעט ןייז םכילע-םולש טָאה ,רַאפעג-טיונ

 ,ןעגנונפָאה ענייש ?יפיוזא טניילעג טָאה רע רעכלעוו ףיוא ,עקיר

 שינעלייא סיורג ןיא ,ןדנעטשמוא ערעווש רעייז ייב טריפענכרוד

 ,וצרעד טכַארבענ םיא טָאה ענַאל ןייז .טייהנגעלרַאפ סיורג ןיא ןוא

 ןייא רַאפ ןסעיּפ ייווצ טימ ןרעטנָאלּפרַאפ ןייֵלַא ךיז לָאז רע זַא

 וצ רעמ םיא טָאה ןניוצעג .סרעטַאעט ערעדנוזַאב ייווצ ןיא לָאמ

 -מא ןעוועגנ םיא זיא טפַאשרעטסיימ עשיטסיטרַא סנעמעוו ןרעלדַא

 -עננייא קראטש ןעווענ רעבָא זיא רעלדַא ,ןצרַאה םוצ ןטסטנָאנ

 יקסוועשַאמָאט סירָאב ךיז טָאה רַאפרעד . ,. ןכַאזטלעג ןיא ןטלַאה

 -רָאפ ןמכילע-םולש טָאה ןוא ןעמלעטנעשזד ַא יו טלעטשענסיױורַא

 טיונ יד ... עסעיּפ ַא רַאפ רַאלָאד טנזיוט ענמוזמ סיוארָאפ טניילעג

 טינ זיא ןמכילע-םולש רַאפ ןוא ,זלַאה ןפיוא ףלח ַא יוװ ןנעלעג זיא

 ,ערעווש יד ךיז ףיֹוא ןעמענ רָאנ ,הרירב ערעדנַא ןייק ןבילבעג

 ייווצ קיטייצכיילג עדייב רַאפ ןביירש וצ טעברַא עכעלנעממוא טעמכ

 ,ענַאל יד ןעוועג זיא רעווש רעדנוזַאב ,קיטש-רעטאעט ענעדישרַאפ

 רעד ןייז טלָאװעג טָאה ... עדייב יד ןופ רענייא רעדעי סָאװ

 -ענ טָאה ןעמ ןוא ,עסעיּפ ַא סמכילע-םולש ןריפוצפיוא רעטשרע

 טלעטשעגוצ עסעיּפ יד טעוװ ןדייב זַא ,הרשּפ ַא וצ ןעמוק טזומ

 ןלעוו ןעננולעטשרָאפ-רעימערּפ עדייב ןוא טייצ ןייא ןיא ןרעוו

 ,ןעזעגמורַא ךינ ךיז טָאה םכילע-םולש ...טנווָא ןייא ןיא ןעעשעג

 -- עבַאנפיא עטכייל ןייק טינ ןעמונענ ךיז ףיוא טָאה רע זַא

 יד וצ ןוא קַאמשענ םוצ ןעעדיא עשיטַאמַארד ענייז ןסַאּפוצוצ

 טּפיוהרעד .ןרָאטקעריד-דעטַאעט עשידיי רענַאקירעמַא ןופ ןפירגַאב

 טליפעג רע טָאה קערש טימ . . . !עידעמָאק , ןנעוו ןפירנַאב ערעייז וצ

 רענענייא ןייז ןופ סױרַא זייווכעלסיב םיא ןּפוטש ייז ױזַא יו

 ןטרעטיילעג ,םענייר םנופ --- 'םישדקה שדוק, ןייז ןֹופ ,הציחמ

 : ."רָאמוה

 -ָאק ס',ע .ש ןופ טכַאמעג ןבָאה ןרָאיטקַא יד סָאװ םעד ןגעוו ןוא

 : שטיווָאקרעב טביירש ,עידעמ

 -טע ןענופעג ויכרַא סמכילע-םולש ןיא ךיא בָאה רַאפרעד ....,

 טָאה רע סָאוו ,עידעמָאק רעד ןופ ןטנַאירַאוו עטקידנערַאפ-טינ עכעל

 םעד ןרעלדַא ןופ ןעמוקַאבסיױרדַא ךיוא בָאה ךיא .ןרעלדַא ןבעגעג

 -עג טליּפשעג ןיא עידעמָאק יד ןכלעוו ןופ רַאילּפמעזקע-עניב ןלופ

 טייקבכעלגעמ יד טָאהעג בָאה ךיא ןוא ,רעטַאעט ןיא םיא ייב ןרָאװ

 קידנכיילגרַאפ .ךַאז רעצנַאג רעד ןופ גנולעטשרָאפ ַא ךיז ןפַאש וצ

 ךיא בָאה ,רַאילּפמעזקע סרעלדַא טימ ןטסקעט עיירפ סמכילע-םולש

 -עג ןסירענרעביא ןענייז עטשרע יד סָאװ ,ןרעיודַאב טנָאקעג רָאנ

 םענעננואווצענמוא ,םענענייא סמכילע-םולש ןיא ,ןטימניא ןרָאװ

 םעד ןיא ,ךעלריטַאנ ןוא טכע ןסָאנעג עידעמָאק יד ךיז טָאה חסונ

 ןטליּפשעג סרעלדַא ןיא ,םעד ןגעק ַא ,?יטס םכילע-םולש ןטוג ,ןתמא

 םנופ ןרָאװעג טשימענ רָאמוה רענייר סמכילע-םולש זיא טנַאירַאװ
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 טפָא ץנַאנ .עבָארּפ רעקירדינ ןופ םזימָאק טימ ,תלוסּפ-רעטַאעט

 ,'ןעגנורעסעבסיוא, ענענייא סרעלדַא טּפירקסונַאמ םניא ןעמ טפערט

 טנַאה רענענייא ןייז טימ שידיי-רעטאעט ןשירעמשטייד ןיא ןבירשעג

 ָאד זיא ... 'גנולדנַאה, יד ןוא ... ןזיירג ענענייא ענייז טימ ןוא

 ןעמ טָאה רעטוּפ עצנַאג יד ,ענעביוהענ ןייק טינרָאנ ןעמוקעגסיױרַא

 ןענייז ןלָאר עקירביא יד ןוא ,לָאר סרעלדא ןיא ןניילניײרַא טפרַאדַאב

 רעד ןופ ןעמָאנ רעד וליפַא . . . עהיּפ-עהיש טימ ןרָאװעג טרטּפעגּפָא

 םכילע-םולש .קידמכילע-םולש טינרָאג ןעננולקעג טָאה עידעמָאק

 ,,קַאנרעטסַאּפ לאומש, טושּפ ןפורנָא טפרַאדַאב עידעמָאק יד טָאה

 -ַארדָאלעמ ןטייוצ ַא ןלעטשוצוצ ןטָארענ אמתסמ םיא ןעמ טָאה

 "'"ףרואווסיוא רעד, ןעמָאנ ןשיטַאמ

 םוצ טמוק ןוא לטסעמ בקעי ךיוא טביירש לַאפכרוד ס'.ע ,ש ןגעוו

 ; סולש ןקידנגלָאפ

 -לָאמַאד ןפיוא זיולב דלוש יד ןפרַאװפױרַא טינ ךיוא ןָאק ןעמ ,

 ןיוש ןעמ טָאה טייצ רענעי ןיא .רעטַאעט ןשידיי ןופ בצמ ןקיט

 ,ןידרָאג .י ץוח ַא ,עקירעמַא ןיא עניב רעשידיי רעד ףיוא טליּפשעג

 ,שַא םולש ןוא יקסניּפ .ד ןופ ןסעיּפ ךיוא ,ןיביל .ז ןוא ןירבָאק .?

 עשביה ץנַאג ַא ןוא ,ןעזייר .א ןוא ץרּפ .ל .י ןופ רעטקַאנייא ןוא

 -רעּפער-טלעוװ םענרעדָאמ ןוא ןשיסַאלק םענופ ןעננוצעזרעביא לָאצ

 ןענאטשעג טינ ןענייז ןעננוריפפיוא יד-טָא ןופ עטסניימ יד .רַאוט

 ייז ןבָאה ךָאד רעבָא ,ךיוה רעשירעלטסניקס רעקירעהעג ַא ףיוא

 -ַאעט טכיש ןסיוועג ַא ייב נלָאפרעד ןקיסעמשינטלעהרַאפ ַא טַאהעג
 .רעיינ-רעט

 ענייז טימ גלאפרעדסימ סמבילע-םולש ןופ תוביס יד רימ ןזומ

 פכ םדוק ןוא ,שרעדנַא ץעגרע ןכוז עניב רעד ףיוא ןבורּפ עטשרע

 .טײקיטרַאננייא רעשיגרוטַאמַארד ןייז ןיא

 ןטפירש סמבילע-םולש ןיא ןענייז עמארד-עידעמָאק ןופ ןטנעמעלע

 -רילָאק רָאנ זיב א ,גנונעכיײצ-רעטקַארַאכ :; גונעגרעביא ןַאהרַאפ

 עשילַאקיזומ-שיטסַאלע ןייז רקיע רעד ןוא ,עערעלַאג-ןשזַאּפיט עלופ

 ןליפַא ןוא ןעגנולייצרעד ,ןציקס ענייז ךָאד ןעלמיוו .ךַארּפש-עניב
 ןענייז רעבירעד .,ןגָאלַאיד ןוא ןגָאלָאנָאפ רעטיול טימ ןענַאמָאר יד
 רעביירש םוש ןייק .ןענעיילרָאפ םֹוצ לַאירעטַאמ רַאבקנַאד ַאזַא ייז

 ,רענעיילרָאפ לָאצ ַאזַא ןבָאה וצ ןברָאוװרעד טינ ךיז טָאה זדנוא ייב
 עקידנצנעלג , עדַאיעלּפ רעד טימ ןכיילגרַאפ ןענָאק ךיז לָאז סָאװ
 -סיימ א ןעוועג זיא ןייֵלַא םכילע-םולש ."רענעיילראפ-םכילע-םולש

 ןליּפשסיױא ןוא ןענעיילרָאפ רעבָא ,ןכַאז ענייז ןענעיילוצרָאפ רעט

 ןעו טרפב ,ןכַאז ענעדישרַאּפ ײװּצ טּפָא ןענייז עניב רעד ףיוא

 םרָאפ-עמַארד ןיא רנַאשז ןטריצילּפמָאק םעד ןגעוו ךיז טלדנַאה'ס

 רעלַאיצַאס, ןייק ןעוװעגנ טינ זיא םכילע-םולש ... .עידעמָאק --

 ,ןפרַאוװנָא טשינ ןוא ,ןרעדליש וצ טכוזעג טָאה רע ; !רָאטַאמרָאפער

 ןשיגרוטַאמַארד ןטשרע ןייז ןיוש .ןעמעלבָארּפ ןזעל רָאנ רעדָא

 -רעטנוא ,ךַאז-בוטש ַא, יו טנכיײצַאב רע טָאה ,/רעטקָאד ַא, ,בורּפ

 -רעטנוא, עיירטעג-רוטאנ סָאד טָא .!ןמכילע-םולש ךרוד טרעהעג

 .פ5בב ןפַאש סמכילע-םולש ןופ וויטָאמ-טּפיוה רעד זיא 'ךיז ןרעה

 ,ןרעהוצרעטנוא; ךיז טייקכעלגעמ יד טָאהעג טינ טָאה רע ואוו

 טײטשרַאפ ... .עמעט ןייז רעביא הטילש יד ןרָאלרַאפ רע טָאה

 -ןוא םיא טָאה עיציאוטניא עשירעלטסניק סמכילע-םולש זַא ,ךיז

 רעבָא ,ןרינימילע וצ 'םזילַארוטַאנ; םעדיטָא ןופ ךס ַא טגָאזעגרעט
 ,עיצקַא רעד ןיא טקילֿפנָאק ןפרַאש ַא טכוז סָאוװ ,קרעוו-עניב ַא רַאפ
 -יּפסנַאק, רעד ןעוועג טינ זיא םכילע-םולש .גונעג טינ סָאד זיא

 .ןסיוטשנעמַאזוצ ןופ רעזיורבפיוא רעד ןוא סעגירטניא ןופ 'רָאטַאד

 ,,טייג ןוא טייטש רע יו, ןױשרַאּפ ןייז טלעטשעגקעװַא טָאה רע

 א ןיא קזוח ןייז ןליפַא ,.תוחוכ ענעגייא ףיוא ןזָאלעג םיא ןוא
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 ןופ ןָאטיסטעל

 ענייז ,תמא .,תונמחר טימ קידנעטש ןעמונעגכרודַא ןוא רעקיאור

 רעייז ייז ןרעטכיילרַאפ םעד טימ ,ןיילַא ךיז ןופ טפָא ןכַאל ןּפיט

 .קינַארט רעייז רעטלוב ךָאנ ןקעלּפטנַא ןוא טייקכעלרעכעל ענענייא

 יו ,'רעצַארקּפָאמיש, רעד זיולב ןעוועג רע זןיא םעד טימ רעבָא

 -ןטלעוו ןייק טינ ןוא ,טקירדעגסיוא ךעלפערט ךיז טָאה ץרּפ

 רַאפ קיטיונ ױזַא זיא סָאװ ,רעיובפיוא-ןטלעוו רעדָא רערעטשעצ

 ,עיצקַא רעשינעצסכ

 :ץרּפ ןזיוועגנֶא טָאה ךירטש ןשיטסירעטקארַאכ ַא ךָאנ ףיוא

 ואוו ,ןנָאזּפָא טינ ץיוו ןייק ןופ לָאמנייק ךיז טעוװ , םכילע-םולש

 טימ ךיז טצענערג סָאד ."טינ ףרַאד ןעמ ואוו ןוא ַאי ףרַאד ןעמ

 רעד רַאפ הלעמ ןייק טינרָאג זיא סָאוװ ,טייקידוװעדערַאב רעקירעביא

 טפרַאדַאב ןבָאה ןזיולב ןוא ןטיוצ עלַארטַאעטײטנַא עלַא יד .עניב

 ןענייז ןסעיּפ ענייז רעדייא ןרעוו טליפעגסיוא ןוא טמוזעגמורַא

 טלָאמעג טינ ןָאק סע םורָאװ ,עניב רעד ףיֹוא ןרָאװעגנ טכַארבעג

 רעקיטַאמארד רעד ביוא עניב רעד ףיוא ןבעל שיטַאמַארד ןייק ןייז

 ןענָאק ןלָאז סָאװ ,סעירעטרַא עשיטַאמַארד יד טיירגעגוצ טינ טָאה

 ןוא רעסישזער ןכרוד טולב-רעטַאעט ןקיזיורב טימ ןרעוו טליפעגנָא

 ַאזַא ףיוא ןעגנַאנעגנייא אמתסמ טלָאוװ םכילע-םולש .,רעליּפשיוש

 רעייז זיא עיצַארעּפָא עשינרוטַאמַארד ַאזַא רעבָא . , , ,עיצַארעּפָא

 רעכיז ? ןריפוצכרוד יז ?גוסמ ןעוועג זיא רעוו ןוא --- עטַאקילעד ַא

 ךָאנ ןבָאה עכלעוו ,יקסוװעשַאמָאט סירָאב טינ ןוא רעלדַא ,ּפ .י טינ

 -םולש ןֹופ ןסעיּפ ייווצ טריפענפיוא ךעלדנע ןשינעלקנעווק עגנַאק

 .םכילע

 ךס ַא טימ ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ןעננוריפפיוא עדייב ...

 רעשינרוטַאמַארד רעקירעהעג ןָא רעבָא ,עמַאלקער רעזעיּפמָאּפ

 -לָאמַאד רעד ןופ דָאטעמ םענטָאמַאה םעד טימ ןוא גנולדנַאהַאב

 טינ סטוג ןייק ןעגנוריפפיוא יד סע טָאה קינכעט-ליּפשיוש רעקיט

 ןײרַא ךָאנ זיא טייצ רענעי ןופ רַאטס רעשידיי רעד ןעוו .,ןָאטעג

 רעדָא שיסַאלק ַא ,עסעיּפ 'רעטנוזעג, קידנעטשלופ ַא ןופ לָאר ַא ןיא

 -פיוא יד ןייז ןעווענ טינ לָאז סע טלּפירקרַאפ יוװ זיא ,ענדעדָאמ ַא

 לָאר יד ןענעגרהרעד ןצנַאגניא טנָאקעג טינ טרָאפ רע טָאה ,גנוריפ

 ךיז ןבָאה רעליּפשיוש-רַאטס עבלעז יד ןעוו רעבָא .עסעיּפ רעד טימ
 ,ךַארּפש סמכילע-םולש יו טנעמורטסניא ןטרַאצ ַאזַא וצ טרירעגוצ
 טרירביוו ןוא רָאמוה ןכעלמיטסקלָאפ ןקיטפַאז טימ טלרורּפש סָאװ

 רעייז רעטנוא טנעמורטסניא רעד טָאה ,םטיר ןקידוועגניז טימ

 ,ןסנַאנָאסיד ןיא ןצַאלּפ טזומעג ןָאט ןוא טסעשז םענעבירטעגרעביא
 רע ,ןעגנוביירטרעביא ןייק טינ טנָארטרַאפ רָאמוה סמכילע-םולש
 ,ןפיילש ליפוצ טינ רָאט ןעמ ןכלעוו ,טנעמיד-רוטַאנ ַא יװ זיא
 טננילס רעלופרילאק ץלַא ,טדערעג טרעוו םכילע-םולש רעטושּפ סָאװ

 ןביירט וצ ןעוועג טנהעוועג רעבָא זיא רָאיטקַא רעשידיי רעד .רע
 ץיו םעד ןוא ,סעיזנעמיד עשיטַאמַארדָאלעמ וצ זיב עמַארד יד
 55בב ןוא ,תויועה עקידהנושמ טימ ןברַאּפַאב ןוא ןצלַאזַאב וצ

 סע יו ,'רעבעל ןוא גנול, ןשימָאק ַא טימ רָאמוה םעד ןעגנעהַאב

 ןפלָאהעג טינ רעכיז טָאה סָאד ... ןושלירעטַאעט ףיוא טסייה

 ךָאנ טמוק םעד וצ ןעוו ,גלָאפרעד ַא ֹוצ ןעגנולעטשרָאפ יד ןריפרעד
 עסערּפ (עטּפורָאק טינ ביֹוא) עוויאַאנ רעטַאעט-תוכלח ןיא יד וצ
 ןענייז ןסעיּפ עדייב סָאװ ,טינ שודיח ןייק זיא ... . טייצ רענעי ןופ
 רעטייו ןיוש ןבָאה סרעשזדענעמ-רעטַאעט יד ןוא ,ןלַאפעגכרוד
 טָאה סָאד .ןמכילע-םולש טימ 'ךיז ןּפעשטרַאפ, וצ טַאהעג ארומ
 ןייז שאיימ ןצנַאגניא ךיז לָאז םכילע-םולש זַא ,ןריפרעד םנָאקעג
 ענייז ןזייוו וצ ןרענייז} ןליוו רעקרַאטש רעד רעבָא ,רעטַאעט ןופ
 ןבלעז ןיא ךָאנ .ּפָא טינ |ןםיא} טזָאל עניב רעד ףיוא ןעגנופַאש

 רָאי עכעלטע ןוא ,'רצוא רעד, עידעמָאק ןייז רע טקידנערַאפ רָאי
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 רעטַאעט ןשידיי

 ךָאנ ץלַא ,'רעקיכלימ רעד היבוט, ןייז רע טייזיטַאמַארד רעטעּפש

 רעד ףיוא ןרעוו טלעטשעג ןלָאז ןכַאז יד זַא ,טכיזסיוא םוש ןָא
 ,"עניב

 ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא .ע .ש ןופ *ז"הנקי. ןעמָאנ ןטימ עסעיּפ ַא

 עיצקעס רעשיטַאמַארד רעד ךרוד 1922 רַאונַאי 15 םעד סּפעש .ב ןוֿפ

 -פיוא ערעדנַא ןייק רעבָא ,עדַאנַאק ,געּפיניוו ןיא לוש-ץרּפ רעד יינ

 - ,טנַאקַאב טינ ןענייז עידעמָאק רעד ןופ ןעגנוריפ

 ןוא ,קרעוו ס',ע .ש ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא זיא עידעמָאק יד

 ,קרעוו ס'.ע .ש ןופ ןבַאגסיױוא ייר ַא ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא זיא

 "בו לז,

 -נייא ס'.ע .ש ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ "דוי; ןיא זיא 1899 ןיא

 -ַאב .ע .ש ךרוד רעטעּפש זיא סָאװ} "בוט-לזמ; עידעמָאק עקיטקַא

 רעדנוזַאב זיא ןוא "תורצוי יד ןטיברַאפ; נ"א ןרָאװעג טעברַא

 ןעמונעגניירַא ףיורעד ץרוק זיא סָאװ ,ןקרעװ ענייז ןיא טקורדעג

 זיא ןוא ןּפורג-רעבָאהביל עשידיי יד ןופ רַאוטרעּפער ןיא ןרָאװעג

 -עררַאפ ,טלעוו רעשידיי רעצנַאג רעד רעביא ןרָאװעג טליּפשעג

 ויסערגָארּפ ,, ןופ ,1904 ןיא ,ןעגנוריפפיוא יד .ַא ,צ ןענייז טרירטסיג

 ,לרפ טימ :ןָא טיג ןיטנע לאוי יוו) קרָאי-וינ ןיא "בולק קיטַאמַארד

 רעטּפָא ןַא ןרָאי ענעי ןיא -- סייוו ןוא ןיבור ןושרג ,דרַאבטיירב

 םעד טָאה סָאװ ,(רָאיטקַא-ליוװעדָאװ ַא רעטעּפש ,רָאטַאמַאלקעד

 רעד זיא 1907 ןיא ,ץניװַָארּפ רעד רעביא טליּפשעג ךיוא רעטקַאניײא

 רעוװעשרַאװ ןיא ןַאמרעה דוד ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא רעטקַאנײא
 ,"יגטעל רעטַאעט;

 גָאלָאנַאמ רעד ןוא ?ןטנעגַא;, ס',ע .ש טימ ןעמַאזוצ| רעטקַאנײא רעד

 גנונעפערעד רעד וצ ןבעגעג טרעוו ן"חסּפ רעטרעטשרַאפ רעד;

 רַאונַאי 1 םעד ,עװקסָאמ ןיא *רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעװקסָאמ/, ןופ

 ןוא לַאגַאש קרַאמ --- סעיצַארָאקעד ,יקסווָאנארג .לא ןופ רייא ,1

 ,ןארכא .א -- קיזומ

 : וָאקַאװטיל .מ טביירש םעד ןגעוו

 רעליוה, רעד ךרוד רימ ןעעזרעד ָאד ,'בוטילזמ, ןופ רעטלַא 'ר,

 טפָא טרעוו סָאו ,טייקכַאפנייא ערַָאטנעמעלע, יד !קיטַאמעטַאמ

 טלננירענמורַא ןוא ןעמויטסָאק סלַאנַאש ןיא ענעוטעגנָא .'שינואנ

 קיטסַאטנַאפ רעצנאג רעייז ייב סָאוװ ,סעיצַארָאקעד סלַאנַאש ךרוד

 ,טלוב שיטַאמעטַאמ ,טנכערעגסיוא גנערטש סיואכרוד ייז ןענייז

 זדנוא ןענַָאמרעד סָאװ ,'ןרוניפ עטפושכרַאפ, ענעי רָארג ייז ןרעוו

 ללש א ןרעוו ןָאק'ס עכלעוו ןופ 'ןטענָאירַאמ עוויטימירּפ טעמכ , יד

 בילוצ זיא 'טנווָא-םכילע-םולש, רעד .., ,סעיצַאירַאװ-ןּפיט עיינ

 -עטיל רעד ךרוד ןרָאװעג טנקיײלענּפָא הליחתכל שינעיײטשרַאפסימ ַא

 ַא ןבילבעג ןוא ןעווענ רע זיא רעבָא ןתמא רעד ןיא ,רוטַאר

 ןפַאשעג טָאה רע לייוו ,אפונ רוטַארעטיל רעד רַאפ סיוטש רעקיטכעמ

 יד ןופ םענייא ןעמענַאב ןוא ןייטשרַאפ וצ ?סילש םעיינ רָאג ַא

 טָאה םכילע-םולש .רוטַארעטיל רענרעדַאמ רעזדנוא ןופ רעדנירג

 -רַאפ עשירעלטסניק-טכע ,עשיסַאלק יד ןעמוקַאב לָאמ ןטשרע םוצ

 ."ןרוניפ ענייז ןופ גנורעּפרעק

 -רעטַאעט טילעאי-ידראווק רעד ךרוד זיא 1929 לירּפַא 28 םעד

 "עג ןבעגעג ?רעטַאעט קעב ןיטרַאמ/, ןיא ,קרָאי-וינ ןיא "עידוטס

 24"1932 ןָאזעס ןיא .רעטקַאנײיא םעד ןופ גנוריפפיוא עיינ ַא ןרָאװ

 ןבעגעג רעדייננש אנעב ןופ ר"א *ףעטרַא; רעקרָאי-וינ רעד טָאה

 רעד טָאה 1947 רעבָאטקָא ןיא ןוא ,רעטקַאניײא ןופ גנוריפפיוא עיינ א

 ַאיַאקצולאוו ַאינַאפ ןופ ר"א קסניווד ןיא וויטקעלָאק רעשיטַאמַארד

 ,רעטקַאנײא םעד טריפעגפיוא

 רעטקַאנײיא םעד טָאה טכיל דוד רעליּפשיוש ןוא רעסישזער רעד
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 ףיוא ,טריפעגפיוא יז ןוא ,ןטקַא 2 ןיא עידעמָאק ַא ןיא טעברַאַאב

 עפורג ַא טימ ,רעדנעל רענַאקירעמַא-ןייטַאל רעביא עענרוט ַא
 ןוא וועל בקעי ,לעירַא ַאלעב :ייז ןשיוצ ,ןרָאיטקַא עלענָאיסעּפָארּפ
 ,טכיל-ןיבור עזָאר

 סעבַאגסיוא עלַא ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא זיא רעטקַאנײא רעד

 ,קרעוו ס'.ע .ש ןופ

 ןסעיּפ ס'.ע .ש דנַאב ַא ןענישרעד וועיק-וװָאקרַאכ ןיא זיא 1922 ןיא

 רעכלעוו ,רעדנעלסיוא .נ ןופ ןעגנורעלקרעד ןוא ןעגנוקרעמַאב טימ

 : רעטקַאנײא םעד ןגעוו טביירש

 עידעמָאק רעד ךָאנ רעטעּפש ראי ףניפ טימ ןבירשעג ,.. ,

 ץנַאג א ףיוא ךָאנ 'בוט-לזמ, רעטקַאנייא רעד ךָאד זיא ,'ז"הנקי;

 עקיזָאדיד .'ז"הנקי, ןופ טלַאהניא ןטימ ןדנוברַאפ ןפוא ןכעלטנעק

 ןעמענ עכעלטע יד ןיא רָאנ טינ ןענעקרעד ךיז טזָאל גנודניברַאפ

 ייס ,'ז"הנקי, ןיא ייס ןרירוניפ סָאװ ,רעזייה עשידיגנ עבלעזיד ןופ

 טָא ןעעז רימ --- ,(לסינקַאנק ,קַאנרעטסַאּפ םַאדַאמ) 'בוט-לזמ , ןיא

 ןיא טבורּפ םכילע-םולש סָאװ ,ןירעד רקיע רעד גנודניברַאפ יד

 זיא עכלעוו ,ץנעדנעט-טּפיוה יד . .. רעטייוו ןעלקיוװטנַא 'בוט-ל?זמס,

 -רוב רעצעּפוהעי רעד ןנעקטנַא . . . 'ז"הנקי, ןופ טנורגנ ןיא ןגעלעג

 ןלעטשקעוװַא ,רעליּפש-עזרעב עסיורג יד ןנעקטנַא ,הביבס רעזַאושז

 יד .. . שארב ןעלדנעמ-םחנמ טימ ןטלאטשענ-רענריבניילק עּפורג ַא

 -טסואווַאב ָאד זיא גנולדנַאה

 ףיוא ןרָאװעג םיובעגנ קיניז

 יד ןופ גנולעטשנגעק רעד

 ערעייז ןוא טייל-ךיק עמערָא

 רעד זיא'ס . . . םיטַאבעלַאב

 -עוו ,יד ןופ דנַאטשוצ-טימענ

 טזָאל ןבעל ערעווש סָאד ןעמ

 ןסעגרַאפ טינ ענר ןייק ףיוא

 ףיוא נולייטניא רעד ןיא

 סָאװ ,ןשטנעמ ןוא 'ןשטנעמ},

 -ייה רעצעּפוהעי יד ןיא טלינ

 -טימעג םעד ןָא טָא ןוא ,רעז

 ןענױשרַאּפ יד ןופ דנַאטשוצ

 םכילע-םולש ךיז טפעהַאב ..,

 ליפעגטימ ןעמערַאוו רָאנ טימ

 טימרעד קיטייצנייא רעבָא .,.

 -לזמ, רעטקַאנייא רעד טָאה

 םכילע-םולש זַא ,ןזיווַאב '!בוט

 ןנרָאז וצ ףיוא טינ טרעה

 ןטסָארּפ םעד ןופ ןעגנַאלרַאפ ןוא ןסערעטניא יד זַא ,רַאפרעד

 -שידיי רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ןרעוו טסערּפעגנייא ןלָאז 'םלוע

 'בוט-לזמ, ןיא טרעוװ סָאװ ,טייקכעלרעגריבניילק רעכעלטימעג-ךעל

 -ןקַאּפ רעד רעטלַא בר ןופ טלאטשעג רעד ךרוד טרעּפרעקרַאפ

 -ַאב ַא ךרוד םכילע-םולש טריפ טלַאטשענ רעד טָא ךרוד ,רעגערט

 םנופ טייקפרַאש יד ןשיוורַאפ ןוא ןטעלנרַאפ ; ץנעדנעט עטמיטש

 .'בוט-לזמ, ןיא טרעדלישעג טרעוו סָאװ ,םזינָאנַאטנַא ןלַאיצַאס

 ןיא רעטקַאנייא רעד ואוו ,'בוט-לזמ, עבַאנסיוא עטייווצ יד . . ,

 ... ךיז טליפ ... גנוטעברַארעביא רעכעלטנירג ַא ךָאנ טקורדעג

 -ָאװער רעד ןופ ןעגנַאלקּפָא עטשרע יד וצ ריניינ סמכילע-םולש

 סָאװ ,גנורַאפרעד רעד ןופ ןייש םייב ... גנונעװַאב רערענָאיצו

 זיא'ס ןעוו טייצ יד --- 1899 ןופ טלמַאזעגנָא טָאה םכילע-םולש

 ןטלַאטשעג יד ןבָאה .. . 'בוט-לזמ, עבַאנסיוא עטשרע יד ןענישרעד

 סמכילע-םולש ןיא ןעזסיוא רעדנַא ןַא רָאנ ןעמוקַאב 'בוט-?זמ , ןופ

 ."רעטלַא 'ר, סלא סלצָאכימ ,ש
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 ןאממאמטאמוהמסססאסנסססוס אהנע עא על עג עּּ

 זייורעטרע ןיוש ךיז טליפ עבַאנכיוא רעטייווצ רעד ןיא .,ןניוא

 םיטַאבעלַאב יד ןשיוװצ גנואיצַאב יד ןפרַאשרַאפ וצ ץנעדנעט יד

 ןגעקַא טלעטש ָאד| טקילפנָאק ןלַאיצַאפ ןסיוועג ַא זיב טייל-ךיק ןוא

 עבַאנסיוא רעטייווצ רעד ןגעק רעטשרע רעד ןופ ןלעטש רעדנעלסיוא

 ןוא גנַאג ןקנַאדעג םעד ןיא ןעגנורעדנע יד ןריזירעטקַארַאכ וצ

 םניא טָאה םכילע-םולש .... |ןדלעה ס'.ע .ש ןופ דנאטשוצ-טימעג

 סָאװ ןרעמונ-גנַאזעג יד טרעסערגרַאפ קידנטיידַאב טנַאירַאוװ ןטייווצ

 רעטנוא ןָאטענ סָאד טָאה רע ,ךעלנעמ .'בוט-לזמ, ןיא ןיירַא ןעייג

 םכילע-םולש .טייצ רענעי ןופ רעטַאעט ןשידיי םנופ גנוקריוו רעד

 רעטקַאנייא םניא רעדיל יד זַא ,ףיורעד טכַא טגיילעג רעבָא טָאה

 רימ ןעעז סָאד .קרעוו םנופ ןצנעדנעט-טנורגנ יד טימ ןעמיטש ןלָאז

 ,'ךייר ןוא םערָא  ןנעוו דיל-לַאניפ רעטריפעגניירַא-יינ רעד ןיא ייס

 טלקיװטנַא זיא סָאװ ,'רימ ןענייז ,ןענייז רימ סָאװ, דיל םעד ןיא ייס

 רעד יא ,עבַאנכױא רעטייוצ רעד ןיא ןרָאװעג טריאירַאוו ןוא

 -ָאיצַאנ ןופ טנַאהרעביוא יד יא ,ןוויטָאמ עלַאיצַאס עיינ ןופ סולפוצ

 טפַאש סָאװ ,ץֵלַא סָאד טָא -- ןעגנומיטש עשיטסיקלָאפ-שיטסילַאנ

 טזָאל ,,בוט-לזמ, עבַאנסיוא רעטייווצ רעד ןופ טלַאהניא-טנורג םעד

 ."ןרעמונ-גנַאזענ עיינ יד ןיא ךיוא ןרעה ךיז

 "סרעטקַאניײא, דנַאב ןיא עװקסָאמ ןיא 1950 ןיא קידנקורדרעביא

 ןיא יקסלוביצ .א סױרַא ױזַא ךיז טגָאז ,"בוט-לזמ, עידעמָאק יד

 : טרָאװכָאנ ןייז

 -רעסיוא ןַא רָאפ ךיז טימ טלעטש . . . 'בוט-לזמ, עידעמָאק יד ,

 רעשירַארעטיל רעסיורג ריא תמחמ רָאנ טינ סערעטניא ןכעלנייוועג

 -ַאװק יד ןריזירעטקַארַאכ סָאװ ,םינמיס ערעדנַא ךס ַא ןוא טרעוו

 טייקיברַאפליפ ,טייקשינעצס יוװ ,קרעוו שיטַאמַארד ַא ןופ טעטיל

 גנואיוב רעד ןיא טייקפרַאש ,ןטלַאטשעג יד ןופ גנונעכייצ רעד ןיא

 -ַאמעט ןוא עעדיא רעד בילוצ ךיוא רָאנ ,.וו .ַא .א טקילפנָאק ןֹופ

 -ערגַאב עידעמָאק רעד ןיא . .. .טנָאמרַאפ עידעמָאק יד סָאװ ,קיט

 ייוצ יד ןלעטשננעקטנַא ןטימ רָאנ םכילע-םולש טינ ךיז טצענ

 םיתבה-ילעב ערעייז ןוא םיתרשמ ,עכייר ןוא עמערָא -- ןטכיש

 טריפ ָאד ,סיוטשנעמַאזוצ ַא וצ ייז טגנערב רע רָאנ -- .וװ .א .א

 ןריפ סָאװ ,תוחכ יד ןופ ץנערעפיד עטלוב ַא םכילע-םולש ךרוד

 טינ ךיז טצענערגנַאב 'בוט-לזמ, ןיא .עידעמָאק יד ןעלקיװטנַא ןוא

 ,םיריבנ יד ןכַאלסיוא וויסַאּפ ןכעלנייוועג םעד טימ םכילע-םולש

 עלַאיצַאס סָאד טקעלּפטנַא רע .,ןטפאשננייא ןוא גנעג עסואמ ערעייז
 .ייז ןופ םינּפ

 -ָארּפ ןופ ?יפעג ַא ןיוש ןגָאמרַאפ 'בוט-לזמ, ןופ ןענָאזרעּפ יד -

 שינגעגַאב רעד תעשב לַאניפ ןיא טקירדענסיוא טרעוו סָאװ ,טסעט

 ןייק טינ ךָאנ התע תעל ןיא טסעטָארּפ רעד .,'םַאדַאמ, רעד טימ

 ,טסעטָארּפ רעד ,רעבָא רע טגָאמרַאפ רַאפרעד ,בורּפ רעטפיירד גונעג

 טנַאזעג}נָא| ףרַאד 'בוט-?זמ,... .גנודנעוו עלַאיצַאס עטלוב ַא
 -נוא עשידיי יד ןופ ןייזטסואווַאב ןלַאיצַאס ןופ טרובעג םעד ןרעוו

 -רעדמוא רעייז זַא ,ןיוש ןעייטשרַאפ עכלעוו ,ןסַאמ עטקירדרעט

 רעלַאיצַאס א זיא ענַאל עלַארָאמ ןוא עשימָאנָאקע ערעווש ךעלנערט

 -אווער יד זַא ,םכילע-םולש טזייווַאב 'בוט-לזמ, ןיא . . . ,טכערמוא

 וצ טכיירגרעד ןיוש טָאה ןרָאי רע-90 יד ןופ גנוקריוו ערענָאיצול

 טרעוו עידעמָאק רעד ןיא ... .ןסַאמ עטקירדרעטנוא עשידיי יד

 וצ טפַאשביל עמעראוו ,עקיצרַאה סמכילע-םולש טקעלּפטנַא טלוב

 טבוזעג רע טָאה ,עמערָא יד ןשיווצ ,ייז ןשיווצ ,ןשטנעמ-סקלָאפ יד

 -ענסיוא ןייז ,ןטלַאטשעג עקידוונח ,עוויטיזַאּפ ענייז ןענופעג ןוא

 ,םיא .,רעטלַא בר רעגערטנקַאּפ םעד יוו ,רעמיורט ןשיריל ןטנכייצ

 -רַאפ ,ןרעטלַא בר ,טמַאשמערָא רעשידיי רעד ןֹופ רעייטשרָאפ םעד
 ןליפעג עטסכעלרע ענייז ,ןעמיורט עטסעב ענייז םכילע-םולש טיורט
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ןוא טרעוו עסיורג יד טָא ןנרָאברַאפ זיא םעד ןיא ,שטנעמ ןיא

 ,"עירעמָאק רעד ןופ גנוטיידַאב

 :לטסעמ בקעי טקרעמַאב םעד וצ

 ןנעוו טעברַא סיקסוועלוביצ .א ךיוא זיא טנווַאהַאב-שינעמכַאפ,

 -ַאב רַאפ שינדנעטשרַאפ ףיט ַא סױרַא ָאד טזייוו רע ,'בוט-לזמ,

 עיצַאערק רעשירעלטסניק ןופ תוכייש ןיא ןשזַאנָאסרעּפ ןעלדנַאה

 ."רעיושוצ ןפיוא גנוקריוו רעייז ןוא

 רעד ןיא קרָאי-וינ ןיא ןענישרעד רעטקַאנײא רעד זיא 1915 ןיא

 רעטעּפש זיא ןוא ,שטיוװָאקרעב .ד .י ןופ גנוצעזרעביא רעשיאערבעה

 ,סעבַאגסיוא ערעדנַא יד ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא

 ,ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא זיא גנוצעזרעביא יד

 רעד ןיא ןענישרעד רעטקַאניײא רעד עװקסָאמ ןיא זיא 1919 ןיא

 טליּפשעג זיא ןוא ,ןַאמליס ,ל .ק ןֹופ גנוצעזרעביא רעשיאערבעה

 ."המיבה? רעד ךרוד ןרָאװעג

 טצעזרעביא} ָאנידַאל ןיא ןענישרעד יקינָאלַאס ןיא זיא 1920 ןיא

 -אטאמ םהרבא ןופ טצעזרעביא ,רעטקַאנײא רעד {! שיאערבעה ןופ

 ןרבחמ ןגעוו ןציטָאנ טימ| ןענישרעד טרָאד זיא 1931 ןיא ןוא ,וסאר

 ,(ןיטנערָאלפ דוד-קחצי| .פ .י ןופ ,ָאנידַאל ןיא ,גנוצעזרעביא יינ ַא

 .ןרָאװעג טליּפשעג ,םינּפ ַא ,ןענייז עכלעוו

 גנוצעזרעביא עשיניאַארקוא ןַא ןענישרעד וועיק ןיא זיא 1910 ןיא

 ,ָארענַאמאּפ ,.ש ןופ

 ןופ שיסור ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא ךיוא זיא רעטקַאניא רעד

 .טליּפשעג םיא טָאה רעכלעוו ,ןילוי .י רעליּפשיוש ןשידיי-שיסור

 -ַאוװיא .ב ,סוו ,יקנעלעב .ס .מ ןופ ר"א ,עװקסָאמ ןיא זיא 1961 ןיא

 רעשיסור ַא ןיא ןענישרעד רעטקַאניײא רעד ,ווַאקַאילָאּפ .נ .ב ןוא ווָאנ

 ,ןסעיּפ ס'.ע .ש דנַאב ַא ןיא גנוצעזרעביא

 יױעלַאנרושז נוא ןעטעזַאג עשידיל

 ,וקַארק ,"גנוטייצ-סקלָאפ עשידוי, יד ןופ ,1902 ,1 רעמונ ןיא

 נוא ןעטעזַאג עשידוי, רעטקַאנײא ןַא טכעלטנפערַאפ .ע .ש טָאה

 עטלמַאזעג ענייז ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא טינ זיא סָאװ ,*ןעלַאנרושז

 .קרעוו

 ייטיירפשעב ןא טייטש

 -סקלָאפ עשידוי יד, ןופ 1903 רָאי ןופ 4710 ןרעמונ יד ןיא

 ,טײרּפשעצ ןוא טעייזעצ; ןייז טכעלטנפערַאפ .ע .ש טָאה ?גנוטייצ

 ןיא ,רעטעּפש ןוא ,"ןעטקַא יירד ןיא ןעבעל ןעשידוי ם'נופ רעדליב

 רעד וצ טקַא םעיינ ַא ךָאנ ןבעגעגוצ ,רָאי ןבלעז ןופ 30 רעמונ

 .עידעמָאק
 -ָאק יד ןליּפש ןעמונעג דלַאב ןבָאה רעבָאהביל-רעטַאעט עשידיי

 טינ סָאד טָאה ךָאד רעבָא ,עגַאלפױא רעטשרע ריא ןיא עידעמ

 טָאה רע סָאװ ,טקַא םעיינ םעד ןביירשוצ וצ רבחמ םעד ןטלַאהעגּפָא

 לירּפַא 11 ןופ ןרָאטקעּפס וצ ווירב ַא םענייז ןופ ןעז וצ זיא סע יו

 ןיא טקורדעגּפָא ןעידעמָאק ערעדנוזַאב ַא יװ טכַארטַאב 3

 טקַא רעטירד רעד זַא ,גנוקרעמַאב ַא טימ *גנוטייצ-סקלָאפ סעשידוי;

 רעטירד רעקיטלָאמַאד זיב רעד ןוא ,טקַא ןטייווצ ןכָאנ ןייג ףרַאד

 רעטייוצ רעד ןיא .טקַא ןטרעפ ןרַאפ ןרעוו טנכעררַאפ לָאז טקַא

 ןקיזָאד םעד .ע .ש רעבָא טָאה עסעיּפ רעטקורדעג רעד ןופ עגַאלפיוא

 ,טזָאלעגסױרַא ןצנַאגניא טקַא םעיינ

 ןכרוד שידיי ףיוא ןרָאװעג טריפעגפיוא עידעמָאק יד זיא 1904 ןיא

 ,קרָאי-וינ ןיא ?בולק קיטַאמַארד וויסערגָארּפ;

 יד ןכַאמ וצ טריסערעטניארַאפ ןעוועג זיא .ע .ש טייוו יו ףיוא

 ןייז תודע טגָאז ,עסעיּפ רעד ןופ עיצקורטסנָאק רעד ןיא גנורעדנע

 : רָאטקעּפס יכדרמ וצ 1903 ינוי 7 ןופ ווירכ

2002 



 רעטַאעט ןשידיי

 ןיא ןצימש ךיז ןוא ןעגנירּפש לסיבַא טסעוו וד זַא ,סייוו ךיא;

 ונובר םוש ןייק ןפלעה טינ ריד טעװו סע תמחמ ןוא ,דרע רעד
 -סיוא ןוא ןצימשסיוא ?סיבַא רעירפ ךיז וטסלָאז ןכל ,םלוע לש

 ךיא יוװ ױזַא ןָאט ןוא רעסַאװ טלַאק זָאלג א ןקנירטסיוא ,ןעגנירּפש

 ,טסייה סָאד) ןטרעפ םעד ,ןקורדּפָא םשה ןעמל ןוא ,ןקורדּפִא : סייה

 -עצ ןוא טייזעצ, עידעמָאק ןיימ ןופ טקַא (ןטירד םעד ,ךילטננייא

 ףיוא ריד טימ ןהנעטוצנייא טייצ ליפוזַא םינ בָאה ךיא .,'טיירּפש

 (ילעטיבולל עידעמָאק יד טליּפש ןעמ זַא ,טרפבו ,קיטיינ זיא רע לפיוו

 ןטירד םעד ןָא זַא ,ריד גָאז ךיא רָאנ ; רעטרע ?יפ ןיא | ןרָאטַאמַא}

 סױרַא טמוק יײװטַאמ .טדערעד טינ סעּפע עידעמָאק יד זיא ,טקַא

 -רעסיוא ,ןױשרַאּפ רעקידנפיולייברַאפ ַא --- עקדיווַאד .ץנַאנ טינ

 ךעלמיטסקלָאפ טכע ןענייז טקַא םעד ןופ סענעצס יד סָאוו םעד

 ,ןטַארקָאטסירַא ענעמוקענפיוא יד ייב ,ןביוא יו ןוא ,(ָאנדָארַאנ)

 טקַא רעטרעפ רעד| ךעלעשטנעמ עניילק יד ייב ,ןטנוא ךיוא ױזַא

 .ימיײרפשעצ ןוא טיזעצ זיא |הביבס רעמערָא ןַא ןיא רָאפ טמוק

 רעשילױּפ ןייז ןיא ,ןײטשנרַא קרַאמ טָאה 1905 לירּפַא 11 םעד

 ,ןעילימַאפ עשידיי ַא| *ַאקסווָאדישז ַאננישזדָאר, נ"א ,גנוצעזרעביא

 ,עניב רעשיליוּפ רעד ףיוא ,עשרַאװ ןיא עידעמָאק יד טריפעגפיוא

 ?רעטַאעט םואעזילע, ןיא

 וצ .ע .ש טביירש ,1905 לירּפַא 8 םעד ,וועיק ןופ ווירב ַא ןיא

 : ןַאמשירפ דוד

 טרעוו ,|ןײטשנרַא| קערַאמ 'ה רימ טביירש סע יוװ ,געט יד,

 טייזעצ, ןיימ רעטַאעט םואעזילע ןיא עניב רעד ףיוא טריפעגפיוא

 רעשיליוּפ רעד ןיא ,ןבעל ןשידיי םנופ רעדליב ,'טיײרּפשעצ ןוא

 קשח טָאה ,סע טסייה ,קערַאמ ,רע טגָאז ,עיצקעריד יד .ךַארּפש

 לעוו ךיא ביוא .,גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד ףיוא ךימ ןפורוצסיורַא

 ןוא ןייז טלָאז ריא זַא ,סלַאפנדעי ,ךיא ליוו .טינ ךיא סייוו ,ןייז

 םעד ןוא גנוניימ רעייא ןלייטטימ םעדכָאנ רימ ןוא ןעז סע טלָאז

 ."םוקילבופ ןפיוא ןוא ךיײא ףיוא טכַאמענ טָאה'ס סָאװ ,קורדנייא

 :ןענַאמשירפ וצ רעדיוו רע טביירש רעטעּפש געט יירד ןוא

 ןעמ טליּפש ,העש רעקיזָאד רעד ןיא טציא טקנוּפ ןוא ,טנייה ,

 בָאה ךיא ןוא ,שיאיונ ףיוא םייונ רַאפ עשרַאװ ןיא ןטרָאד ךימ

 ! ןרעה ןוא ןעז ךיז שיאיוג ףיוא וליפַא היכז יד טינ

 א ןופ תורצ ןופ םי ןסיורג םניא ןּפָארט רערעטיב ןייא ךָאנ

 ."רעביירש ןשידיי

 יע .שג :וצרעד טקרעמַאב "ךוב םכילע םולש.? ןופ עיצקַאדער ידו

 ."עשרַאװ ןייק ךרדה-תואצוה ףיוא טַאהעג טינ טושּפ טלָאמַאד טָאה

 ָאי טָאה רבחמ רעד זַא ,סױא רעבָא טעז ווירב ןקידרעטייוו ןטיול

 ן.גנוריפפיוא יד טניואוועגייב
 רעשילױּפ רעד ךָאנ רעטכָאט ןייז וצ ןבירשעג טָאה .ע .ש סָאװ טָא

 : גנוריפפיוא

 ןיילַא ךיא ? ףמוירט ןקיטכענ ןגעוו ןביירש ריד ךיא לָאז סָאװ,

 ןענייז סָאװ ,סעיצַאװַא ענענושמ ןיא ןקילײטַאב לָאמַא ךיז געלפ

 ךיא בָאה סעכלעזַא רָאנ .ןטסיטרַא עטבילַאב וצ ןרָאװעג טכַאמענ

 ןטשרע ןכָאנ .עיזַאטנַאפ רעשירעכיירש ןיימ ןיא וליפַא ןעעזעג טינ

 -רעד .ןעמולב טימ ןטָאשרַאפ (ךעלבעטשכוב) ךימ ןעמ טָאה טקָא

 םייב .ןפורעגסיױרַא לָאמ לפיוו ךימ ןעמ טָאה ,טקַא ןדעי ךָאנ ,ךָאנ

 טָאה ,םילכ יד ןופ סױרַא טושּפ םוקילבוּפ סָאד זיא טקַא ןטרעפ

 זיא סע עכלעוו טקירדעגסיוא טָאה סָאװ ,עזַארפ רעדעי טרידָאלּפַא

 ןבָאה סולש ןכָאנ ןוא .עסעיּפ רעד ןופ עעדיא רעד טימ תוכייש

 טפַארק ערַאטנעמעלע דליוו ַא סעּפע ןוא ןעלטיה ןעילפ ןעמונעג

 ,טנעמָאמ ןייא רַאפ .ךימ ןעגנילשוצנייא יו ןסירעג רימ וצ ךיז טָאה

 ארומ בָאה ךיא .ןייא טלַאפ רעטַאעט סָאד זַא ,טניימעג ךיא בָאה
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 ןעמ לָאז סָאװ טימ טינ סייוו ךיא .סעיצַארטסנַאמעד רַאפ טַאהעג

 -סקלָאפ םנופ טעטירַאלוּפָאּפ רעד טימ עקַאט יצ : ןרעלקרעד סָאד

 ַא ךָאנ טצכעל םוקילבוּפ עשידיי יד סָאו טימרעד רעדָא ,רעביירש

 ? ןומה םנופ טיײיקטמַאצענמוא רעד טימ טושּפ רעדָא ,עניב רעשידיי

 .ןברק ריא טרַאװענּפָא עסַאמ עקיּפעקטנזיױט ַא טָאה גנַאנסױרַא םייב

 ךימ ןעמ טָאה רעטסיײמצילָאּפ םנופ הצע רעגולק רעד ףיוא רָאנ

 ןוא ,העש רעבלַאה ַא םורַא עשזַאל רעטכַאמרַאפ ַא ןיא ןטלַאהרַאפ

 רעדנַא ןַא ףיוא ריט רעטניה רעד ךרוד טזָאלעגנפױרַא ךָאנרעד

 ךעלנעמ לָאז סע ןעוו ןעוועג ןיוש טלָאװ סָאװ !רעניימ טָאנ .סַאנ

 ךיא) טפנוקוצ רעייא ןוא ?רונ ןיימ ? שידיי ףיוא ןליּפש וצ ןייז

 ןטימ ןרנובעגנעמאזוצ גנע ןענייז (רענלָאּפכָאנ עניימ וצ ךימ דנעוו

 ."ראדנעלַאק ןייד ןיא ריד סָאד ביירשרַאפ .רעטַאעט ןשידיי

 רעייז טרעוו ןוא םרָאפ-ךוב ןיא ,שידיי ןיא ,טניישרעד עסעיּפ יד

 ,טקורדעגרעביא טפָא

 ןיא ,עסעיּפ רעד ןופ עגַאלפיוא רעטייווצ רעד וצ המדקה רעד ןיא

 : .ע .ש טביירש ,5

 ןָאטעילעפ ַא רימ ןופ טקורדעג ךיז טָאה קירוצ רָאי עקינייא טימ ,

 טעעזעצ, ןעמָאנ םעד רעטנוא 'גנוטייצ-סקלָאפ רעשידוי,; רעד ןיא

 -ליב עקיזָאדיד םגה .'ןעבעל ןשידיי םנופ רעדליב ,טײרּפשעצ ןוא

 ךיז טָאה ךָאד ,םרָאפ רעשיטַאסַארד ַא ןיא ןבירשעגנ ןענייז רעד

 ןעז וצ ןייז הכוז לָאמַא לע ךיא זַא ,טמולחעג טינ וליפַא רימ

 .ענעצס רעד ףיוא טריפעגפיוא ייז

 רעד ןיא טצעזרעביא עסעיּפ יד ןעמ טָאה םורַא רָאי עכעלטע ןיא

 רעטַאעט ןשילוּפ ןיא טליּפשעג יז טָאה עמ ןוא ךַארּפש רעשיליוּפ

 עסעיּפ יד ןעמונענפיוא טָאה םוקילבוּפ סָאד ,תמא .עשרַאו ןיא

 ָאווארב , טשטַאּפעג טָאה עערעלַאנ יד ,דנשַאר רעייז רבחמ םעד ןוא

 ,טעװעדלַאוװגעג טָאה םלוע רעד רעמ סָאװ רָאנ ,ךעלטנייוועג יוװ

 זַא ,טליפעג טָאה רע :; ןסָארדרַאפ רבחמ םעד סָאד טָאה רעמ ױזַא

 ,טליפעג טָאה רע .,טגָאמרַאפ יז לפיוו רעמ ךס ַא טלעפ עסעיּפ רעד

 .עמַארד ןייק טשינ ,ןָאטעילעפ ַא טליּפשעג טרעוו עניב רעד ףיוא זַא

 טובח, ןפורנָא תמאב ןעמ ןָאק ,ןטילעג טלָאמַאד בָאה ךיא סָאוװ סָאד

 ..טשטעווק ךוש רעד ןעמעוו ,ןעמ טגָאז ,טינ סייוו רענייק, .'רבקה

 טָאה סָאֹו ,רעקיצנייא רעד טינ ביוא לָאמסנעד ןעוועג ןיב ךיא

 .עסעיּפ רעד ןופ רבחמ םעד טפייפעגנסיוא

 רעד ףיוא יז ןריפפיוא םוצ ,עגַאלפיוא רעטייווצ רעד ייב ,טציא

 -סיוא, סָאד .ןרעסעבסיוא םוצ ןעמונעג יז ךיא בָאה ,עניב רעשיריי

 טעמכ בָאה ךיא זַא ,טּפעלשרַאפ טייוו ױזַא רעבָא ךימ טָאה 'ןרעסעב

 םעד טזאלעגרעביא רָאנ טעמכ ,עסעיּפ עייג ץנַאג א ןבירשעגנָא

 -עצס יירד-ייווצ א ןוא ןענױשרַאּפ יד ןופ ןעמענ יד ,קנַאדעג-טּפיוה

 עסעיּפ עטשרע ןיימ זַא ,טלָאװענ בָאה ךיא .טרעדנעעגמוא סענ

 א ןופ םינּפ לקיטש א שטאב ןבָאה לָאז עניב רעשידיי רעד ףיוא

 ןטלַאהנייא ןענָאק טינ ךיז טעוװ עערעלַאנ יד ביוא זַא ,ױזַא ,עסעיּפ

 -מוא ןשטַאּפ טינ יז לָאז ,'ָאװַארב ןשטַאּפ, ןלעוו לָאמַא טעוו ןוא

 ןעמ ףרַאדַאב --- ווָאכעשט טגָאז --- ןגרוטַאמַארד עגנוי, . , .טסיז

 ."..רעטרעוו ענעדלָאג .'ןפייפסיוא רעמ ןוא ןרידָאלּפַא רעקיצניוו

 -ָאיסעּפָארּפ ןופ ןרָאװעג טריפעגפיוא עידעמָאק יד זיא 1905 ןיא

 .עשרַאװ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןלענ

 : ץרּפ ,ל ,י טביירש גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 עילימאפ יד .קלָאפ סָאד רָאנ טשינ זיא !טיירּפשעצ ןוא טייזעצ ,,

 ןּפָארט ַא ןָא, ןוא קעה ןָא ןוא ןזייא ןָא .טײרּפשעצ ןוא טייזעצ זיא

 המשנ-ןעילימַאפ ַא --- ןעעשעג יירעדרעמ ַא זיא 'ןסינרַאפ וצ טולב

 טינ ןָאה ןייק טעוו סע ןוא ,רעסעמ א ןָא ןרָאװעג טעליוקעג זיא

 ןיא ךיז טָאה םַאװשדץלָאה ַא ,למילב-תולנג טמסרַאפ ַא ! ןעיירק
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 נויט אלטע עא עט עא עא עק עא עא עק עא

 -עג ןלַאפעצ ןוא טליופעצ זיא זיוה סָאד ןוא ,טעבנגעגניירא זיוה

 ןיא םכילע-םולש טעברַאַאב טָאה עידעמַאקײגַארט יד ... .ןרָאװ

 ןיא ךיז טליּפש סָאװ ,!טיײרּפשעצ ןוא טייזעצ , קיטש קיטקאיירד ןייז

 עסיורג עלַא טָאה קיטש סָאד .אקסוועלורק ףיוא רעטַאעט ןשידיי

 ךיז טעוװ סָאו ,םכילע-םולש ןופ תונורסח עניילק עלַא ןוא תולעמ

 ואוו ןוא ָאי ףרַאד ןעמ ואוו ןנָאזּפָא טשינ ץיוו ןייק ןופ לָאמנייק

 ,סרַאפ ןטימ רעבירעד טצענערג קיטש סָאד ןוא ,טשינ ףרַאד ןעמ

 -עגסיוא .טוג םענײמעגנלַא םיא ןרָאװעגנ ךַאז יד זיא טליּפשענ .. ,

 טָאה רעלדַא |םעס} .(רעטָאפ רעֹד) ןָאזרעיימ ךיז טָאה טנכייצ

 .םיאנת יד ּפִא טגנערב סָאוו ,חילש ןופ עלָאר יד ןענַאטשרַאפ טכעלש

 -םיוא ןופ טדניש סָאוװ ,וב-לכ רענעבירטעגכרוד ַא ןייז ףרַאד רע

 .ןכדש ןשירַאנ א טליּפשעג טָאה רע ןוא ,טיוה יד ריבג םענעמוקעג

 ."טריפעגסיוא עלָאר יד טוג ,שינדנעטשרַאפ ןייז טיול ,רעבָא

 עשרַאװ ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא רעדיוו עסעיּפ יד זיא 1907 ןיא

 ?טנַאלַאש ריאמ , סלַא ווָאנַארד ןַאטַאנ טימ

 ַא ןבירשעגנָא טָאה יקצולירּפ חנ לַארטַאעט רעטנַאקַאב רעד

 ןגעוו סיוא ױזַא ךיז טקירד רע רעכלעוו ןיא ,קיטירק ערעסערג

 : עסעיּפ רעד

 ןוא טייזעצ, ןייז ןפורעננָא םכילע-םולש טָאה קילעפוצ טשינ,

 טזומעג ךיז טָאה רע .'ןבעל ןשידיי םנופ רעדליב, --- !טיײרּפשעצ

 עסעיּפ רעד ןיא לייוו ,!עידעמָאק , ןוא '!עמַארד, ןשיוװצ ןעלקַאװ

 זיא םעלבָארּפ סָאד .,ןטכָאלפענפיונוצ גנע ןטנעמעלע עדייב ןענייז

 יו זדנוא טזייױו םכילע-םולש .,. .שיטַאמַארד טכע טנורג ןיא

 סָאד טקרעמַאב עטשרע יד .זייווכעלסיב ךיז טכירקעצ בוטש יד

 רעד ךיוא ןקרעמַאב וצ ןָא-טבייה ךָאנרעד ,רעטומ ענעגָאלשרעד יד

 -טסואווַאב ןייז ןיא תמא רעד ןיירַא ךיז טפירט זיײװנּפָארט ,רעטָאפ

 ,ןזעוו ןצנַאנ ןייז טימ ןיוש רע טליפרעד טקַא ןטירד ןיא ןוא ,ןייז

 סָאד .ןכָארבעצ ןצנאגניא רע טרעוו .טשינ רעדניק ןייק טָאה רע זַא

 יד .רעדניק יד ןוא ןרעטלע יד ןופ עמַארד עטְלַא יד ,ָאזְלַא ,זיא

 גנוריצ טיוט ףיוא יו רעדניק יד ףיוא ןקוק ןרעטלע עשידָאמטלַא

 תחנ ייז ןופ ןכוז ןוא ,ליוו ןעמ סָאװ ןָאט ןָאק ןעמ עכלעוו טימ

 םזיאָאנע ַאזַא רַאפ םקונ רעטיב רעבָא ךיז זיא ןבעל סָאד .ךיז רַאפ

 רענײײמעגלַא רעד רעבָא .,גנושיוטנַא עקירעיורט ַא םרונ זיא ןוא

 ןסערעטניא ןוא ,עכעלניילק ןענייז ןדלעה יד .רעשימָאק ַא זיא ןָאפ

 סטנאלאש ןיא ענדונ ןוא קילייוננַאל .עכעלניילק ךיוא ייז ןבָאה

 .קילננעילימַאפ ןופ ל?ַאעדיא

 עטסכעה יד זיא !טיײרּפשעצ ןוא טייזעצ, זַא ,ןנָאז ןעמ געמ .,

 ןיא רעביא טיינ סָאוו ,עידעמָאק ַא זיא סָאד : עידעמָאק ןופ םרָאפ

 : ןטיז ןופ עידעמָאק ַא ייברעד .עידעמָאק עקירעיורט ַא ,עמַארד

 יד וצ רעטָאפ ןופ ןעגנואיצַאב יד ,זיוה סטנאלאש ןיא גנונדרָא יד

 תויועה יד ,טיזיוו סלסעּפ ,רעטומ רעד וצ רעדניק יד ןופ ןוא רעדניק

 ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד ?לכב ןוא ,סוחי לעב םעד ,ןתוחמ םעד ןופ

 --- טקַא ןטצעל ןיא ןכדש ןופ טיזיוו רעד סרעדנוזַאב ,םינתוחמ ייווצ

 ,ןטיז ןשידיי עשידָאמטלַא יד ןופ רעדליב עלופטכַארּפ ןענייז סָאד

 ןיא !טײרּפשעצ ןוא טייזעצ, ןיא גנולדגַאה עשיטַאמַארד יד

 ךיז טלקיו עיצקַא עצנַאג יד .טנַאה רעטינעגנ ַא טימ טלקיװטנַא

 יד .הלינמ א ןופ טעמרַאּפ רעד יוװ ןניוא ערעזדנוא רַאפ ףיוא

 זדנוא טריפ טקַא רעטשרע רעד .ענעגנולעגנ ַא רעייז זיא גנודניברַאפ

 ןענױשרַאּפ עֶלַא .עסעיּפ רעד ןופ ךָאק עמַאס ןיא ןיירַא לָאמַא טימ

 ּפֶא ךיז טלניּפש ךיז ןטלַאה רעייז ןיא ,ענעצס רעד ףיוא ןענייז

 -טשינ ,ךעלריטַאנ ,טסילפ ענעצס ןייא ... .רעטקַארַאכ רעייז

 -רַאה ױזַא ךיז טדניב ץלא ,רערעדנַא רעד ןופ סיױרַא ,ןעגנואווצעג

 ןקידמכילע-םולש תמא ןא טימ ךיז טקידנע טקַא רעד ןוא ,שינָאמ
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 ןופ ןָאקיסקעל

 לסיב ַא -- טקַא רעטייווצ רעד . .. ןשימָאק ַא ךָאנ לייוורעד ,דרָאקַא

 םעד ןוא עיכרַאנַא יד ףיוא רעמ ךָאנ זדנוא טקעד --- רעכַאוװש ַא

 ןיוש זיא טקַא רעטירד רעד .בוטש סטנאלאש ריאמ ןופ ןברוח

 טימ ןטכַאלפעגכרודַא ןצנַאגניא זיא רע .טגנערטשעגנָא רעייז

 רעטשרע רעד ןופ ןיוש טסקַאװ םזיטַאמַארד רעד רעבָא ,םזימָאק

 .ענעצס
 "מעט סָאד . . . .ןעננולעג רעייז ןענייז ןטנעמָאמ עשיטַאמַארד יד

 ,טכייל ,ןייוו רעקימיוש יוו ,קידעבעל רעייז זיא עסעיּפ רעד ןֹופ ַאּפ

 ןפיוא טקריוו עסעיּפ יד .רעטרע עקיליײװגנַאל ןָא ,קיסילפ ,זעיצַארג

 ךָאנרעד ,ךעליירפ םיא טכַאמ ,םיא יז טלייוו רעירפ ,רעיושוצ

 ַא -- ךַארּפש יד .טרירעג -- ףוס םוצ .רעקירעיורט רע טרעוו

 .עקידמכילע-םולש

 ַא רַאפ ןרעוו טנכערעג ףרַאד 'טיירּפשעצ ןוא טייזעצ, : ץרוק

 ,"רַאוטרעּפער ןשידיי ןעמערָא ןופ עסעיּפ עשיסַאלק

 ,עסעיּפ רעד ןופ גנוריפפיוא רעלענָאיסעּפָארּפ רעטשרע רעד ןגעוו

 : רעדנעלסיוא .נ טביירש
 -םכילע-םולש ןטשרע םעד ןעמונענפיוא ןבָאה שרעדנַא ראג,

 עשיטסילַאנַאיצַאנזַאושזרוב יד ןופ רעייטשרָאפ יד ?קַאטקעּפס

 גנוטייצ רעשיטסינויצ רעד םורַא טריּפורג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןזיירק

 עקַאטַא עשיטַאמעטסיס ַא טריפעג ךיז טָאה ָאד .'ףַארנעלעט רעד;

 -רַאפ יז טלָאװעג ןעלטימ עלַא טימ ןוא עסעיּפ סמכילע-םולש ןגעק

 ,"ןרָאיטקַא עשידיי יד ןופ ןניוא יד ןיא ןסואמ

 רעד ןופ טַאטיצ ןקידנגלָאפ רעדנעלסיוא טגנערב ,זיײװַאב סלַא ןוא

 :*ףַארגעלעט רעד; גנוטייצ
 םוקילבוּפ רעוװעשרַאוװ םעד זיא עסעיּפ רעד ןופ טלַאהניא רעד,

 רעשידיי רעד רַאפ .טנַאקַאב ןעגנולעטשרָאפ עשיליוּפ יד ןופ ןיוש

 ןוא ןרעסעבסיוא טלָאװעג עסעיּפ יד םכילע-םולש טָאה רעבָא עניב

 ןטרעפ ןצנַאג םעד טָאה רע סָאװ סָאד .טכַאמענ רענרע יז טָאה רע

 טקַא רעקיזָאדרעד .טינ ןורסח ןייק דָארנ זיא ,ןפרָאװעגסױרַא טקַא

 לסיב סָאד רעבָא טָאה רע ,טעּפעשטענוצ יוװ ןעוועג ייס יו ייס זיא

 ."ןפרָאװעגסױרַא ךיוא ,טַאהעג טָאה עסעיּפ יד סעכלעוו ,ןבעֿכ

 טריפעגפיוא גרעברעבליז ףלָאװ ןופ ר"א עידעמָאק יד זיא 1908 ןיא

 טפָא רעייז טלָאמַאד טניז ןוא ,?עּפורט-ןייבשריה. רעד ךרוד ןרָאװעג

 רעד רעביא רעטַאעט ןשידיי ןלענָאיסעּפָארּפ ןכרוד ןרָאװעג טליּפשעג

 .טלעוו

 ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא עסעיּפ יד זיא 1912 יַאמ 12 םעד

 .גרעבמַאס קיזייא רעליּפשיוש ןופ ר"א םָאדַאר ןיא רעבָאהביל

 ןיא| לָאמ ןטשרע םוצ ,עסעיּפ יד זיא 1921 רַאונַאי 16 םעד טשרע

 ןרָאװעג טריפעגפיוא ,ןשטיווָאקרעב .ד .י ןופ גנוטעברַאַאב רעיינ ַא

 עיינ סָאד, ןיא ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא

 .י -- סעיצַארָאקעד ,ןײטשנרַא קרַאמ ןופ ר"א *רעטַאעט עשידיי

 .אקשאפ

 : ןַאהַאק ,בא טביירש גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 עמַארד עשיסור עטסירַאב ַא ןָא טרעניארע קיטש סָאד ...,

 טימ לופ רעבָא זיא יז .ווָאנעדיײנ ןופ 'ןישוינַאװ ןופ רעדניק יד;

 ,ןטיײקכַאװש עליפ עריא ץָארט ןוא ,ןכירטש עשידיי עקיטרַאנגייא

 -ַאמשעג עלעניגירָא ןַא טָאה ןוא ,טנַאסערעטניא ןוא קרַאטש יז זיא

 ןריזומַא סָאװ ,ןכַאז טפָא ריא טעז רעטַאעט ןיא .םעט ריא ןיא טייק

 ןכלעוו טימ טכירעג רעד ןעוו ןטלעז רעבָא ,ךייא ןריסערעטניא ןוא

 -םולש רעזיד ייב ,קיטפַאז ןוא שירפ זיא ,דבכמ ךייא זיא ןעמ

 טינ זיא ןַאלּפ רעד שטָאכ .ָאי סָאד ריא טליפ עידעמָאק םכילע

 -עטניא רעד ,יינ טינ ךיוא ןענייז ןטייהלצנייא יד ןופ עליפ ןֹוא יינ

 ,טרָאס םעד ןופ טינ זיא ,עסעיּפ רעזיד ןיא טָאה ריא ןכלעוו ,סער
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 טימ ךיז טקידנע ןוא גנולייורַאפ-טייצ טימ ןָא ךיז טביוה סָאװ

 רעייא ןיא טפור סָאװ ,ןיפ םעד ןופ זיא רע .גנולייורַאפ-טייצ

 ןעמ ןָאק עסעיּפ ַאזַא ןנעוו .ןעקנַאדעג ןוא ןטלַאטשעג סױרַא חמ

 סע ןכלעוו רעטניה גנַאהרָאפ ַא ףיוא טביוה יז .זייוונדנוטש ןדייר

 ,ןּפיט ,עסינטלעהרַאפ עכעלשטנעמ ןופ רעטנָאלּפ רעצנַאג ַא טניל

 .טייצ עסיוועג ַא טימ ןדנוברַאפ ןענייז עכלעוו ,עדנעטשוצ

 ךיוא רעבָא זיא יז .טייקיליב טימ טעװעקיּפעגנָא זיא עסעיּפ יד

 -םולש סָאװ ,זיא קילנמוא רעד .ףָאטש ערעייט טימ טעװעקיּפעגנָא

 זיא סע ,רָאמוה ןייז טעוועקסעלרוברַאפ ?יפוצ ריא ןיא טָאה םכילע

 ןכעלריטַאנ טימ םי ַא טניל סע רעכלעוו ןיא עמעט עטסנרע ןַא

 רעבָא רעדייל .םזינַארט ןכעלריטַאנ טימ טשימעגנעמַאזוצ ,םזימָאק

 ,יור סיוא טמוק סע .ןכָארטשרעטנוא קרַאטש וצ םזימָאק רעד זיא

 ןופ הגרדמ רעד וצ רַאגָאז סָאד טיירגרעד רעטרע עכנַאמ ןיא ןוא

 ,טייקידנעטשנָאמוא

 ןיא ךיז טרעטנָאלּפ רעכלעוו ,ןכדש ַא זיא ןּפיט יד ןופ רענייא

 ןטסקיטכיוו םעד ןענַאמרעד וצ ךיז רעווש םיא זיא סע .,דייר ענייז

 טפָא טרעוו ייברעד .!סָאד , טרָאװ סָאד ץלַא טכיורב רע ןוא ,טרָאװ

 ךיז טסַאּפ רעכלעוו ,טרָאס ַאזַא ןופ ליּפש-טרָאו ַא טלקיװטנַא

 ךַאפנייא טקעמש סע .רעביירש ןלופטנַאלַאט ַא רַאפ טינ טולָאסבַא

 ריא .ןשטנעמ עטלקיװטנַאמוא יד ןופ תומכח עקיליב יד טימ

 טָאה ץְלַא סָאד ?ןמכילע-םולש וצ סע טמוק יוװ ,ךיז טרעדנואוו

 ןטסגרע םעד ןעעזעג רימ ןבָאה ָאד . .. .ןפרַאװפױרַא טפרַאדַאב ןעמ

 .עסעיּפ רעד ןיא ןריקיטירק וצ ןַאהרַאפ זיא סָאװ ,ץלַא ןופ ליּפשייב

 ץנַאג ךיוא זיא סָאװ ,רָאמוה רעטונג ךס ַא ןַאהרַאפ ריא ןיא זיא סע

 ןוא ןבירטרעביא ןיא ּפיט רעדעי טעמכ .!בירטרעביא טסיזמוא

 לופ ןוא רָאמוה טימ ?לופ זיא ןייֵלַא ענַאל יד ,טעוועקסעלרוברַאפ

 -ענרעביא רעד ןוא ,טנַאלַאט סמכילע-םולש ןופ טפַארק יד טימ

 טפרַאדַאב ןעמ טָאה עסעיּפ יד .קיטיונ טינרָאנ זיא סַאּפש רעטכָאק

 םעד ןוא לַאירעטַאמ סָאד ךיז ןיא טָאה יז ,ןריטקַאדער קרַאטש

 ריא דָאש א ןיא סע .עידעמָאק ערַאברעדנואוו ַא ןופ טנעמַאדנופ

 טעוװ ,ןייז 'ץמח קדוב , ריא לָאז ןעמ ןעוו .ץעווינ ןיא ןיינ ןזָאל וצ

 .רַאוטרעּפער ןשירארעטיל ןטסעב רעזדנוא וצ ןעגנַאלַאב יז

 עשיטסירעטקַארַאכ עטנַאסערעטניא טימ ל?ופ ןיא עסעיּפ יד

 -רַאפ רעייז רעבָא ,עיינ ןייק טינ ןענייז ןּפיט יד ,ןכירטש-סנבעל

 -רָאפ םעד טימ טייקנדניברַאפ עכעלריטַאנ רעייז ןוא טייקיטרַאנדיש

 .ןברַאפ עטַאקילעד ןיא ךייר עסעיּפ יד טכַאמ ,ןבעל ןטלעטשענ

 -רעביא עכעלרעסיוא יד עכלעוו ,תמא ןפיט ַא טימ טקעמש סע

 .ןעלקנוטרַאפ וצ דנאטשמוא טינ ןזיא טייקיליב ןוא טייקנבירטעג

 -םולש עסעיּפ יד טליּפש ןעמ תעשב רעטַאעט ןיא טציז ריא ..,

 טָאה רעכלעוו טסייג ןשיטסילַאעדיא םעד טליפ ריא ןוא סמכילע

 סע ,ָאי .עיצולָאװער רעסיורג רעד ןופ טנעמַאדנופ םעד טניילעג

 קסעלרוב ןיא טּפָא זיא רָאמוה רעכעלריטַאנ רעד סָאוװ ןדָאש ַא זיא

 ןעמ ףרַאד סָאװ וצ .רערעייט אזא זיא טנעמיד רעד .,טלדנַאװרַאפ

 עזָאר יד ?ןָאלג עקיליב עדנעשטשילב ןיא ןסַָאפנייא םיא ךָאנ

 ךָאנ ריא ןעמ ףרַאד סָאוװ וצ ,רוטַאנ רעד ןופ טיור קיטכערּפ זיא

 .רעביא רָאנ ריא טריפ ןעמ ? ןברַאפַאב

 ןיא יז יו רענייטש ןבלעז םעד ףיוא עסעיּפ יד זיא טליּפשעג

 ,ןרָאיטקַא יד ןופ עכעלטע .'טונ וצ; רעבָא ,טונ ;טוג ןבירשענ

 -רעביא ןלָאר-רעטקַארַאכ יד ןבָאה ,ןלָאר-רעטקַארַאכ ןבָאה עכלעוו

 ןגעו ןנָאז סָאד ןעמ ןומ טּפיוהרעביא .טקיליברַאפ ןוא ןבירטעג

 ןצעז ןייז ,ןייגנירַא ןייז .לעזיימ טליּפשעג טָאה ןכדש םעד .ןכדש

 עטנַאסערעטניא ןַא טלעטשעגרָאפ טָאה ןדייר וצ ןבייהנא ןייז ,ךיז

 קעװַא םזימָאק םעד ןיא רעבָא זיא רע .דליב-רעטקאראכ עשימָאק
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 טינ סטוג ןייק ךיא ןָאק עלָאר ןייז ןיא ןקינלוקס ןגעוו .טייוו וצ

 טרַא םעד רַאפ טנעמילּפמָאק ַא םיא טמוק רעבָא רַאפרעד .ןגָאז

 : עסעיּפ רעבלעז רעד ןיא עֶלָאר עטייווצ ַא טליּפשענ טָאה רע יו

 רע טָאה עלָאר עזיד ... .דיחי-ב ןשינסחי ןטצוּפעגסיױא םעד

 עסעיּפ רעד ןיא זַא ,ןנָאז ןעמ ןָאק לכה ךס ןיא .ןטָארעג ןפָארטענוצ

 .ןליּפש וצ סָאװ ךס ןייק ָאטינ זיא סע .,ָאטינ ןלָאר ןייק ןענייז

 סָאװ ,לריימ ענעטירשעגנטרָאפ יד סלַא רָאפ טמוק רעצינש םַאדַאמ

 זיא ןלָאמוצפיוא רעבָא ,טוג ךיז טלַאה יז .ץייווש רעד ןיא טראפ

 .ןעטַאט םעד ןופ עלָאר יד טליּפשעג טָאה טדימשדלָאג ,סָאװ ָאטינ

 רע טָאה ,רעפיט ןזָאלנײרַא טינ ךיז לָאז ןעמ ןעוו ,ןיימעגלַא ןיא

 ןיא טַאהעג טָאה דעסַאפרַאפ רעד ןכלעוו ,ּפיט םעד טלעטשעגרָאפ

 ליּפשייב םוצ יוו ןליּפש ןימ ַאזַא ןעוועג זיא סָאד רעבָא ; ןעניז

 ןכעלרעניא ןַא ןָא רעבָא ,ןטָאנ יד קיטכיר טמענ טסינַאיּפ א ןעוו

 רעליּפשיוש רעד ןעוו... .טפַארק-סגנודליבנייא ןַא ןָא ,ליפענ

 טייג ,טליּפש רע סָאו ,סָאד טליפ ןוא רָאפ ךעלרעניא ךיז טלעטש

 ןעוועג ןליּפש סדימשדלָאנ זיא ,ןעמעלַא ךָאנ ,ךָאד .שרעדנַא סע
 -ירג דנסַאּפ ןעוועג ךיוא זיא ןוא ןטלַאהעג ךיז טָאה טוג ,השקשינ

 טָאה רעכלעוו ,ווָאדַארנַאניװ רָאיטקַא רענעמוקעגנָא-יינ רעד טרימ

 זיא השקשינ .ןוז ןרעטלע םענענַָארטעצ םעד ןופ עלָאר יד טָאהעג

 סלַא דירפ ,(ָאריּפַאש) לטניה םעד טימ לנניי רעד ןעוועג ךיוא

 ,ןָאט וצ קינייװ ןבָאה רענָאיצולָאװער רעד סלַא דראנלע ןוא טסינויצ

 ָאריּפַאש ַאננא םַאדַאמ .קורדנייא ןטוג ַא טכַאמענ ןבָאה ייז רעבָא

 םַאדַאמ .ןלָאר עניילק טאהעגנ ךיוא ןבָאה רענסננעל םַאדַאמ ןוא

 יז ןוא ,רעטומ רעד ןופ עלָאר יד טליּפשענ טָאה שטיוװָאמַארבַא

 רעבָא טָאה יז .דנריר ןוא טנכייצעגסיוא ןעוועג זייוורעטרע זיא

 | ."ןָאט וצ סָאוװ קינייװ ךיוא

 : ןירָאג .ב רעקיטירק-רעטַאעט רעד זיא טרעטסײגַאב רעקינייו ךָאנ

 ןיא םכילע-םולש ךָאנ טּפַאט 'טיירּפשעצ ןוא טייזעצ , ןיא ...,

 ץנַאג ךָאנ םיא ןיא רעטַאעט ןופ תוהמ רעד ןוא ,רעטסניפ רעד

 גנולדנַאה יד .,|עלובַאפ} טַאלּפ םוש ןייק טשינ ָאד טָאה רע .דמערפ

 ןרעוו סרעטקַארַאכ יד ,ךַאז-טּפיוה יד ןוא ,טרָא ןופ טינ ךיז טריר

 -עטַאט טריפענפיורַא ןרעוו עניב רעד ףיוא ,טכַארבעגפױרַא טינ

 םעד ןופ ָאד זןיא לָאר עטסקיטכיוו יד ,רעדניק סקעז ןוא עמַאמ

 ןגעוו .,טינ רימ ןסייוו ,זיא רע סָאװ ןוא זיא רע רעוו רָאנ ,ןעטַאט

 -עניוט א ןיא רענייא ןַא ,ליפיוזַא רָאנ רימ ןסייוו רעדניק יד

 ,טסילַאיצָאס ַא --- רעטירד ַא ,טסינויצ ַא זיא רעטייווצ ַא ,סטכינ

 ןרָאפ ליו רעטכַאט ַא .ךעלעצעק טימ ךיז טליּפש רעטרעפ ַא

 עקַאט ןוא .עביל ַא טכוז רעטכָאט עטייווצ ַא ןוא ןסרוק יד ףיוא

 ,טסילַאיצָאס ַא רעדָא טסינויצ ַא זיא רענייא סָאװ טימרעד .טינ רעמ

 סָאוו ,עקיצנייא יד .רעטקַארַאכ ןייק טיידעגנָא טינ וליפַא ךָאנ זיא

 טינ ןיא יז רָאנ ,רעטומ יד זיא ,רעכעלטייד ןעמוקענסיורַא זיא

 .טרעדלישעג קיטכיר

 יד .טנכייצעגסיוא ןרָאיטקַא קינייוו ךיז ןבָאה ןליּפש ןיא ..,

 -עג טָאה עכלעוו ,שטיוָאמַארבַא .סרמ ןעוועג רשפא זיא עקיצנייא

 .עלָאר ריא ןיא קידעבעל ןעוועג זיא עכלעוו ןוא ,רעטומ יד טליּפש
 -עדייז םעד ןופ עלָאר יד טריפעגכרוד טקַאט טימ טָאה לעזיימ ךיוא

 - -קַארַאכ רעקיטייז רענעגנולעג ַא .רעמַאטשנעדייז עלהשמ ןדיי םענ

 עקדיווַאד זיא ,לָאמ ןייא רָאנ ןטָאש א יו ךרוד טפיול רעכלעוו ,רעט

 זיא ,גנוניישרע עקידנטָאש ןייז ףיוא קידנקוק טינ ןוא ,רעשטאק

 -עג טָאה עלָאר עקיזָאדיד .טלוב ןוא קידעבעל ןעמוקעגסיוא רע
 לָאר רעד ןיא טרישזרַאש טָאה לעּפַא ,סרמ .גרעבסייוו סיאופ טליּפש
 -עילאטיא סלַא רעמ ןעוועג יז זיא ןָאטעגנָא ךיוא ןוא ,?לסעּפ ןופ

 טַאהעג טָאה רעצינש .סרמ .ענעדיי עקידלטעטשניילק ַא יוװ עקרענ
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 ,טוג ץנַאג ןעוועג זיא יז ןעוו ,טקַא ןטצעל ןיא ןטנעמַָאמ רֶאַּפ א

 ,ןָאט ןשירָאטאמַאלקעד ַא ןיא ןלַאפעגננירַא דלַאב ןיא יז רָאנ

 ,ןטנאלאש ריאמ} עלָאר עטסקיטכיוו יד טַאהעג טָאה טדימשדלָאנ

 לָאר רעד ןיא קינלוקס ,ריא ןיא ןָאטענפיוא טינרָאנ טָאה רע רָאנ

 זיא סָאד רעבָא ,ןכַאל טכַאמעג םלוע םעד טָאה ןכדש םעד ןופ

 רעמ טינ ןעוועג ןענייז ערעדנַא יד .רעטכעלענ רעקיליב ַא ןעוועג

 םעד טכַאמעג ןליּפש סָאד ןוא עסעיּפ יד טָאה ?לכב ןוא ,סנטָאש יו

 ."סעשירָאטַאמַא סעּפע ןופ קורדנייא

 :ןיטנע .י ןופ ףורּפָא רעד זיא רעמערַאװ לסיב ַא

 עטשרע סמכילע-םולש ןופ ענייא זיא !טיירּפשעצ ןוא טייזעצ,,

 ויסערגָארּפ ןופ ןרָאװעג טליּפשעג עקירעמַא ןיא זיא ןוא ,ןסעיּפ

 רעשידיי רעטנעקרענָא רעד ףיוא דנַאלסור ןיא ןוא ,בָאלק קיטַאמַארד

 עסעיּפ יד טָאה עניב עשידיי רענַאקירעמַא 'עמיטיגעל, יד .,עניב

 רעקיטכיוו ריא ןיא שטָאכ ,קיסעמ-ןעניב טינ רַאפ ןטלַאהעג דימת

 עטלייצעג וצ ןעוװעג הכוז זיולב עידעמָאק יד טָאה גנוריפפיוא

 רעטַאעט רעייז ןופ עניב רעד ףיוא ךָאד יז טָאה ,ןעגנולעטשרָאפ

 רעד טכַאלעג טָאה קיכליה ןוא קיצרַאה .ןטכיולעג ןוא טכַאלענ

 -ךלָאג ?איחי ןופ ןליּפש סָאד טָאה טניישענ ןוא ןטכיולעג ןוא םלוע

 םעד ןופ ,(שטיוװָאמַארבַא .דַאמ) הכלמ ,(טנַאלַאש ריאמ) טדימש

 .ערעדנַא ןוא (ןכדש) קינלוקס |השנמ} ררעה

 טנַאמרַאפ !טיײרּפשעצ ןוא טייזעצ, םורָאו ,טסיזמוא טינ ןוא

 ,למייח ,הכלמ ,טנאלאש ריאמ) ןּפיט ערָאלק ,עטנוזעג עקינייא

 ןשירפ-טכע טימ ןלעווק סָאװ ,ןטנעמָאמ ךס ַא רָאנ ןוא ,(.וו .ַא .א

 ןופ ןבעל םנופ דליב קידעבעל שירפ ַא סע ןיא ללכב ןוא .רָאמוה

 בייהנֶא ןיא דנַאלסור ןיא עילימַאפ רעשידיי רענעמוקעגפיוא ןַא

 ,טייצ-סגנַאנרעביא ןַא ןופ דליב ַא .טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןופ

 ,"טייקנסירעצ ןוא גנולַאפרעדנַאנַאפ ןיא ךייר

 רעשיסור רעד ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא עסעיּפ יד זיא 1908 ןיא

 -טעװַאסילעי ןיא ,שטיוועשאראד ןופ ר"א ,ןילוי .י ןופ גנוצעזרעביא

 ,דַארג

 רעשיאערבעה רעד ןיא עידעמָאק יד זיא 1909 טסוגױא 25 םעד

 ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא (יקסוועשטירק) יחרזא .מ ןופ גנוצעזרעביא

 ,םילשורי ןיא "ןויצ;

 רעשיאערבעה רעד טלייצרעד גנוריפפיוא רעשיאערבעה רעד ןגעוו

 "-רעביא רעזדנוא ןיא} תונורכז ךוב ןייז ןיא ןיסענג .מ רעליּפשיוש

 : ןגנוצעז

 -עטשרָאפ ןייא ךָאנ ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא טייצ רענעי ןיא,

 ןעמ טָאה טליּפשענ ןוא ,ופי ןיא רענטרעג-רעדניק יד תבוטל גנול

 רעטנכייצעגסיוא רעד ןיא םכילע-םולש ןופ !טיירּפשעצ ןוא טייזעצ,

 ,גנולעטשרָאפ עקיזָאדיד ךיוא .יחרזא-יקסוועשירק ןופ גנוצעזרעביא

 טימ טנכייצענסיוא טינ ךיז טָאה ,ןעגנולעטשרָאפ עקידרעירפ יד יו

 רָאמוה רעפרַאש רעד רעבָא ,ןעגנוכיירגרעד עלַארטַאעט עלעיצעּפס

 -עג ןבָאה רעצעזרעביא ןופ ננוצעזרעביא עטונ יד ןוא רבחמ ןופ

 'רענניפ יד טקעלענ, טושּפ טָאה םלוע רעד ןוא גלָאפרעד םוצ ןפלָאה

 הסנכה רענייר רעד ןופ ?טרעפ ַא סָאװ םעד בילוצ .ןעדייב ןופ

 ,םלוע ןופ גנילביל םעד ,ןמכילע-םולש רַאפ טמיטשַאב ןעוועג זיא

 ןיא ןענופעג ,טייהקנַארק ןייז בילוצ ,טלָאמַאד ,ךיז טָאה רעכלעוו

 ,רענטרעג-רעדניק יד רַאפ ןעגננַאנעג זיא עקירביא סָאד ןוא ,ץייווש

 ןטעליב עלַא ןענייז ,םלוע םייב עיצוטיטסניא עטבילַאב ַא ךיוא

 ,טפיוקרַאפסיוא ןעוועג םענייא זיב

 וצ גנוסירגאב עדנרעטנומפיוא ןַא טקישעגוצ טָאה םכילע-םולש
 יד ןקישוצ םיא לָאז ןעמ זַא ,עטיב ַא ןוא רעליּפש-רעבָאהביל יד
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 ןופ ןָאטיסטעל

 "רעד דלַאב עטיב ןייז טָאה ןעמ זַא ,ךיז טייטשרַאפ ,גנוצעזרעביא

 | .טליפ

 : ווירב סמכילע-םולש ןופ טסקעט רעד זיא טָא ןוא

 "טיסאב , לעטָאה ,(ץייווש) ןארעלאק ןבענ ,ישזדאב

 1909 ,יַאמ 0

 ! םולש ,ופי ןיא תירבעה המבה רעד ןופ רעבָאהביל יד וצ;

 .ןרעה עטרעעג

 רעייא טייהנדירפוצ עסיורג ןוא דיירפ טימ טנעיילעג בָאה'כ

 ןוא טייזעצ , עסעיּפ ןיימ ןריפוצפיוא ךיז טיירג ריא זַא ,ווירב

 -יירד ַא ןוא עטלּפָאד א רימ רַאפ זיא סע ,ופי ןיא ?טיירּפשעצ
 ,שיאערבעה ןיא עסעיּפ ןיימ טלעטש ריא סָאװ ,דיירפ עכַאפ
 סָאװ רעד זיא ךעלקילג .סנַאסענער רעזדנוא ןופ ךַארּפש רעד ןיא

 ,ךיא .ןרעה סע טעוװ סָאװ ,םעד זיא ליואוו ןוא ,ןעעז סע טעוװ

 זיא סָאוװ ,קלָאפ םעד ןופ ,תולנ ןופ רעדניק יד ןופ רענייא
 ןעמוק וצ לָאמא טפָאהעג קידנעטש בָאה ,טײרּפשעצ ןוא טייזעצ
 סָאװ ,םיסנ עֶלַא יד ןניוא ענעגייא עניימ טימ ןעז ןוא ךייא וצ

 טייצ רעזדנוא ןיא תובא ערעזדנוא ןופ דנַאל ןיא ןעשעג ןענייז

 םעד ןרעיוא עניימ טימ ןרעה וצ ןוא ,געט ערעזדנוא ןיא ןוא

 הדוהי ןופ גרעב יד ףיוא שיאערבעה ןקידעבעל םעד ןופ גנַאלק

 הכוז ךָאנ לָאז ךיא ,יאולה .לארשי ןופ תומב יד היוא ןוא

 ייז יו ?עטיײרּפשעצ ןוא עטייזעצ , עניימ ןעז וצ ןיילַא ןייז

 ץרא ןיא עניב רעשיאערבעה רעד ףיוא ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק
 ןיא "תוילג ץוביק, ןימ א ןעוועג רימ ייב סָאד טלָאוװ ,לארשי
 ןסורג עטסקיצרַאה עניימ טימרעד קיש ךיא .טַאמרָאפ םעניילק
 יד ןוא ןייטשנעזייא ןוא ןיסענג ,יררה ,ןַאמשוד ןרעה יד וצ
 עטנָאמרעד ןיימ ןריפפיוא ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה עכלעוו עלַא
 ךייא ךיא טלָאוו ,הבוט ַא ןָאט רימ טליוו ריא ביוא .עסעיּפ
 גנוצעזרעביא עשיאערבעה יד ןקישוצ רימ טלָאז ריא זַא ,ןטעבעג
 ,ןענעקַאב ריא טימ ךיז ןענָאק לָאז ךיא ידכ יקסוועשירק רעה ןופ

 .קנַאד טימ ןטלַאהרעד ךיא בָאה טלעג סָאד

 ,סטוג סָאדלַא טָאה ןוא טנוזעג טייז

 םכילע סולש

 טעוו טייצ-רעמוז רעד רַאפ סערדַא עקידנעטש ןיימ .ב .1
 פעוו ךיא .ןעגנוטייצ עשידיי עלַא ןיא ןרעוו ןבעגעגנָא ןכיגניא
 ןיא לע ךיא סָאװ ךַאז עשיטַאמַארד עדעי ןקישוצ ןרעג ךייא
 .שיאערבעה ןיא ןביירש טייצ רעטסטנָאנ רעד

 םעיינ ַא ןדנוא ןיא ןזָאלבעגניירַא טָאה ווירב סמכילע-םולש
 .עּפורג עצנַאג יד טרעדורעגפיוא זייוולייט טָאה ןוא טסייג-סנבעל
 זיא טעברַא רעזדנוא סָאו ,טיירפעג ךיז ךיא בָאה סרעדנוזַאב
 ןוא .דנַאל רעזדנוא ןופ ןצענערג יד רעסיוא ךיוא רעלוּפָאּפ ןרָאװעג

 עיינ א ןביירשנָא ךיוא רשפא טעוװ םכילע-םולש זַא ,גנונּפָאה יד
 -ןַאפ ןיימ טקרַאטשרַאפ רָאנ טָאה ,זדנוא רַאפ לעיצעּפס עסעיּפ
 .- עיזאט

 ןשיסור ַא ןבירשעגנָא ןבָאה ןילַא .ע .ש לָאז ןיזייר ןמלנ ּטיּוּ
 ,*טנַאלַאש ריאמ, נ"א עסעיּפ רעד ןופ טפקעט

 רעשטייד רעד ןיא ןעכנימ ןיא ןענישרעד עסעיּפ יד זיא 1919 ןיא
 שידייא גנולמַאז ןייז ןיא גרעבסַאילע רעדנַאסקעלַא ןופ גנוצעזּרעּביא
 ,(דנַאב רעטשרע) *רעטַאעט

 טצעזרעביא ןייז ךיוא עסעיּפ יד לָאז יקצַאש בקעי .רד טול
 .שיכעשט ןיא

 ןופ טצעזרעביא} ָאנידַאל ןיא טצעזרעביא ךיוא זיא עסעיּפ יד
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 רעטַאעט ןשידיי

 אכ -- ירשת חכ .,"ואידו'ז ליא; לַאנרושז ןיא טקורדעג ןוא ןִי ! שטייד

 ,ופרת תבט

 עטלמַאזעג, ס'.ע .ש ןיא 1922 ןיא עסעיּפ יד קידנקורדרעביא

 -סיוא .נ רעשרָאפ-רעטַאעט רעשיטעווָאס רעד טריזילַאנַא ,"קרעוו

 םענעבעגעגוצ םעד סרעדנוזַאב ןעגנוקרעמַאבכָאנ ענייז ןיא רעדנעל

 טנַאירַאװ ןטימ םיא טכיילגרַאפ ןוא ?טײרּפשעצ ןוא טייזעצ, ןופ טקַא

 :ריפסיוא םוצ טמוק ןוא ,גנוטעברַאַאב רעקידרעטעּפש רעד ןוא

 יו רעמ ןמכילע-םולש טָאה ,גנוראפרעד רעד ןופ ןייש םייב

 טייזעצ , טנַאירַאוװ ןטשרע םניא סָאװ סָאד ןרענרע ןעמונעג ץלַא

 -ריב ןשידיי םנופ עמַארד יד טלניּפשענּפָא טינ זיא !טיירּפשעצ ןוא

 ןופ 'לובמ, םעד ןטימניא דנַאטשוצ-טימעג רערעווש ןייז ,םוטרעג

 ןקידנגרָאמ םניא טייקרעכיז-טינ ןייז ,ןשינעעשעג ערענָאיצולָאוװער

 עסעיּפ רעד ןיא טָאה סָאװ ,ץלַא ,ןשינעלקַאװ ןוא םידחּפ ענייז ,גָאט

 רעד -- עמעט רעלַארטנעצ רעד טָא טימ ןָאט וצ טַאהעג טינ

 ןגָאלָאעדיא יד טשרעהַאב טלָאמַאד טָאה סָאװ ,'קערש ןוא גנונפָאה,

 -עגפיוא רָאי ןט-1909 ןיא טָאה -- םוטרעגנריבניילק ןשידיי םנופ

 רעטשרע רעד טָאה ראפרעד .ןמכילע-םולש ןריסערעטניא טרעה

 רַאפרעד .,ןָאטעילעפ ַא יו ןעזסיוא םיא רַאפ ןביוהעגנָא טנַאירַאװ

 -ַארד םעד ןקרַאטשרַאפ וצ טבערטשעג ןעלטימ עלַא טימ רע טָאה

 ןכָאנ ןוא} ,!טיירּפשעצ ןוא טייזעצ, ןופ גנולדנַאה רעד ןיא םזיטַאמ

 עסעיּפ רעד ןיא ןעננורעדנע עלעוטסקעט-טנורג יד ףיוא ןזייוונָא

 רעדנעלסיוא .נ טביירש ,ןרעדנַא םעד יבגל טנַאירַאוװ ןייא ןופ

 -נעצ ןיא ןסָאלשַאב טָאה רע ןעוו טנעמָאמ טעד ןיא ... {: רעטייוו

 סָאװ ,רענריבניילק ןופ עמַארד יד ןלעטשקעװַא עסעיּפ ןייז ןופ רעט

 זיא ,עיצולָאװער רעד רַאמ 'קערש ןוא גנונפָאה , טימ טשרעהַאב זיא

 ןיא טריסערעטניאראפ ןעוועג ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז ,םכילע-םולש

 ןרעוו טיײרפַאב לָאז רוניפ |דלעה:-טּפיוה} סטנאלאש ריאמ זַא ,םעד

 קיטנעק רעייז ךָאנ ןענייז עכלעוו ,ןכירטש-קנַאלב רעדנעס יד ןופ

 טָאה םכילע-םולש .טנַאירַאװ ןטשרע םנופ גנורעדליש רעד ןיא

 ,סעקילּפער סטנאלאש ריאמ טעברַאעגרעביא שיטאמעטסיס רעבירעד

 ןבילבעג ןענייז סָאוװו ,יד ךיוא ןוא ,טצריקעג לייטנטסרעמ ייז טָאה רע

 סָאװ ,סָאד ןפרָאװענּפָא ,ןָאט םעד 'טרעטיילענ, רע טָאה ,ץנַאנ

 רעדנעס ןימ ַא ןופ ןטָאש ןטכידעג וצ ַא ןטנאלאש ףיוא טפרַאװ

 ,"טלאטשענ-קנַאלב

 -צעל עמַאס רעד ףיוא ןלעטשּפָא טלָאװעג ךיז טלָאװ רעדנעלסיוא

 ןייז ןיא ןָא יז טיג .ע .ש יוװ ,עסעיּפ רעד ןופ גנוטעברַאַאב רעט

 ,ןָאט טינ סָאד ןָאק רע רעבָא ,"טנאלאש ריאמ, נ"א ץנעדנָאּפסערָאק

 טכעלטנפערַאפ טינ לָאמניק זיא טסקעט רעינ רעד טָא לייוו

 .ןרָאװעג

 ןנעוו רעביירש עשידיי יד וצ גנודנעוו
 רעמַאעט ןשידיי

 ןבָאה דנַאלסור ןשירַאצ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ ןטניוו עיינ

 רַאונַאי שדוח ןופ געט עטשרע יד ןיא ,1905 ןיא ןזָאלב ןביױהעגנָא

 -סיױרַא ןבָאה עכלעוו ,יד סרעדנוזַאב ,ןעגנוטייצ עשיסור ךס ַא ןבָאה

 -לעמ ַא טקורדעגּפָא ,"םינינע עשידיי, רַאפ סערעטניא ןַא ןזיוועג

 -סור ןיא ןענעפע וצ ןרָאװעג טביולרעד לעיציפָא זיא סע זַא ,גנוד

 זיא'ס יוװ ױזַא ,(טידיי ףיוא ןליּפש טצוו'מ עכלעוו ןיא סרעטַאעט דנַאל

 עשידיי ןוא ,טָאברַאפ רעד סױרַא זיא'ס ןעוו ,1883 רָאי ןזיב ןעוועג

 -עטשרָאפ ערעייז טימ טעבנגעגכרוד טלָאמַאד טניז ךיז ןבָאה סעּפורט

 ."עשטייד, ןצנַאגניא רעדָא *עשטייד-שידייפ טשרמולכ סלַא ןעגנול

 עטרעטסייגַאב ןפורעגסױרַא טָאה הרזג רעד ןופ גנופַאשּפָא יד טָא

 ךיז טָאה רעכלעוו ,.ע .ש ןוא ,עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןעלקיטרַא
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 ןעמוקעגסױרַא זיא ,עּפורט סיקסווָאקַאװיּפס טימ ןדנוברַאפ טלָאמַאד

 סרעדנעלסיוא .נ טיול טקורדעגרעביא| "געוו רעד; גנוטייצ רעד ןיא

 עשידיי יד וצ ףורפיוא ןקידנגלָאפ טימ ן"רעטַאעט רעשידייא ךוב

 : רעביירש

 ! םירבח עטרעעג ליפ,

 -רעביא ?קנַאי טָאה הסנרּפ בילוצ סָאװ ,טייצ ַא ןעוועג זיא'ס

 טלעטשראפ ךיז טָאה ןוא טייז רעקניל רעד ףיוא ץלעּפ םעד טרעקעג

 ןייק טינ ,?לקנַאי זיא לקנַאי זַא ,טסואווענ ןבָאה עֶלַא .רעניט ַא רַאפ

 -ענ טשרמולכ ןוא קידנסיוו טינ טכַאמענ ךיז טָאה'מ רָאנ ,רעניט

 ערַאפ סָאװ ? רעניט םעד ףיוא ריא טנָאז סָאװ, ; רענניפ יד טקעל

 ..!ןיא סָאד היח עקידארומ

 -קעװַא ןצנַאגניא טינ ךָאנ זיא טייצ יד ןוא) טייצ ַא ןעוועג זיא'ס

 -רעביא ןדיי רעוועשטידראב ןבָאה הסנרּפ בילוצ סָאװ ,(ןעננַאנעג

 טלעטשרַאפ ךיז ןבָאה ןוא טייז רעקניל רעד ףיוא ץלעּפ םעד טרעקעג

 טינ ,ערעזדנוא ענייז סָאד זא ,טסואוועג ןבָאה עלַא .'ןשטייד, רַאפ

 טשרמולכ ,קידנסיוו טינ טכַאמעג ךיז טָאה'מ רָאנ ,ןשטייד ןייק

 ףיט יו !ןשטייד יד ףיוא ריא טגָאז סָאװ, :רעגניפ יד טקעלעג

 ,'!ןדייר ייז שטייד

 ערעזדנוא ןֹופ דייר ךיא ,רעטַאעט סעשידיי רעזדנוא ןופ דייר ךיא

 וצ טָאג ןופ טפָארטשעג ןעװענ ןענייז סָאװ ,'ןרָאיטקַא; עשירדיי

 ןרעדנַאװ 'עּפורט עשטייד-שידיי, ןעמָאנ ןרעטנוא ןוא תולג ןעווַארּפ

 ,קירעדנעמש ױזַא יווװ ץנוק א ןזייווַאב ןוא טָאטש וצ טָאטש ןופ

 ,חתּפ רעד טימ ןדייר ןענױשרַאּפ עכלעזַא המודכו לעמעלינוק ,יתבש

 לעמעלינוק ,יתבש ,קירעדנעמש .,שטייד ףיוא סיוא ךיז ןסעומש

 עערעלַאנ יד ןוא טכַאלעג טָאה םלוע רעד .,ןלעטשנָא טכַאמענ ןבָאה

 זיא ?קנַאי זַא ,טסואוועג ןבָאה עלַא .'ָאװַארב טעקסעלּפענ, טָאה

 'ןשטייד, יד רעוו טסואוועג ןבָאה עלַא ,רעניט ןייק טינ ,לקנַאי

 ַא ןעװעג זיא'ס :קידנסיו טינ טכַאמעג ךיז טָאה'מ רָאנ ,ןענייז

 ..שטייר תרזנ, ןבעג ןעמָאנ ַא יז ןָאק'מ סָאװ ,הרזנ ןימ

 .טינ טייטש טייצ יד רָאנ

 ןשידיי םענופ ןרעיוט עטכַאמענוצ יד סָאװ נָאט רעד טנָאנ זיא סע

 .ןרעוו טנפעעג ןלעוו ,רעטַאעט-סקלָאפ ןשידיי טעמכ םענופ ,רעטַאעט

 םניא רעמ ןרעה טינ ןיוש טעוו'מ סָאװ נָאט רעד טנָאנ זיא סע

 סָאװ ,שטייד רעוועשטידרַאב םענעי ָא-טָא ,'שטייד , רעטַאעט ןשיריי

 עתמא יד ,ךַארּפש עשידיי יד .קידנרעה לַאנ יד רעביא ךיז טרעק

 ןוא ,טרָא ןייז ןעמענרַאפ טעוװ ,'ןָאגרַאשז, רעד ,ךַארּפש-סקלַאפ

 ןיוש ןָאק'מ זַא ,ןרעוו ריואוועג טעוװ ,ןומח רעד ,קלָאפ עשידיי סָאד

 ןיא ןָאט זָאל א ךיז רע טעוו ,רעטַאעט ןיא טרָאו שידיי ַא ןרעה

 סָאװ ,סָאד ןעעז ןוא ןרעה ןלעוו טעװ רע ,ןײרַא רעטַאעט (שידיי

 ןרעה ןלעו טעוװו רע .רעטַאעט ַא ןיא ןעעז ןוא ןרעה ףרַאד'מ

 ,רעמינּפ עכעלטנעק ,ןעניױשרַאּפ עטנַאקַאב ןעעז ,םירובד עכעלטנעק

 -ענ סָאד ךיז ןיא ּפִא ןעלניּפש סָאװ ,עכלעזַא ןּפיט ןוא סענעצס

 גָאלק א ,ןעעז רע טעוו נייפ ַא רָאנ --- ןבעל עכעלנעטלַא ,עכעלטנייוו

 -ארומ ,עפיורג ַא טימ 'עינודלָאק, א ןעעז טעװ רע .ןרעה רע טעוו

 ; רעייפ ןפיוא טנערב ןוא ףושכ טכַאמ סָאװ ,זָאנ עטּפעלקענוצ ,עקיד

 עקידעבעל, ןעגנניז ןוא קרַאמ ןיא ןיינמורַא ןעעז רע טעוװ םיבצק

 ןלַאפ עלפַאטרַאק ַא ןופ סָאש ןייא ןופ יו ןעעז טעוװ רע ;'ךעלעסיפ

 ; ןייטשפיוא טינ םיתמה-תיחת ןייק ןענָאק ןוא לָאמַא טימ ןדיי יירד

 ; ןענניז ןוא סָאג ןיא םורַא ןוא םורַא ןעייג ךעלדיימ ןעעז טעוו רע
 ןוא ! ןעעז טעוװ רע סָאוװ טָא --- '!?יוו ךיא { ליוו ךיא !ליוו ךיא;

 ןפיוא טרעהעג טינ טָאה רעיוא סָאד סָאװ ,סעכלעזַא רע טעוו ןרעה

 -ַאלּפ ,ןגָאלָאנָאמ עטרעּפמולענמוא ,ןעקנַאדעג עדליוו ; יניס גרַאב

 עניימעג ,תומכח עטלמישרַאפ ,רעדיל עשינחדב ,ךעלטרעוו עקישט
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 ןטסגרע ןיא יוװ רעמ ךס א ! ךס ַא הֹּפ לובינ ,הּפ לובינ ןוא ןטעלּפוק

 ! ןרעה טעװ רע סָאװ טָא -- ןַאנַאלַאב ןטסניימעג םעניא ,קריצ

 ? םעד ןיא קידלוש ןייז טעוו רעוו

 ! רעלעטשטפירש-סקלָאפ ,רעביירש עשידיי ,רימ ,רימ

 ןופ זיא ,רעלעטשטפירש-סקלָאפ ןענייז רימ זַא ,תמא זיא'ס ביוא

 ,םנטייוו רעד ןופ ןעייטש רימ סָאװ ,הלוע עסיורג ַא טייז רעזדנוא

 ןופ זיא הלוע עסיורג א .ןגייוש ןוא ןעעז ןֹוא ןרעה רימ סָאװ

 -יטירק ןרָאיטקַא יד ,רימ ןנָאז רעטאעט ףיוא תוניבמ סָאוו ,זדנוא

 ,טינרָאג רימ ןעוט ןָאט ןוא ,רימ ןכַאל ןסעיּפ יד ןופ ,רימ ןריק

 ,תואצמה ןנָאז ,ךעלנניצ יד ןפרַאש רימ סָאוװ ,םעד טָאטשנָא

 רעביא ןטַארעּפער ןוא סקיטירק עגנַאל ןביירש ,ןרעלעפ סיוא ןצעז

 ןסעיּפ :טעברַא רעד וצ ךיז ןעמענ רעסעב רימ ןטלָאװ ,'טסנוק,

 ַא ,לרַאוטרעּפער ןיילק ַא ,רַאוטרעּפער ַא ןפַאש ! ןסעיּפ ,ןביירש

 ןבעג רימָאל סעּפע ,סעּפע רָאנ ,ףייר ױזַא טינ ךָאנ רשפא ,סגנוי

 ,תונעט ןייק ןבָאה טינ ןרָאיטקַא יד ןזָאל ! רעטַאעט-סקלָאפ רעזדנוא

 -- "ונְל ןתנ ןיא ןבת, ; םירצמ ןיא ןדיי יד יוו ךיז ןרעפטנערַאפ טינ

 -- 'ושע ונל םירמוא םינבלו, ,טינ זדנוא ןעמ טיג לַאירעטַאמ ןייק

 ,טכַאמ --- זדנוא ןעמ טגָאז --- לניצ ןוא

 : ןרָאיטקַא עשידיי ?פיוו ןופ הנעט עקיזָאדיד טרעהענ בָאה ךיא

 ןענייז ייז .'ןליּפש רימ ןלעוװ --- ייז ןנָאז -- ןסעיּפ זדנוא טיג;

 -עג ןענייז ייז 'ןטסיטרַא; ערעזדנוא ,ןגעלָאק עטרעענ ליפ ,טכערעג

 ,ייז רימ ןגָאז ,לגיצ ןוא ,טינ ייז רימ ןביג ןלַאירעטַאמ ןייק .טכער
 ןליוו ,ןליּפש ןוא ,טינ ייז רימ ןביירש ןסעיּפ-סנבעל ןייק ! טכַאמ

 !ןבעל םענופ זדנוא ייז ןלָאז ,רימ

 רימ דלַאביװ זַא ,ןנָאז סָאוװ ,רעקיטירק ענעי ןענייז וויאַאנ רעייז

 -ַאעט ןייק טינ רימ ןפרַאד ,ןסעיּפ ןייק ,רַאוטרעּפער ןייק טינ ןבָאה

 ,רעקיטירק רענעי זיא וויאַאנ רעמ ךָאנ .ןרָאיטקַא ןייק טימ רעט

 ,ןסעיּפ ןייק טינ ,רַאוטרעּפער ןייק טינ ןבָאה רימ זַא ,טגָאז סָאװ

 ןרָאיטקַא יד ,רע טנָאז ,ןזָאל .ןרָאיטקַא ןייק טינ ,רעטַאעט ןייק טינ

 ....ןליּפש וצ ױזַא רעדייא ,ןליּפש טינ רעסעב

 ןענייז ןרָאיטקַא עלופטנַאלַאט :תמא טינ סָאד זיא ,סנטשרע

 .רעקיטירק עלופטנַאלַאט יו רעמ ךס ַא ,קלָאפ רעזדנוא ןיא ןאהרַאפ

 ןרָאיטקַא עטכעלש זַא ,רעקיטירק רעד ,רע טסעגרַאפ ,סנטייווצ ,ןוא

 אקוד זיא רעסאו םעניירמוא ןיא זַא ,סנגָאס עטונ אקוד ןבָאה

 ,רעמענרעטנוא יילרעלַא ןייצ יד ןפרַאש ייז ףיוא סָאװ ,שיפ ןַאהרַאפ

 ןרעטַאעט ןלָאז ,אברדא ... ןענידרַאפ וצ ?ברעק גנירג ַא ןכוז סָאװ

 -רעטנוא ןלָאז ,ןרעמ ןוא ןרעּפכורפ ךיז ןטסיטרַא ןלָאז ,ןסקַאוו

 יו ןרעמ ךיז ןטנַאלוקעּפש-םירחוס טַאלג ןוא ןרענעּפערטנא ,רעמענ

 ןסעיּפ ,ןסעיּפ רָאנ ,למיה ןיא ןרעטש יד יו ןוא רעסַאװ ןיא שיפ יד
 ! ןבענ ייז רימָאל

 רימ ןלעוו ,ןסעיּפ עקידעבעל עטכער טימ ,ןסעיּפ-סנבעל טימ

 טימ ,ןבָאה רימ יוו ,ץומש עשיטַאמַארד עצנַאג סָאד ןרעכײרסױרַא

 (!יאדוא בלַאה ,ןצנַאגניא טינ ביוא) טרעכיײרעגסױרַא ,ףליה סטָאג

 ןביילב טינ רימָאל .רוטַארעטיל-סקלָאפ רעזדנוא ןֹופ ץומש סָאד

 פכיי א םולח ןיא ןעעזעג טָאה סָאװ ,?דיימ ץנעי יוװ םינָארַאנ ןייק

 טכאנ ערעדנַא רעד ֹוצ יז טָאה ,לפעל ןייק טַאהענ טינ טָאה ןוא

 .ןעוועג טינ ?כיי ןייק זיא ,קפעל ַא טיידגעגנָא

 זיא'ס ?ייו ,רעטַאעט ןרַאפ ןבירשעג טינ רעהַא זיב ןבָאה רימ

 ןבָאה וצ ןָא רימ ןבייה טציא .ןעוועג טינ רעטַאעט ןייק זדנוא ייב

 ! ןליּפש וצ סָאװ טינ רימ ןבָאה ,רעטַאעט ַא

 יד ךיז טמענ ,?ברַא יד טעשטַאקרַאפ ! רעלעטשטפירש-רעדירב
 ךייא זָאל טָאג ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ ןסעיּפ טביירש ןוא סענעּפ
 ."ףליה וצ ןייז
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 ןופ ןָאקיסקעל

 רעטַאעט טסנוק ַא ןדנירג וצ ןַאפ

 רעטכָאט ןייז וצ 1905 ינוי 30 םעד ,עשרַאו ןופ ווירב ַא ןיא

 : .ע ,ש טביירש ,יסיט

 תבש זיב 'געוו; םייב ןטעבענּפָא ךימ ךיא בָאה לייוורעד ...,

 ףיֹוא ןפורענסױרַא בָאה ךיא ןעמעוו עמַאמ יד ןעמוק טעוו סע זיב

 רעקיזָאדרעד .ןשילַארטאעט ַא ,ןינע ןַא ךָאנ ןגעוו גנוטַארַאב ַא

 טכַאמענּפָא ןיוש בָאה ךיא סָאוװ ,םעד ןיא טײטשַאב ןינע רעטייווצ

 ,רעלדַא |םעפ} ןוא יקסווָאקַאוויּפס |בקעי} ןופ עיצקעריד רעד טימ

 -ניוו ןרַאפ סעדָא ןיא רעטַאעט עסיורג סָאד ןעננודעג ןבָאה עכלעוו

 -רַאפ ַא ,סנטשרע ,ךיז ףיוא ןעמונעג בָאה ךיא .,ןָאזעס ןקידרעט

 -עיּפ עניימ תושר ןכעלסילשסיוא רעייז ןיא ןבענוצרעביא גנוטכילפ

 ןבירשעגנָא ןיוש ןענייז סָאװ ,סעסעיּפ ;רָאי ץנַאנ ַא ףיוא סעס

 ריטקַאדער ,סנטייווצ .רימ ןופ ןרעוו ןבירשעגנָא ןפרַאד סָאװ ןוא

 ךיא .םירבחמ ערעדנַא ןופ ןבירשעג ןענייז סָאוו ,סעסעיּפ ךיא

 עניימ ןופ סערעימערּפ ןוא סעיציטעּפער יד ףיוא ןייזייב ףרַאד

 רעדָא ,סעסעיּפ עגײמ רָאנ ןרעוו טריפענפיוא ןלעוו סע .סעסעיּפ

 ,ןעמונעג ךיז ןבָאה ייז ,ללכה .ןסייהטונ ?עוװו ךיא סָאװ ,עכלעזַא

 -ַאעט ןשידיי םנופ ךַאז יד ןלעטשוצקעװַא קיטכיר ,ףליה ןיימ טימ

 .רעטאעט-טסנוק שירַארעטילשידיי ןיס א ןעיובוצפיוא ,רעט

 טעברַא ןוא) טיירגענוצ ךיא בָאה ןָאזעפ ןטשרע ןרַאפ --- -- --

 ןענייז סע) סעסעיּפ עקיטקַאנייא ריפ ןוא עסיורג ייווצ (טציא ךָאנ

 -ףניפ-ןוא-ריפ ,עסיורג יירד-ייווצ ַא ךָאנ ּפָאק ןיא ןרָאװעג ןריובעג

 ךיא ןיב ,טעברַא רעד ךייש זיא'ס סָאװ ןֹוא .(סעסעיּפ עקיטקַא

 רעד ןיא ןביירש ייז ןָאק ךיא רָאנ ,סעדָא ןיא ןייז וצ ביוחמ טינרָאנ

 יד ףיֹוא ןייזוצייב ,ןינעה תבוטל ,ןפרַאד רָאנ ?עוו ךיא .םייה

 ,סערעימערּפ ןוא סעיציטעּפער

 -טינ רימ ייב ךַאז עשילַארטַאעט יד ךיז טָאה ,ןפוא ַאזַא ףיוא

 יד ןוא עכייר ַא ןיא עיצקעריד סרעלדַא ,טלעטשעגנייא טכעלש

 םעד ןופ גנורעסעבראפ רעד טימ .דנַאלסור ןיא עקידנעטשנָא עמַאס

 ןופ לעטשנעמַאזוצ רעד ןרעוו טרעסעברַאפ ךיוא טעוװ רַאוטרעּפער

 -- רעמוז ןוא ,סעדָא ןיא ןליּפש ייז ןלעוו רעטניוו ,עּפורט רעד

 טוג רעייז טלָאװ סע ,ןליױוּפ ןיא ןוא דנַאלסור ןיא ןרילָארטסַאנ

 ןיא גנוטייצ ַא ןייז ךָאנ לָאז רעטַאעט רעסעדָא םעד וצ ןעוו ןעוועג

 ןטלָאװ ריס !טונ לָאמ ןייא ןיוש ןעוועג טלָאװ סָאד -- סעדָא

 ."סעדָא ןייק טרעדנַאװענרעביא רָאנ עלַא טלָאמעד

 טינ רעבָא טרילרַאפ .ע .ש .ןרָאװעג טינרָאג זיא ןַאלּפ םעד ןופ

 -כָאנ סרעדנוזַאב ,רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ סעיועטניא ןרעיוהעגמוא ןייז

 טריפעגפיוא טרעוװ *טײרּפשעצ ןוא טייזעצ , עסעיּפ ןייז יו םעד

 | ,שילוּפ ףיוא

 יףטנעגאק
 "טפנוקוצ עשידוי יד; ןיא טכעלטנפערַאפ ,ע .ש טָאה 1905 יַאמ ןיא

 זיא סָאװ ,(טקַא 1 ןיא סַאּפש ַא) ?ןטנעגַא; רעטקַאנייא ןייז (ױקַארק)
 -ביל עשידיי יד ןופ רַאוטרעּפער ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנײרַא דלַאב

 םעד זיא רעטקַאנײא רעד ,טלעוװ רעצנַאג רעד רעביא ןזיירק-רעבָאה

 -רעבליז ןמלז ןופ ר"א ,ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא 1916 רעבָאטקָא 5

 רעשזדָאל ןיא עּפורג רעשיטַאמַארד רעשיאערבעה ןייז ךרוד ,גייווצ

 בקעי-ךב יבצ ןופ גנוצעזרעביא רעשיאערבעה רעד ןיא "רימזה;

 -גײרַא רעטקַאנײא רעד זיא לַאניגירָא ןשידיי ןייז ןיא .ןגייווצרעבליזו

 .קרעוו סרבחמ ןופ ןבָאגסיױא עלַא ןיא ןרָאװעג ןעמונעג

 -ַאעט-הכולמ רעשידיי רעװקסָאמ/ סָאד זיא 1921 רַאונַאי 1 םעד

 זיא'ס ןכלעוו ףיוא ,טנוװָא םכילע-םולש ַא טימ ןרָאװעג טנפעעג *רעט

 .רעטקַאנײא רעד ןרָאװעג טריפעגפיוא .ַא .צ יקסווָאנַארג .לא ןופ רייא
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 רעטַאעט ןשידיי

 זילַאנַא ןייז ןיא ,ןישורבָאד .י לַארטַאעט רעשידיי-שיטעיווָאס רעד

 : רעטקַאניײא ןגעוו טקרעמַאב ,עיגרוטַאמַארד ס'.ע .ש ןגעוו

 ןופ גנוטעברארעביא ןַא ,ךעלטננייא ,זיא 'ןטנענַא; עסעיּפ יד;

 רעטשרע רעד ןיא ךיז טָאה סָאװ ,,לזממילש ,םילש, סמכילע םולש

 ןופ ווירב ןופ םרָאפ דעד ןיא רָאי 1901 ןיא טקורדענ עיצקַאדער

 שירעלטסניק ןענייז !ןטנעגַא; יד ,םכילע םולש וצ ?דנעמ םחנמ

 ללבב טָאה םכילע םולש ןכלעוו ,,לזממילש, םעד ןופ רעקרַאטש

 עבַאנסיוא רעטשרע רעד רַאפ טעברַאענרעביא ךעלטנורג רעטעּפש

 ","לדנעמ םחנמ, עירעס רעטקינייארַאפ ןייז ןופ

 טקורדעגרעביא רעטקַאנײא רעד עװקסָאמ ןיא זיא 1940 ןיא

 ןופ טרָאװכָאנ ַא טימ *סרעטקַאנײא; דנַאב ס'.ע .ש ןיא ןרָאװעג

 :טגָאז רע ןכלעוו ןיא ,ןיקסוז .ב רעליּפשיוש

 ךעלטנירנ ןפרַאד ,ןטנעגַא; רעביא ןטעברַא ןליוו סָאװ . ,יד,

 -םחנמ, קרעוו סמכילע םולש ןטעברַאכרוד טונ ןוא ןענעיילרעביא

 דָאזיּפע ןַא ,ךעלטננייא ,זיא 'ןטנענַא רוטַאינימ יד לייוו ,'?דנעמ

 יד ןשיווצ .קרעוו-םכילע-םולש ןכעלרעדנואוו ןטנַאמרעד םעד ןופ

 -םחנמ -- טלַאטשעגי-טּפיוה יד זיא 'ןטנעגַא, ןופ ןשזַאנָאסרעּפ ריפ

 "ן"הנקיא סלא סלעָאכימ .ש
 ,יןטנעגַא, ןיא

 "לדנעמ םחנמ, סלא סלצַאכימ .ש
 ,"ןשטנעמ-טפול; ןיא

 ןופ ןטנַאירַאװ ,ןנָאז וצ ױזַא ,ןענייז יירד עקירעביא יד ,?דנעמ

 ,רעדעי ,סלדנעמ-םחנמ עבלעזיד ןענייז ייז .שזַאנָאסרעּפ-טּפיוה םעד

 .ןטפאשננייא עלעודיווידניא ענייז טימ

 ? קרעוו ןקיזָאד םעד טימ םכילע-םולש ןעוועגנ ןסיוא זיא סָאװ ..

 םעד ןופ רעטרעווסולש עטצעל יד ןיא רימ ןעמוקַאב רעפטנע ןא

 טנָאז ..., :'?דנעמ-םחנמ , -- 'ןטנענַא, יד ןופ שזַאנָאסרעּפ-טּפיוה

 .'לנייב טקַאב עמ ןוא דרע רעד ןיא טניל עמ : שידיי ףיוא טסָארּפ

 יד ,טייקנפלַאהַאבמוא יד זדנוא טזייו םכילע-םולש ,טסייה סָאד

 עכלעוו ,ןסַאמ עטריסַאלקעד עכעלרענריבניילק יד ןופ טיײקיזָאלנדַאב

 עדנע ןיא 'תוסנרּפ-טפול, יד ףיוא ןָאטעג ףרָאו ַא ךיז ןבָאה

 רעננוי רעד ןעוו ,טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאוװצ בייהנא ןוא ןטנצניינ

 רימ .ןסקַאו וצ קרַאטש ןביוהעגנָא טָאה םזילַאטיּפַאק רעשיסור

 רעייז ןופ ןסירענּפָא טיונ יד טָאה רעקוװעלירסַאק יד יוװ ָאד ןעעז

 רעד ןיא ,ץעּפוהעי ןיא ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןבָאה ייז יו ןוא ןדָאב

 ןקידנעייוצ םעד רעטנוא ךיז קידנעניפעגנ .ןיירַא טָאטש רעסיורג

 -נײרַא ךיז טָאה רעכלעוו ,םזילַאטיּפַאק רעד ,טייז ןייא ןופ --- קורד

 -ָאקע ענעפורעגױזַא יד טרעטעמשעצ ןוא עקוועלירסַאק ןיא ןסירעג
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 5505 ראנג רשעיו ררארעטטעטע עטעועעט ע ו נ וטעוטע טנ א לאט  טעט ט ע  ראלאוש או ר א גר ערקלער רע עט שעיר

 רעד -- טייז רעטייווצ רעד ןופ ,רעקװעלירסַאק יד ןופ קימָאנ

 ןדעי ףיוא ןטָאברַאפ ,ןעננוצענערגַאב ,תוירזכא ענייז טימ םזירַאצ

 ןעמענרַאפ ךיז טייקכעלגעמ םוש ןייק קידנבָאה טינ ,טירש ןוא טירט

 סלדנעמ-םחנמ רעקוועלירסַאק יד ןבָאה ,טעברא רעוויטקודָארּפ טימ

 טימ טציירעג ייז ןבָאה עכלעוו ,תוסנרּפ יד ףיוא ןפרָאוװעגפיורַא ךיז

 עיינ ייז רַאפ עלַא יד ףיוא ,ןרעוו וצ ךייר ךיג ןטייקכעלגעמ יד

 : לשמל יוװ ,םזילַאטיּפַאק רעד ךיז טימ טכַארבענ טָאה סָאװ ,תוסנרּפ

 .".וו.ַא.א סעיצַאלוקעּפש ענעדישרַאפ ,סעיצַארעּפָא-עזרעב ,יירעלקעמ

 :לטסעמ בקעי טביירש םעד ןגעוו

 -ַאב רעשירעלטסניק ןוא גנַאנוצ ןשילַארטַאעט ןופ רעטסומ ַא,

 .ןטנענַאי ןופ זילַאנַא רעשירעסישזער סניקסוז .ב זיא גנולדנַאה

 קיטסירעטקַארַאכ רעכעלריפסיוא ןוא רענייפ סרעדנוזַאב רעד ץוח ַא
 סמבילע םולש ערעדנַא ףיוא ךָאנ רע םזייו ,שזַאנַאסרעּפ ןופ

 .עיצַאזירעטקַארַאכ יד ןרעכייראב וצ ןעניד ןענָאק סָאװ ,ןלַאירעטַאמ

 ,רעסישזער ןופ טעברַא יד רָאנ טינ ליפ רע טרעטכיילרַאפ םעד טימ

 רעריפסיוא ןוא רענערט ןראפ ןעלטימפפליח ?יפ טקעלּפטנַא רע רָאנ

 יוזַא יו ןעגנוזייוונָא ענייז ,רָאיטקַא םעד --- ןשזַאנָאסרעּפ יד ןופ

 -ער רעשירעליּפשיוש ַא יוװ ןעניד ןענָאק ןעלדנעמ-םחנמ ןליּפש וצ

 רעד ךיוא זיא ןיקסוז .ב ,סעיצַאערק-עניב ערעדנַא רַאפ ךיוא טּפעצ

 ןַא ןָא טנכייצ רעכלעוו ,ןרעסישזער סקעז יד ןשיווצ רעקיצנייא

 עטסקיטכיוו יד ןופ סנייא זיא סָאו -- עגעצטסגטזימ עכעלריפסיוא

 -סוז .ןזיײרקמַארד ןיא טעברַא-עניב רעשיטקַארּפ רַאפ ןעלטימספליה

 סָאד ןיוש ןוא ,ךיז רַאפ לכיב-ישזער טקעפרעּפ ַא זיא 'ןטנענַא, סניק

 -רַאאב-שירעסישזער יד ןופ עבַאגפיוא יד טקיטכערַאב טלָאװ ןיילַא

 .סרעטקַאנייא-םכילע-םולש עטעב

 -ַאב עשירָאפישזער יד| ןטעברַא ערעדנַא יד סָאװ ,רָאנ דָאש ַא
 טינ ןענייז |דנַאב םעד ןיא סרעטקַאנייא ערעדנַא יד ןיא ןעגנוקרעמ

 ףליה עקיטכיוו ַא זיא םויטסָאק רעד .ךעלריפסיוא ױזַא ןטלאהעג
 ןביולרעד טינ ךיז ןענָאק עכלעוו ,ןעגנוריפפיוא עשירָאטַאמַא ייב

 זיא קיטכיוו רעמ ךָאנ .רעלָאמ-םויטסָאק ןלעיצעּפס ַא ןלעטשוצנָא

 -יײרשַאב ערעיונעג ַא ךיוא --- קיטיונ ואוו --- ןוא ענעצסנַאזימ יד

 ."(טנ א ןבעג ןופ לַאוטיר רעד ,לשמל ,יוו) ןלַאינָאמערעצ ןופ גנוב

 ןיא ןענישרעד רעטקַאנײא רעד 1912 ןיא זיא ןעזייר ןמלז טיול

 ,יקסווָאליארב .ס ןופ גנוצעזרעביא רעשיסור רעד ןיא עװקסָאמ

 עטלמַאזעג ס'.ע .ש ןופ 1961 ןופ עבַאגסױא רעשיסור רעד ןיא

 .ס .מ ןופ רייא רעטקַאניײא ןופ גנוצעזרעביא ןַא ןיירַא ךיוא זיא ,קרעוו

 ,יָאװעלָאּפ ,נ ,ב ןוא ווָאנַאװיא .ב ,סוו ,יקנעלעב

 ייכדרמ ןוא ןמה;
 ןוא ןמהע רעטקַאניײא ןייז ןבירשעגנָא .ע .ש טָאה 1905 ךרעב

 ַא שיטקַאפ זיא סָאװ ,"םירוּפ דובכל השעמ ע'תמא ןייא ,יכדרמ
 .םרָאפ רעשיטסירטעלעב ןוא רעשיטַאמַארד ןופ שימעג

 ענעבילקעג ס'.ע .ש ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא זיא רעטקַאנײא רעד
 ןענייז סע ."בוט םוי דובכל; גנולײטּפָא רעד ןיא בור יּפ לע ,קרעוו
 ,גנוצעזרעביא רעדָא ,גנוריפפיוא ןופ ןלַאפ ןייק טנַאקַאב טינ

 ןינעפמעטס,! "רעטכעט עשידיל

 טימ טעדניײרפַאב ךיז ןוא טנעקַאב ךיז ,ע ,ש טָאה עשרַאװ ןיא

 םייב ןסָאלשַאב טָאה רעכלעוו ,קרָאי-וינ ןופ גרעבשיפ סירָאמ ,רד

 עשידיי רעקרָאי-וינ יד טימ ןי.ע .ש ןדניברַאפ וצ ,םיײהַא ןעמוקקירוצ

 -שיפ ,רד וצ טקישעג .ע ,ש טָאה ,וועיק ןייק קידנעמוק ,סרעטַאעט

 ןופ טעברַאַאב) *טנַאלַאש ריאמ, סעסעיּפ ייווצ קרָאי-וינ ןייק גרעב

 ןןַאמָאר ןייז| ןופ עיצַאזיטַאמַארד ַא ןוא (טײרּפשעצ ןוא טייזעצ,
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 -גָאּפ-רעבָאטקָא יד ןכָארבעגסיױא רעבָא ןענייז דלַאב ,"וינעּפמעטס;

 עטבעלעגרעביא יד ןופ טרעטישרעד ױזַא ןרָאװעג זיא ,ע .ש ,ןעמָאר

 ןייק ןרירגימע ןגעוו ןטכַארט ןביױהעגנָא טָאה רע זַא ,ןשינעעשעג

 לָאז רע זַא ,גרעבשיפ ,רד וצ טעדנעוועג ךיז טָאה רע ןוא ,עקירעמַא

 ןיא ןוא עסערּפ רעשידיי רעקרָאי-וינ רעד ןיא ןפַאשרַאפ םיא רַאפ

 ןייק עילימַאפ רעד טימ ןעמוק וצ ןעלטימ יד סרעטַאעט עשידיי יד

 עטירד ַא טקישעג ךיוא םיא רע טָאה קעװצ םעד וצ .עקירעמַא

 רעד ןופ ןשינעעשעג יד ףיוא טיובעג) "ןברק רעטצעל רעד; עסעיּפ

 .רד זיא סעסעיּפ יד .,(דנַאלסור ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןוא עיצולָאװער

 ןופ וועיק ןופ ווירב ַא ןיא .ןפיוקרַאפ וצ ןעגנולעג טינ ןגרעבשיפ

 : סעסעיּפ יד ןגעוו .ע .ש טביירש ,גרעבשיפ .ױד וצ 1905 רעבָאטקָא 8

 -ַאגַאּפ רעשידיי רעד, רעדָא 'וינעּפמעטס, עמַארד עטשרע ןיימ ,

 לָאז ןעמ זַא ,ןבירשעג .ע .ש טָאה ווירב ןרעדנוזַאב ַא ןיאְו 'ינינ

 ,לפייווצ ןֶא ,ריא טָאה ןןעמענ ייווצ יד ןֹופ םעגײא ןביילקסיוא

 דניצַא .תעדה לוקש רעייא טיול ןבעגעגרעביא ןוא ןעמוקַאב ןיוש

 ןטימ (עידעמָאק עקיטקַא יירד ַא) עמַארד עטייווצ א ךייא ךיא קיש

 טעברַא ךיא זַא ,עידומ ךייא ןיב ךיא .'טנאלאש ריאמ , ןעמָאנ

 ענייא ןייז טעוװ זַאעטָאּפַא ריא סָאװ ,עמַארד רעיינ א ףיוא טציא

 -נעייז ןעעזענוצ בָאה ךיא עכלעוו ,סענעצס עשימָאקינַארט ענעי ןופ

 ענונב זַא ,רעירפ ַא ןנָאז ךייא ףרַאד ךיא ...עשרַאו ןיא קיד

 ףמַאק ַא ןייטשוצסיוא ןעמוקסיוא אמתסמ ךייא טעוו עסעיּפ רעד

 ךיז ?עוו ךיא רָאנ ,ןטקעפע ןייק טינ טנָאמרַאפ יז סָאװ רַאפרעד

 קאמשענ ןשינַאקירעמַא םעד ןבענוצכָאנ ןביולרעד טינ לָאמנייק

 ןריטעּפער ייז ןלָאז .טסנוק רעד ןופ ןצעזעג יד ןגיוברַאפ ןוא

 רעדייא ןבעל ןופ תמא רעמ ןַארַאפ זיא ריא ןיא ,עסעיּפ יד ךיוא

 ןיא יוװ עיזעָאּפ רעקיניוו ךיוא םנה ,רעקידרעירפ רעד ןיא

 ",וינעּפמעטס;

 טרעדנע .ע .ש יװ ,ןּכָאװ יירד ןייק קעװַא טינ ןעייג סע רעבָא

 -ַאקירעמַא; םעד ךיז ןבעגוצרעטנוא טשינ סולשַאב ןטסעפ ןייז ןיוש

 רעבָאטקָא 26 ןופ גרעבשיפ ,רד וצ ווירב ןייז ןיא ןיא ,?קַאמשעג רענ

 : רע טביירש ,5

 ,טקַא רעיינ ַא ."וינעּפמעטס, וצ טקַא ןט-8 םעד ךייא קיש ךיא

 .טרעדָאפ עקירעמַא טיול ,טיוט ַא טימ .ןקידרעירפ םעד טָאטשנא

 .עביל סיוא ןטלעז ךיז טמס ,גנוניימ ןיימ טיול ,ןידלעה עשידיי ַא

 ןט-8 םעד טזייו 4? טסייה עקירעמַא ןזַא ,ןָאט ןעמ לָאז סָאוװ רָאנ

 זָאל .ןקוקכרוד טוג עסעיּפ עצנַאג יד רע זָאל .רעלדַא 'ה םעד טקַא

 ,ןלַאטעד עלַא טימ ,סעקוועשטיּפ עלַא טימ ןריפפיוא לָאמנייא יז רע

 "!ןיא סָאד סָאװ ןעעז רע טעוו

 -נייא ןַא שיפַארגעלעט קרָאי-וינ ןופ 1906 ןיא טמוקַאב .ע .ש ןעוו

 זיא סָאװ ,"רענַאקירעמַא רעשידיא רעד, ןיא ןטעברַאוצטימ גנודַאל

 -סױרַא טלָאמַאד טָאה רעכלעוו ,ןטסריוה ןופ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא

 טָאה ןוא ,קרָאי-וינ ןופ רָאנרעװַאג סלַא רוטַאדידנַאק ןייז טלעטשעג

 רע טרעפטנע ,גנוטייצ יד ןבעגוצסױרַא ןביוהעגנָא קעווצ םעד רַאפ

 עקירעמַא ןייק ןעמוק ןייז זיא ןקעווצ-טּפיוה ערעדנַא ןשיווצ זַא ,קירוצ

 ביוא ,ןבלעז םעד רַאפ ןוא רעטַאעט ןשידיי ןטימ ךיז ןענעקַאב וצ;

 ,?ןטעברַא וצ ךיוא ,ךעלגעמ

 ,רע טָאה ,סעיצידַארט עשיאעּפָאריײא טימ דנַאלסור ןופ קידנעמוק

 ןקירדינ ןקיטלָאמַאד ןפיוא ּפָארַא ןביוא ןופ טקוקעג ,קידנליוו טינ

 רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ בצמ

 סָאװ ,אפוג ןעגנוטייצ יד ןשיוװצ ץנערוקנָאק יד ךיוא םיא טָאה ,טייז

 סָאװ ,רעטַאעט ןשידיי ןיא ןעגנוריפפיוא יד רַאפ טדַאשעג םיא טלָאװ

 טייצ א רַאפ ןטלַאהעגּפָא ,עבַאגפױא:טּפיוה ןייז ןעוועג זיא סָאד

 ,עסערּפ רעשידיי רעקרָאיײ-וינ רעד ןיא ןטעברַאוצטימ
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 ןופ ןָאקיסקעל

 יקסװעשַאמָאט סירָאב טלייצרעד 1929 ןיא ןעלקיטרַא ייווצ ןיאְו

 עטכישעג עשיטסַאטנַאפ ַא ,"עמיטש עשידיא רעינרָאפילַאקג רעד ןיא
 טפיוקעג טָאה רע יו ,עקירעמַא ןייק .ע .ש טכארבעג טָאה רע יו

 -עגרָאפ םיא טָאה .ע .ש עכלעוו ,"וינעּפמעטס, עסעיּפ יד םיא ייב

 טָאה רע ןוא ,טונימ 15 רָאנ טרעיודעג טָאה גנוזעלרָאפ יד ןוא טנעייל

 ריא ןופ ןכַאמ טשרע; לָאז רע זַא ,ןבעגעגקירוצ םיא רעבירעד יז

 -עברַאַאב עיינ יד קירוצ טגנערב .ע .ש ןעוו וליפא רעבָא .*עסעיּפ ַא

 -עגפיוא קינייװ רעייז טָאה םכילש םולש זַא ,ןעזעג ךיא; בָאה ,גנוט

 ,עקנעצס ַא ָאד ,ץַאז ַא ָאד ןבירשעגוצ טָאה רע .עסעיּפ רעד ןיא ןָאט

 ערעטקַארַאכ יד .ןליּפש םוצ עסעיּפ ןייק טינ ץלַא ךָאנ זיא סע רעבָא
 ןוא ןציו יד ,עקידמכילע-םולש ַא ךַארּפש יד ,טנַאילירב ןענייז

 עסעיּפ יד ןעמ ןָאק ןריפפיוא רעבָא ,םכילע-םולש ַאלַא ךעלטרעוו

 ןענָאק לָאז 'ינעּפמעטס, ןוא ליפ רעייז ןטעברַא ךָאנ זומ'מ .טינ

 ךיז טסיוװרעד לייורעד .*עניב רעד ןופ רעטערב יד ןטערטַאב

 טָאה רע זַא ,טכַאמעגּפָא םיא טימ טָאה .ע .ש םגה זַא ,יקסװעשַאמָאט

 טָאה ,עסעיּפ ַא ענייז עקירעמַא ןיא ןריפוצפיוא טכער עקיצנייא יד

 טיירג רעכלעוו ,ןרעלדַא וצ טסעיּפ עטייווצ ַא טפיוקרַאפ ךיוא רע

 טפור יקסװעשַאמָאט .םורַא געט עכעלטע ןיא ןריפוצפיוא יז ךיז

 םגה ןוא ,דייררעביא ןקרַאטש ַא םיא טימ טָאה ,רבחמ םעד סיױרַא

 "ןינעּפמעטס, רע טריסנָאנַא ,עסעיּפ עקיטרַאפ ןייק טינ ךָאנ טָאה רע

 ןופ גנוריפפיוא יד טריסנָאנַא רעלדַא סָאװ טנװָא ןבלעז ןפיוא

 ךָאנ זיא 'וינעּפמעטס, , :רעטייוו טביירש יקסװעשַאמָאט ,?ז"הנקי;

 טָאה עסעיּפ יד .עניב רעד ףיוא ןריפפיוא םוצ ןעוועג קיטרַאפ טינ

 ןרעו טעברַאעגרעביא ןוא ןעגנורעסעבסיוא עליפ ןבָאה טפרַאדעג ךָאנ

 רע ןרעלדַא ןזָאל וצ רעבָא ,עניב רעד ףיוא ןרעוו וצ טליּפשעג םוא

 ךיא בָאה ,עקירעמַא ןיא עסעיּפ עטשרע סמכילע-םולש ןריפפיוא לָאז

 טעברַא רעד וצ ןעמונעג דלַאב ךימ בָאה ךיא ןוא ,ןדלוד טנָאקעג טינ

 זַא ,ןעוועג זיא סולש רעד .עסעיּפ יד ןרעסעבסיוא ןעגנַאפעגנָא ןוא

 -כרוד ןענייז !וינעּפמעטס, ןיימ ןוא !ז"הנקי, סרעלדַא, ןסעיּפ עדייב

 ,?ןטײּפמָארט ןוא קיוּפ טימ ןלַאפעג

 -רַאפ טָאה יקסװעשַאמָאט סירָאב ןעוו ,1926 ןיא ,רעטעּפש ןרָאי

 טלייצרעד ,תונורכז *עשירעטכיד, ענייז *סטרעװרָאפ ,, ןיא טכעלטנפע

 -רעדיוו רע ,עיסרעוו רערעדנַא ןַא ןיא לסיב ַא עטכישעג עבלעזיד רע

 ךָאנרעד ,וועיק ןייק טלעג ןי.ע .ש טקישעג טָאה רע זַא ,רעדיוװ טלָאה

 רעד ןיא ןפיוקרַאפ וצ ןגָארקעג םיא ןופ רעטעּפש ןוא ץייווש ןייק

 ענייז ףיוא ,רע טָאה ךָאנרעד ,ןבעל-םיבנג ןופ ןַאמָאר ַא סעּפע עסערּפ

 ןבעגעג ,עקירעמַא ןיא עילימַאפ רעד טימ ןי.ע .ש טכַארבעג ,ןטסָאק

 -מעטס, עסעיּפ רעד רַאפ טלעגטנַאה רַאלָאד טנזיוט סיוארָאפ ןיא םיא

 טרעוו קיטייצכיילג זַא ,ךיז טסיוורעד יקסוװעשַאמָאט ןעוו ןוא ,"וינעּפ

 טסילשַאב ,"ז"הנקי, עסעיּפ יד רעטַאעט ןיא ןרעלדַא ייב טריסנָאנַא

 טייצ ןייק ָאטינ ךעלריטַאנ זיא'ס ."וינעּפמעטס, ןריפוצפיוא ףכית רע

 ןוא ,עניב רעד רַאפ ןטיירגוצוצ ןוא ןטעברַאַאב וצ קירעהעג יװ יז

 :גנוריפפיוא יד ױזַא טרעדליש יקסוװעשַאמָאט

 -ךָאפ םעד ןעיצפיורַא ןסייה וצ טמעשעג טושַּפ ךיז בָאה ךיא,

 רימ 'וינעּפמעטס, ַא רַאפ סָאוװ טסואוועג ךָאד בָאה ךיא .גנַאה

 טינ ױזַא רעבָא טלָאװ םכילע םולש ןעוו .ןעגנַאלרעד ָאד ןלעוװו

 ןכַאמ טנָאקעג !וינעּפמעטס, ןופ ןעמ טלָאװ ,רימ ןנעק טלדנַאהעג

 ןעמענוצנייא טרַאװרע טינ בָאה ךיא .עסעיּפ עקידהשקשינ ץנַאג ַא

 ןכָאװ עכעלטע ןייג טנַאקעג יז טלָאװ ךָאד רעבָא ,ריא טימ ןטלעוו

 טעוו םלוע רעד זַא ,ןקָארשעג ךיוא ךיז בָאה ךיא ... גלָאפרע טימ

 טנָאקעג טינ טָאה רעליּפשיוש יד ןופ רענייק .לַאדנַאקס ַא ןכַאמ

 ןטשרע םוצ זַא ,ןייז הדומ זומ ךיא .,רעטקַארַאכ ןייז ןעגנערבסיורַא

 ייב ייס ןוא ןסעיּפ עטוג ייב ייס ,ערעיראק-רעטַאעט ןיימ ןיא לָאמ

3948 



 רעצטַאעט ןשידיי

 טָאה סע .ןבענעג טינ גנולעטשרָאפ אזַא ךָאנ ךיא בָאה ,עטכעלש יד

 ןעוועג זיא קערש ןיימ רעבָא .למוט רעדליוו ַא טשרעהעג טושּפ

 ןסעזעג ךיז זיא רעײג-רעטַאעט רעכעלטינשכרוד רעד ,טסיזמוא

 סעּפע זַא ,טליפעג ןבָאה ערעטנעגילעטניא יד זיולב .,קיטליגכיילג

 -וזַאב-רעטַאעט רעכעלטינשכרוד רעד טָאה טכייליפ ןוא .ָאד טלעפ

 טַאהעג ארומ טָאה רע רָאנ ,סעּפע טלעפ סע זַא ,טקרעמַאב ךיוא רעכ

 םעד ןופ קרעוו א סעּפע ךָאד זיא סע .טרָאוװ טכעלש א ןגָאז ֹוצ

 רעד ףיוא ןרָאיטקַא יד ,רימ רעבָא ... ! םכילע םולש ןטמירַאב

 קזוח ןכַאמ רימ זַא ,ןענַאטשרַאפ טוג ,טסואוועג טוג ןבָאה ,עניב

 ."ןייֵלַא ךיז ןופ

 שטיװָאניבַאר םַאדַאמ טנקייל ,רעטעּפש געט עכעלטע ווירב ַא ןיא

 טרעלקרעד ןוא ןבירשעג טָאה יקסװװעשַאמָאט סָאװ טרָאװ סעדעי ּפָא

 -ַאמָאט .ףוס ןזיב בייהנָא ןופ טנגיל ןוא טכַארטעגסױא רַאפ ץלַא

 ן,רעפטנע ןקידנגָאז-טינרָאג ןשינָאקַאל ןצרוק ַא ףיורעד טיג יקסוועש

 : תונורכז ענייז ןיא טלייצרעד יקסנישמור ףסוי רָאטיזָאּפמָאק רעד

 ,"רעטכעט עשידיי סמכילע-םולש ןופ עבָארּפ ַא ייב ,לָאמ ןייא,

 ןטָאנ ףיוא ןביירשרַאפ לָאז ךיא ןטעבעג יקסוװעשַאמָאט ךימ טָאה

 ןעמ .ןעגניזרָאפ רימ רַאפ טעוװ םכילע-םולש עכלעוו ,עידָאלעמ ַא

 -םולש .,"רעטכעט עשידיי , עסעיּפ ןייז ןיא ןעגנוזעג עקַאט סע טָאה

 טָאה סע .רעטרעװ יד טימ ןעגנוזעג רימ רַאפ סע טָאה םכילע

 ."סע טיינעצ ליומ ןיא ןוא סע טסייה לגוק ,יוא ,יוא, ןסייהעג

 ,ןעגנוזעגרָאפ רענייטש ןייז ףיוא ,רימ סע טָאה םכילע-םולש ןעוו

 ךָאנ ןענניזרָאפ רימ לָאז רע זַא ,ןטעב םיא טלָאװעג רימ ךיז טָאה

 עידָאלעמ יד .טמעשענ ךימ בָאה ךיא רָאנ ,סעידָאלעמ-סקלָאפ

 טָאה ,ןעננוזעגרָאפ רימ ראפ סע טָאה רע יוװ ױזַא ,רעטרעוו יד טימ

 זיא עניב רעד ףיוא רעטַאעט ןיא רעבָא ,ןענח רעטנזיוט טָאהעג

 םעד ןרָאלרַאפ טָאה סע .?טעלּפוק קיליב ַא ןעמוקעגנפיױרַא סע

 -ענוצ טָאה ןעמ .טייקכעלמיטסקלַאפ יד ,ןח-םכילע-םולש ןצנַאנ

 טָאה לעזדירפ ןוא ,סקיריל ענעפורעגיוזַא יד ,רעטרעוו ךָאנ טכַאמ

 -מיטסקלָאפ סָאד ןעקנורטראפ טָאה סע ןוא םינונינ טעּפעשטענוצ

 עסעיּפ עצנַאג יד רָאנ ,ןוגינ רעד טינ ,ןעמכילע-םולש ןופ עכעל

 .ןטקעפע-רעטַאעט עקיליב ןיא ןרָאװענ ןעקנורטרַאפ זיא

 טָאה םכילע-םולש סָאװ ,עסעיּפ רעד ןופ גנונעיילרָאפ רעד ךָאנ

 םיא טָאה עכלעוו ,עינַאּפמָאק רעצנַאנ רעד ראפ ןָאטענ ןיילַא

 ,עסעיּפ רעד רַאפ יוװ רעמ ךָאנ ןענעיילרָאפ ןייז רַאפ טרידָאלּפַא

 ןליּפש ןלָאז ןרָאיטקַא יד ןעוו זַא ,טנָאזעג ָאקסעלונָאמ רימ טָאה

 טעוו ,טנעיילעג סע טָאה םכילע-םולש יוװ זיולב טנעצָארּפ קיצפופ

 רע זַא ,רעבָא קידנבענוצ ,לַאפייב ןטסערג םעד ןבָאה עסעיּפ יד

 ,סעסקוס ןטשטנואוועג םעד ןבָאה טינ טעו סע זַא ,ארומ טָאה

 .םכילע-םולש ַא ןופ ערעפסָאמטַא יד ,רענעט יד ןלעפ סע ?ייוו

 עכעלרעדיוש ַא ןעוועג זיא סע .ןפָארטענ טָאה ָאקסעלונַאמ ןוא

 ,"גנולעטשרָאפ

 ןופ ערעימערּפ רעד ןופ טנוװָא ןבלעז םעד| 1907 רַאורבעפ 8 םעד

 "רעטַאעט סלּפיּפ, סיקסװעשַאמָאט סירָאב ןיא זיא |"ףרואווסיוא,

 -בעט עשידייג ,רעדָא ,"וינעּפמעטס, ס'.צ .ש ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא

 -ַאמָאט .ב ןופ טריפעגפיוא ןוא טרינעצס ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד ,"רעט

 ָאקסעלוגָאמ ןופ קיזומ ,םכילע םולש ןופ רעדיל-סקלָאפ ,יקסוועש

 ,לעזדירפ ןוא

 : ךיז טָאה *ךוב םכילע םולש, ןטיול

 סָאװ טייצ רעד ןיא :ןעייווצ ףיוא טלייטעצ ףרַאש 'קיטירק, יד ,

 טביולעג ןבָאה 'לַאנרושזננרָאמ, ןוא !טאלבעגאט, עכעלטניירפ יד

 -רעטנורַא ייז ןעננוטייצ ערעדנַא יד ןבָאה ,למיה ןזיב עסעיּפ יד

 ןייֵלַא .ע .ש ךָאנ טָאה וצרעד .םילוזלז עטסערג יד טימ ןסירעג

 -עג טָאה רע סָאו ,עדער ַא ןיא :רעייפ ןפיוא למיוב ןסָאנענוצ
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 ענעפָא טימ רע טָאה ,סערעימערּפ ענייז ןופ רענייא ףיוא ןטלַאה

 בקעי ױזַא יו ןפוא םעד טכַאלענסיוא םיזמר ענעטלַאהַאב ןוא

 -רעטַאעט ענייז ןיא רעגייטשסנבעל ןשידיי םעד טלדנַאהַאב ןידרָאג

 -בייל סנידרָאג ןעוועגנ טלָאמַאד זיא סָאוװ ,,טייהראוו יד, ,קיטש

 -סַאּפ ל?אומש , טָאה יז זַא ,ןרָאצמירנ אזַא ןיא ןיירַא זיא ,ןַאנרָא

 ןעמָאנ ןטימ שזַא עיזנעצער ריא ןיא ןיא טלטיטַאב 'קַאנרעט

 ןלַאמענּפָא ןםכילע-םולש זיא םינּפ-תלבק ַאזַא ךָאנ ,'שינעעזרַאפ,

 ."רעטַאעט ןרַאפ ןביירש וצ קשח רעד

 רעד *טײהרַאװ; רעד ןיא טָאה ,רעביא טיג ןַאמלוש והילא יו

 עדייב ןגעוו עיזנעצער ןייא טקורדעגּפָא רעללימ .ע .ל רָאטקַאדער

 -מעטס ,רעדָא ,רעטכעט עשידייא ןוא "ףרואווסיוא רעד;} עסעיּפ

 | :ן"וינעּפ

 -ַארד ךיירגלָאפרעד טינ לָאמנייק ןָאק ןעמ זַא ,טביירש רעללימ,

 טעוו עמַארד רעד ןופ נלָאפרעד רעד זַא ןוא ,ןַאמָאר ַא ןריזיטַאמ

 -עטיל ַא יו ןמכילע-םולש ןופ עיצַאטוּפער יד ןרעסערגרַאפ טינ

 -קַארַאכ ,ןּפיט טימ לופ זיא ןוא ?ענינירַא זיא ןַאמָאר רעד .טָאר

 ּפָאק רעייא ןיא ןייא ךיז ןקירד עכלעוו ,סענעצס טימ ןוא ןרעט

 רעבָא זיא עמַארד יד .טינ טליװ ריא יצ טליוװ ריא יצ ,ןצרַאה ןוא

 יד רַאפ םורַא ךיז ןעיירד סָאװ ,ןרוגיפ ןופ ּפָאקסעדיילאק ַא רָאנ

 ןעמ סָאװ ןוא ןליוו ייז סָאוו קידנסיוװ טינ ,רעיושוצ ןופ ןגניוא

 ןיא ןשטעװקניירַא טלָאװעג טָאה רעסַאּפרַאפ רעד ,ייז ןופ ליוװ

 רעבָא --- ,ןַאמָאר ןיא ןבירשעגנָא טָאה רע סָאוװ ץְלַא עמַארד רעד

 ןעמוקעגסיורַא ץֹלַא זיא ,ןַאמָאר ןייק טינ זיא עניב יד יװ ױזַא

 ןוא טָא-טָא זַא ,ךיז טכַאד קילבנגיוא ןדעי זַא ,ךַאװש ןוא סַאלב

 עמערָא סָאד ןוא עסעיּפ רעד ןופ ןבעל סָאד ןייגסיוא טעוו סע

 ךיז טעװ גנַאהרָאפ רעד רעדייא ךָאנ ןברַאטש טעוװ שינעפעשַאב

 רעד ןיא גנולצולּפ טוט ןייורעטרע .לָאמ טייווצ ַא ןבייהפיוא

 סע .טסינַאמָאר םעד ע"ש ןופ טנַאלַאט רעד שטשילב ַא עמַארד

 טעליוק ןלזנ א יו ןוא נרוטַאמַארד רעד ע"ש דלַאב רעבָא טמוק
 ,קעווא סָאד רע

 -נערטשנָא רעדעי ףיוא קידנטכַא טינ ,?חר ןופ רעטקַארַאכ רעד

 ע"ש יוװ ױזַא ןבילברַאפ טעמכ זיא ,גרוטַאמַארד םעד ע"ש ןופ גנוג

 ןייג וצ טרעוו זיא סע ןוא ,טלָאמעגנָא ריא טָאה טסינַאמָאר רעד

 ,לחר עזיד ,טוג זיא יז .ןייֵלַא רעטקַארַאכ ןזיד ןגעוו עמַארד יד ןעז

 ןיא ענעצס יד .טליּפשעג רעסעב ךָאנ ןוא ,ןבירשעג טונ רעייז

 םענעסירעצ ַא טימ ןידלעה עכעלקילגמוא יד ןעוו ,טקַא ןטירד

 ענעצס עזיד -- ,יז טביל רע יצ קירעדנעמש ריא טנערפ ץירַאה

 ןבָאה עקינייא .טסנוק רערעכעה ןוא רערעסעב רעד וצ טרעהעג

 רעזיד ןופ רעטקַארַאכ ןשיטסילַאער וצ םעד ןגעק טריטסעטָארּפ
 ?סיב ַא ענעצס עקיזָאדיד טציא טָאה ןעמ זַא, טגָאז ןעמ .ענעצס

 עסעיּפ רעד טרעטשענ טינ טלָאוװ סע זַא ,קידנבעגוצ ,טרעדנעעג

 ןיא ךָאד רעבָא ,טקַא ןטירד ןופ סולש ןזיד ןרילָאּפוצּפָא לסיבַא

 .קיטש ןצנַאנ ןופ ענעצס עטסעב יד סָאד

 עיצַאניבמָאק ַא, זיא !וינעּפמעטס , זַא ,רעטייוו טביירש רעללימ

 -נירנ םעד ןופ עיזעָאּפ רעד ןָא רָאנ ,רעניײטַאל ןוא ןדַאפדלָאג ןופ

 ןופ ןטַאט םעד ןופ קינכעט רעד ןָא ןוא רעטַאעט ןשידיי ןופ רעד

 -ענוצ טלָאװ ע"ש ןעוו זַא ,רעכיז ךיוא זיא רעללימ ,'דנוש ןשידיי

 רע יו טסנרע ליפיוזַא טימ 'וינעּפמעטס, עמַארד ןייז וצ ןעגנַאנ

 ץנַאג א ןעמוקענסױרַא טלָאוװ ,ןַאמָאר ןייז וצ ןעגנַאנענוצ זיא

 .עמַארד ערעדנַא

 .א טיול -- טביירש 'טָאלבענאט, ןיא רעביירש רעמינָאנַא רעד
 ַא ןבירשענ טרעוו סעסעיּפ סמכילע-םולש טימס זַא -- ןַאמלוש

 דרעהַא זיב .רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעגנ רעד ןיא ?טיּפַאק רעיינ

 סעמַארד יד .רעטַאעט ןשידיי ןתמא ןייק טָאהעג טינ רימ ןבָאה
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 סעידעמָאק ןייק ןענייז סעידעמָאק יד ןוא טינ סעמַארד ןייק ןענייז

 -ךלָאנ םהרבא .עטשלעפעג ןוא עטעבנגעגנ ןענייז ןלָאר עלַא .טינ

 ענייז ןיא ,רעטַאעט ןשידיי ןתמא ןַא טיובעגפיוא טָאה ןעדַאפ

 -ַאל ןעמוקעג ןענייז ךָאנרעד רעבָא .ר"מש ןעננַאגעג זיא טירטסופ

 רעטַאעט ןשידיי םעד ןבָאה ןוא ץיוורוה רָאסעּפָארּפ ןוא רענייט

 רעד ןעמוקעג ןיא ןציוורוה ןוא ןרענײטַאל ךָאנ ,טקירעדינרעד

 ןייז טימ ,עדנַאש ןייז טימ ,ץומש ןייז טימ םומזילַאער, ןופ דָאירעּפ

 רעסיורג רעד טָאה עפוטש רעזיד ןיא .'ןעזסיוא ןדליוו ןצנַאג

 םעד ןענופענ ,םכילע-םולש רעה ,ןבעל-סקלָאפ ןשידיי ןופ רענעק

 יווצ סמכילע-םולש ןופ ננוריפפיוא רעד טימ .רעטַאעט ןשידיי

 ,רעטאעט ןשידיי ןיא דָאירעּפ רעיינ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סעסעיּפ

 .טביולעג קרַאטש ןרעוו סעסעיּפ עדייב

 -עיצעּפס א טקורדענ ןעוועג 'טַאלבענאט , ןיא זיא ןגרָאמ ףיוא

 טדער 'וינעּפמעטס , ןנעוו . . . .'וינעּפמעטס , ןנעוו ?קיטרַא רעל

 גנורעטסייגַאב ליפיוזַא טימ טינ רעקיטירק רעמינָאנַא רעד ןיוש

 רָאנ סיורג זיא ,רע טביירש ,םכילע-םולש .'ףרואווסיוא, ןגעוװ יו

 טדער רע ןעוו רעבָא ,ןבעל עשידיי עתמא סָאד רָאפ טלעטש רע ןעוו

 ,ןח ןייק טינ טָאה םייה עשידיי יד זַא ,טזייו ןוא עביל ןגעוו

 רעד .,ץַאלּפ ןקיטכיר ןייז ףיוא טינ םכילע-םולש ןיא טלָאמַאד

 הנותח עשידיי ַא רָאפ טלעטש םכילע-םולש ןעוו ,טקַא רעטשרע

 ענעצס עטייווצ יד רעבָא ,טוג זיא ,ןטנעמָאמ עקידנריר עלַא טימ

 ןעּפָארכ סָאד .ןשינערעהוצנָא עסואמ טימ ,הפלובנ טימ לופ זיא

 ,תמא זיא סע .קורדנייא ןטכעלש ַא רעייז טכַאמ עניב רעד רעטניה

 סָאד סָאװ רעבָא ,ןבעל ןתמא ןיא רָאפ ןעמוק ןכַאז עכלעזַא זַא

 -ירד רעד זיא עסעיּפ רעד ןופ עטסגרע סָאד ? םוקילבוּפ םעד ןזייוו

 ,סָאד .רעמיצ-ףָאלש ןרעביא טְלַאפ גנַאהרָאֿפ רעד ןעוו ,טקַא רעט

 ןטסילַאער יד וליפא ,זעילַאדנַאקס טושּפ זיא ,רעקיטירק רעד טלַאה
 -ידײלַאב ַא ןיא סע .ענעצס ַאזַא ןלעטשוצרָאפ טינ ךיז ןגעוורעד
 ןטסיטרַא יד .ןעיורפ יד רַאפ לעיצעּפס ,םענייא ןדעי רַאפ גנוק

 -יו ,לַאטנעזָאר ,גנָאי ,ץיװַאמַארבַא ,ָאקסעלונָאמ ,יקסוװעשַאמָאט

 ןרעו דניקשיפ ןוא טַאלבנייװ ,ןַאמרעקוצ ,יקסנידונ .ב ,יקסנעל
 ,",טביולעגנ קרַאטש

 -נעצער ןייק ןענייז *לַאנרושז-ןעגרָאמ, ןיא ןוא *סטרעוורָאפ, ןיא

 .ןרָאװעג טקורדעג טינ *וינעּפמעטס; ןגעוו סעיז

 ס'יע .ש ןגעק עסערּפ רעלַאקידַאר רעד ןופ קיטירק עפרַאש יד

 "ןעגרָאמ, רעד זַא ,טריפרעד ,טנָאמרעד רעירפ יװ ,ןבָאה ןסעיּפ

 ןכלעוו ןיא ,לקיטרַא ןלעיצעּפס ַא טכעלטנפערַאפ טָאה *לַאנרושז

 ףיוא סעקַאטַא ערעייז רַאפ תובס יד ןקעדפיוא טבורּפעג טָאה רע

 : .ע .ש

 -- ןַאמלוש .א ןופ ןטַאטיצ יד טיול --- רעבײרש-לקיטרַא רעד,

 ,לזיילק ערעגנוי סָאד , זַא ,ןטכיר טנעמעג ךיז טָאה ןעמ זַא ,טניימ

 ,(.ש .א ,,טייהראוו יד; זיא טניימעג) רעריפ א זיא ןידרָאג ואוו

 ןידרָאנ טָאה ע"ש ןיא לייוו ,ןמכילע-םולש ןגעק !טערטפױרַא לָאז

 טעװו ןעמ ןעוו זַא ,ארומ טָאה ןידרָאנ ,טנערוקנַאק ןקרַאטש ַא

 תולעמ יא ןבָאה סָאוו יד ,ןרעטקַארַאכ עתמא עניב רעד ףיוא ןזייוו

 -ורסח רָאנ ןבָאה עכלעוו ,ןרעטקַארַאכ סנידרָאנ ןלעוו ,תונורסח יא

 טלעטש סָאװ ,םזילַאער סנידרָאג ,עדָאמ רעד ןופ סױרַא ךיילג ,תונ

 ןוא 'ַאימערוז עיָאװָאנ רעד ןופ טסוג םעד טיול ןדיי ןדעי רָאפ

 -רַאֿפ רַאפעג ןיא זיא ןןעננוטייצ עשיטימעסיטנַא| !ץעבַארַאסעב;

 -ךָאפ , םעד טניימעג) 'לזיילק ןרעטלע; םעד .ןרעוו וצ ןדנואווש

 טינ טלָאװ ,ביל טינ ןענידרָאנ טָאה ןעמ ואוו ,(.ש .א ,'סטרעוו

 ,ןעייטשרַאפ ייז רעבָא ,ןטילעג םעד ןופ טלָאװ ןידרָאג ןעוו טרַאעג

 רַאפ טינ זיא הנכס יד זַא ,,עקנַאשזעל רעד ןופ ןטַאמַאלּפיד יד;

 סע .עניב רעשידיי רעד ףיוא םזילַאער רַאמ רָאנ ,טסילַאער ןייא
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 -ענסיוא ןבָאה ןטסילַאיצַאס יד סָאװ ,םזילַאער ןרַאפ הנכס ַא זיא

 ,"עיזַאושזרוב רעשידיי רעד ןנעק עדנַאנַאּפָארּפ רעייז בילוצ טצונ

 ךיז טקירד ןעגנוריפפיוא יד ךָאנ קורדנייא רעכעלנעזרעּפ ס'.ע .ש

 םעד קרָאי-וינ ןיא ןבירשעג ,רעדניק ענייז וצ ווירב ןייז ןיא סיוא

 :סערעימערּפ יד ךָאנ דלַאב ,1907 רַאורבעפ 9

 ,ךיז טכַאד ,ןוא ןטלאהענסיוא ךיא בָאה ןעמאזקע םעד ,ונ,

 ןעוועג ךעלנעמ טינ זיא'ס סָאװ ןיא ןופרעד ךַאז יד .דנצנעלג

 וצ ןעמוקעגסיוא זיא'ס לייוו ,קורדנייא ןצנַאנ ַא ןגָארטוצסױרַא

 ןיא ןטקַא ייוצ ףיוא ןעוועג ןיב ךיא :ןעייווצ ףיוא ךיז ןסיירעצ

 יא ,ָאד יא .רעטַאעט ןטייווצ םניא ןטקַא ייווצ ףיוא ןוא ,םענייא

 ,סעיצַאװַא טכַאמעג ,לָאמ ךס ַא ןפורענסיױרַא ךימ ןעמ טָאה ןטרָאד

 זיא סלַאפנדעי .ןדירפוצ ןבילבעגנ זיא ,טנייש סע יוװ ,םלוע רעד

 -מעטס, .גונעג טקעלקענ טָאה סע זַא ,טייקיינ ליפוזַא ןעוועג זיא

 ,שיטעָאּפ זיא סָאװ ,סעּפע ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג טָאה 'וינעּפ

 ןעננואווצעג טָאה ,רעדיוו ,,ףרואווסיוא רעד, .שילַאכרַאירטַאּפ

 וצ ןוא ליומ סָאד ןּפָא ןטלַאה וצ טייצ עצנַאג יד םוקילבוּפ סָאד

 ,יינ ָאד ןיא סָאד .ןלַאפעג זיא גנַאהרָאפ רעד ןענַאװ זיב ןכַאל

 רעד ןוא ,ןסעגענוצ ןיוש ךיז טָאה עריטַאסדןַאנַאלַאב יד תמחמ

 זַא ,םערָא ױזַא ןיא ןגרוטַאמַארד עשידַאס עניה יד ןופ רָאמוה

 ,טלעג רַאפ "ןציוו, ןפיוק ייז .,ייז ףיוא תונמחר ַא טסָארּפ זיא'ס

 טנייה -- טַאקָארּפ ףיוא ןרעדנַא םייב רענייא ןעמענ ייז רעדָא

 ץנַאג ףיוא -- ןנרָאמ ןוא ,/וינעּפמעטס, ץנַאג ףיוא רימ ןעייג

 .טמיטשַאב רעמ ןביירשנָא ןיוש רימ ןלעוו טלָאמַאד .!קַאנרעטסַאּפ,

 ךיא ןיב רעשילגנע רעד רַאפ ןיא ,עסערּפ רעד ךייש זיא'ס סָאוװ

 עשידיי יד .רעשידיי רעד ןופ רעכעלרע זיא יז םורָאוװו ,קיאור

 .טינ סטוג םוש ןייק ךיא טראװרעד ריא ןופ .שיאיײיטרַאּפ זיא

 -בוּפ סָאד זיא רקיע רעד .ןשָארנ ַא טרעוו ןצנַאגניא זיא יז רָאנ

 .םלוע רעסיורנ רעד ,םוקיל

 ,רעשילַארטַאעט ,רערעדנוזַאב ַא ןיא רימ ןבעל ,טעז ריא יו

 ,טלעוו רעד טָא ןיא טּפוטשעגניײרַא זדנוא טָאה ןבעל סָאד .טלעוו

 ןקיזָאד םעד ףיוא ןעגנולכיורטש ךס א רָאפ ךָאנ רימ טייטש סע ןוא

 ַא ןעמוקוצסיורַא ףָאה ךיא ןוא ףמַאק רעסיורג ַא ,געװו םעיינ
 ."רעגיזַאב

 ,ןכַאװ 2 רָאנ ןעגנַאגעג זיא עסעיּפ יד

 : טביירש שטיווָאקרעב .ד .י

 -יטַאמַארד יד ןענעייל וצ ןעמוקענסיוא טינ ?ָאטנייק זיא רימ,

 טינ וליפַא ריא ןופ טָאה םכילע-םולש .'וינעּפמעטס, ןופ עיצַאז

 ןיֵלַא רע ,םינּפ ַא -- עיּפָאק ַא ןטפירש ענייז ןשיווצ טזָאלענרעביא

 ןעעזעג לָאמנייא רָאנ יז בָאה ךיא .ןטלַאהעג קינייוו ריא ןופ טָאה

 גנוריפפיוא רעד ןיא ,טיוט סמכילע-םולש ךָאנ ןיוש ,קרָאידוינ ןיא

 עטּפעלקעגפיונוצ-ךינ א ןעוועג זיא סָאד .יקסוועשַאמָאט םַאדַאמ ןופ

 ןבָאה עכלעוו ,ןרָאיטקַא עדמערפ טימ ,"גנולעטשרָאפ-סיפענעב ,

 ןבילבעג טינרָאג ןיא ריא ןיא זַא ,ױזַא ,'ירבע,; ענענייא טקָארבעג

 א רעייז ןעוועג זיא קורדנייא רעד ןוא ,טסייג סמכילע-םולש ןופ
 ."רעקירעיורט

 ןיא טריפעגפיוא יקסוװַאלסַאז ףלָאדור טָאה 1928 רַאורבעפ ןיא

 ,(דנַאלטעל) עגיר ,(ךיירקנַארפ) זירַאּפ ןיא רעטעּפש ,קָאטסילַאיב

 עסעיּפ ַא ,(ןליוּפ) שזדָאל ןיא 1929 ןיא ןוא (דנַאלגנע) ןָאדנָאל
 .?וינעּפמעטס;,

 1920 ץרעמ ןיא עסעיּפ רעד ןופ גנוריפפיוא סיקסוװוַאלסַאז ןגעוו
 : רעיימ סירָאמ טביירש ,ןָאדנָאל ןיא *רעטַאעט-ןָאיליוװַאּפ , ןיא

 -כעט יז טָאה גנולייצרעד ַא ןופ גנוריזיטַאמַארד עדעי יו ...,

 טינ זיא ננולדנַאה רעד ןֹופ גנורענייטש יד ןוא ,ןרעלעפ עשינ

 -םולש עקידריווקרעמ יד ןַאהרַאפ זיא'ס רעבָא .נֹונעג קרַאטש
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 ןיא פיט רעדעי ,ןּפיט עשידיי ןופ גנוריזירעטקַארַאכ עקידמכילע

 ךיוא ריא ןיא זיא'ס ןוא ,ןח ןרעדנוזַאב ַא טימ ןבעל קיטש ַא

 ןשיווצ עביל עקידהעונצ ןגָאז ןָאק ןעמ ,עשיטנַאמָאר יד ןַאהרַאפ

 ךיוא ,דנטלַאהרעטנוא רעייז זיא סָאד ןוא ,ןלחר ןֹוא וינעּפמעטס

 עסעיּפ רעד ןיא רעלעפ רעשינכעט רעטסערג רעד .טנַאסערעטניא

 .קידעבעל וצ ,ךייר וצ זיא ,הנותח יד ,טקַא רעטשרע רעד סָאװ זיא

 גנולדנַאה יד ןוא ,רעקיאור ןבייחנָא ךיז שינכעט זומ עסעיּפ ַא . .,

 .רעוויסנעטניא רעדָא רעקידמרוטש ,רעקרַאטש ץלַא ןרעוו לָאז

 זעידנַארג ױזַא טקַא רעטשרע רעד זיא 'וינעּפמעטס, ןיא רעבָא

 שטָאכ ,טקַא רעטירד ןוא רעטייווצ רעד זַא . . . ,קידעבעל ױזַא ןוא

 סיוא ןעעז ,קידעבעל ןוא ןייש רעייז ךיז רַאפ ןוא ןַא ןענייז ייז

 -מטעטס סלַא טליּפשעג טָאה יקסווַאלסַאז .ר .. . .ךַאוװש ןוא סַאלב

 ,עדיירפ סלַא גרעבסָארג הנח ,עלחר סלַא אניקפעז םַאדַאמ ,וינעּפ

 רעגרעב לעשאר ,לדנעמ השמ סלַא ווָאמואַאנ ,בייוװ סוינעּפמעטס

 סע .עשטכעמ סלַא גרעברעבליז ףלָאװ ,עטתנתוחמ טּפיױה יד סלַא

 ,"גנולעטשרָאפ עטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא

 סירָאמ ךרוד עּפָאריײא ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא זיא עסעיּפ יד

 ,ןיבור םחנמ ןוא עּפמַאיל

 -ַאעט טסנוק רעשידייג ןיא ,קרָאי-וינ ןיא זיא 1929 ץרעמ 6 םעד

 עשיטנַאמָאר ,רעלדיפ רעד וינעּפמעטס ,, ןרָאװעג טריפעגפיוא "רעט

 טרינעצס ,םכילע םולש ןופ רעדליב 12 ןוא ןטקַא 2 ןיא עידעמָאק

 ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד ,ץרַאװש סירָאמ ןופ טריסישזער ןוא

 .?ןָאסנָארַא .ב --

 : גרעבדלָאג .צ .ב טביירש גנוריפפיוא רעד ברע

 .'וינעּפמעטס , ןייז טריזיטַאמַארד ךיוא... טָאה םכילע-םולש ,

 ךיוא רָאנ ,ןַאמָאר ַא ןופ עמַארד ַא ןפַאשעג רָאנ טינ טָאה רע רעבָא

 -עדָאפ יד וצ 'וינעּפמעטס , ןטריזיטַאמַארד ןייז ןסַאּפוצוצ טכוזעג

 רעכלעוו ,טייצ רענעי ןופ רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב םעד ןופ ןעגנור

 ןזיװַאב ךיז טָאה 'וינעּפמעטס, ןענַאװ זיב .טונ וצ טינ ןעוועג זיא

 ךָאנ ןעמוקעגרָאפ ןענייז ,עניב רעד ףיוא 'טולב ןוא שיילפ ןיא;

 רעטַאעט ןופ תוירחא רענענייא רעד ףיוא ןיוש ,'ןעגנוסַאּפוצ

 -מעטס, טרינעצס יינ סָאד ןופ ... ץרַאװש סירָאמ טָאה טציא ..,,

 רעיינ ץנַאג א רעבָא זיא 'וינעּפמעטס, רעקיטציא רעד .,'וינעּפ

 ןטימ ייס טצונַאב ךיז ץרַאװש סירָאמ טָאה טעברַא ןייז ןיא .ןינב

 ."עמַארד רעד טימ ייס ,ןַאמָאר

 :גנוריפפיוא רעד ןגעוו טביירש ץנַאלג .א

 -םיוא רעיינ ַא טימ ןעגנַאגעגוצ ךאז רעד וצ זיא ץרַאװש ...,

 ַא ןפַאשַאב וצ ןטָארעג םיא זיא ,ןַאלּפ םעיינ ַא טימ ןוא גנוסַאפ

 סָאװ ןוא קידהשקשינ ךיז ןעלטייק סָאוװו ,ןדָאזיּפע עמענעגנָא ייר

 ןוא ןענױשרַאּפ עשמכילע-םולש הדע ןַא טימ טנוװָא ןַא ןָא ןליפ

 -ָאק ןייק ןְליפַא ,עמַארד ןייק ,סעקנעצס עשיטסירעטקַאראכ טימ

 -רענייטש ןענייז סע . .. ןעמוקעגסיױרַא טינ ךעלטננייא זיא ,עידעמ

 זיא ייז וצ סערעטניא רעד .עיניל רעטשרע רעד ןיא --- רעדליב

 ןבָאה ,סע טסייה ,ױזַא --- רעשיטסירָאלטלָאפ ןייר ַא לָאמטּפָא

 -עג ,ךיז ןטלָאשעג ,ןסענענ ,טדערעג ,טבעלענ סעדייז ערעזדנוא

 .ןעניױשרַאּפ יד ןיא טקעטש םזימָאק רעד .טעוועצל

 עכעלמיטסקלָאפ יד טָא טָאה ץרַאוװש סירָאמ סָאװ ,דָאש ַא .. ,
 רעצנַאג רעד ןופ וויטַָאמ-טייל םעד רַאפ טכַאמענ טינ טיײקטנחַאב

 ןוא ןליּפש ןייז טימ ןזיווַאב טָאה ,ןיילַא ץרַאװש ,רע .גנוסַאפפיוא

 ןעזסיוא טנָאקעג טלָאװ עניב יד טונ יו ןטירטפיוא ענייז טימ

 -טנורג םעד טָא ןָא ןטלַאהעג ךיז טלָאװ ננורינעצס עצנַאנ יד ןעוו

 -נַאמָאר עכעלמיטסקלָאפ ןוא טייקכעלמיטסקלָאפ עוויאַאנ ; ןָאט

 סױרַא קיטרַאנגייא ןוא טלוב ןטערט ןליּפש םעד ןיא ..., טייקשיט
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 שוטה

 רעדיוו ךיז טָאה ץרַאװש .רעלדַא עליצ ןוא ץראווש סירָאמ ..,

 רעלדַא עליצ ןוא . .. לדנעמ השמ ןייז טימ ןטעלָאּפע טפיוקעגנייא

 ןצנאגניא טינ סע טָארעג ,דירפ רַאזַאל ... םענעגנָא ,ןייש ---

 ,"ןוינעּפמעטס ןופ גנוי ןקיטולב-סייה ַא ןכַאמ וצ

 ,בא ּפָא רעמ ךיז טלעטש גנוריפפיוא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו

 : ןַאהַאק

 ןופ ןרָאװעג טסַאפענפיוא זיא ןַאמָאר רעד יו םעד טיול ..,,

 -רַאפ ,טייקטינעג טימ טכַאמעג גנוריזיטַאמַארד ןייז זיא ,ןצראווש

 ןיא ןוא ,ךיוא קַאמשענ ןשירעלטסניק טימ זייוורעטרע ןוא דנַאטש

 -לעװ רַאפ ןעגנואוטפיוא עשינכעט ןַאהרַאפ ןענייז גנוריפפיוא רעד

 -כעט יד םורָאװ ,טנעמילּפמָאק רערעדנוזַאב ץנַאנ ַא טמוק םיא עכ

 ,ןטקעפע עשירעלטסניק עטנַאסערעטניא וצ ןריפ ןעלטימ עשינ

 עלַא יװ ןרָאװעג ןבירשענ עמרָאפ ןייז טיול זיא ןַאמָאר רעד

 רָאפ ןעמוק סענעצס .,ןזעל םוצ רָאנ ,עניב רעד רַאפ טינ ,ןענַאמָאר

 יד ךיז זומ ,ָאזלַא .ןטייצ ענעדישראפ ןיא ,דעזייה ענעדישרַאפ ןיא

 גניװלָאװער ַא ךרוד ןָאטעג טרעוו סָאד .ןטייב עלייוו עֶלַא עניב

 ירעניס יד ... .(ךיז טיירד סָאװ ,ןעניב} שזדייטס ַא) שזדייטס

 לבהיךס ןיא רעבָא ,ןטָארעג סיואכרוד טינ זיא ןסעיצַארָאקעדו

 טפערטַאבנא סָאװ .דנלעטשנדירפוצ יו רעמ ךָאנ ןטקעפע יד ןענייז

 סָאד טמַאטש ,ןטָארעג ןעוװעג טינ זיא עכלעוו ,ירעניס רענעי

 ,ןָאסנָארַא רעה ,רעלָאמ רעד סָאװ ,םעד ןופ ָאזְלַא ךעלכַאזטּפיוה

 סע יצ ,'טסינרעדָאמ, ַא ןייז זומ רע זַא ,?לכ ַא ןבָאה וצ טנייש

 ,עטמירקעצ טימ רעמינּפ וצ עביל ַא טָאה רע .טינ יצ ךיז טסַאּפ
 סָאו ,ברַאפ |ןקעלפ} סעמַאילּפ וצ ןוא ,ןכירטש עטעקשטַאּפראפ

 עסיוועג ַא ,ןדנעטשמוא עסיוועג רעטנוא ,ייז ןבָאה ןטייוו ןופ

 ןוא סָאװ ואוו ןסיוו רעבָא ףרַאד ןעמ .גנוקריוו עשירעלטסניק

 ןשידיײ-שידָאמטלַא ץנַאנ םעד ןופ השעמ ַא זיא 'וינעּפמעטס, .ןעוו

 ,יֹור זיא אפונ טעברַא עשירַארעטיל יד ןוא ,עניאַארקוא ןיא ןבעל

 -שידָאמ-טלַא עטלּפָאד ַא ,רענייטש ןשידָאמ-טלַא םעד ףיוא ,וװיאַאנ

 טיג וצרעד ןוא ,עכעלרעניא ןַא ןוא עכעלרעפיוא ןַא --- ַאזלַא ,טייק

 רעשידָאמטלַא רעד וצ .עיצַארָאקעד 'עשיטסינרעדָאמ, ַא ךייא ןעמ

 .טשינ טולָאסבַא רעיילש רעד ךיז טסַאּפ עטנעי

 ןטרָאד ןעמ טעז 'וינעּפמעטס, רעביא טזעל ןעמ זַא ,טציא . .

 -דנרעק עסיוועג ,םכילע-םולש ןקיטפנוקוצ םעד ןופ ןרוּפש עסיוועג

 ךעלדנרעק יד .רָאמוה ןקידרעטעּפש ןייז ןופ ןעגנוצָארּפש ןוא ךעל

 רעהכַאנ ךיז טלָאװ סע ןעוו ןוא ,עכַאװש ,עניילק רעבָא ןענייז

 ןבלעז םעד טימ טסירָאמוה רעשידיי רעסיורג דעד ןזיוװַאב טינ

 'וינעּפמעטס, יו קרעוו ַאזַא טימ רענייק טלָאװ ,םכילע-םולש ,ןעמָאנ

 ךיז 'וינעּפמעטס, ןופ טָאה ץרַאװש ... .טריסערעטניא טינ ךיז

 זיא טעשזוס םעד טפערטַאבנא סָאװ .עידעמָאק ַא ןכַאמ ןעמונעג

 ַא סלַא ןוא ,עמַארד ַא זיא סע .עידעמָאק ןייק טינ !וינעּפמעטס

 .טלעטשעגנעמַאזוצ עסעיּפ ןייז ךעלטננייא ץרַאװש טָאה עמַארד

 עמַארד יד ןכַאמ וצ |טימַאב ךיז| טעיַארטעגנ רעבָא טָאה ץרַאוװש

 סָאװ ,םעד טימ ןָאטעג ךעלכַאזטּפיױה סָאד רע טָאה ,ָאזלַא .שימָאק

 ַא .ךעלטרעוו רעדָא סעקנעצס עסיוועג טלעטשעגניירַא טָאה רע

 טעשזוס םעד ןיא טגיל םזימָאק רעד ואוו ,עסעיּפ ַא זיא עידעמָאק

 עסעיּפ יד יװ ןוא ,יובעג ריא ןופ טנעמַאדנופ םעד ןיא ,אפונ

 ןיא ןלָאר עטסקיטכיוװ יד ןליּפש ,טציא וליפַא זיא !וינעּפמעטס

 .רעטרעוװסַאּפש עטלעטשעגניירַא עכעלטע יד טינ םזימַאק םעד

 יד ןופ טייקנירג רעד ףיוא טיובעג רעמ טָאה רעריזיטַאמַארד רעד

 תוללק ףיױא ןוא רעטרעושפיטש ףיוא ,ןשטנעמ עשידָאמ-טלַא

 טציא זיא יז יו ,עסעיּפ רעד ןיא זַא ,טשינ טסייה ץְלַא סָאד ..}

 ןתמא ןפַאשרַאפ סָאװ ,ןלעטש ןייק ָאטינ ןענייז ,טלעטשעננעמאזוצ
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 רעבָא טָאה עסעיּפ יד ... ,לסיב שביה ַא עכלעזַא ןַאהרַאפ .,סַאּפש

 ןוא ןעגנוי םעד ןופ טייקיזָאלפליה יד ואוו ןלעטש ךס ַא ךיז ןיא

 -פליה עלעיצעּפפ ןיירַא טננערב ןמכילע-םולש ןטלקיווטנַא-קינייװ

 ןקרעמַאב ךיוא ףרַאד ןעמ ... .עניב-ןץ'ראווש רעד ףיוא טייקיזָאל

 ןוא .וינעּפמעטפס, טסאפענפיוא טָאה ץרַאװש ; עקידננלַאפ סָאד

 ןַאמָאר םעד טָאה ןעמ .,ףירנַאב ןייז טיול עמַארד ַא ןופרעד טכַאמעג

 וצ .רענייטש ןרעכעה א ףיוא ,שרעדנַא ץנאנ ןסַאפפיוא טנַאקעג

 -רעד ןוא ,ףירנַאב רערעכעה ַא טסַאּפעג רעבָא ךיז טלָאװ םעד

 -נעמ עשירעלטסניק ערעסעב ליפ ןבענעג טלָאװ ףירגַאב רעקיזָאד

 .עגַארפ יד ןלעטש ךיז ןעמ ףרַאד ןעמעלַא ךָאנ רעבָא ,ןטייקכעל

 יאדכ זיא 'וינעּפמעטס, יווװ !עקיירעכַאמ, עוויאַאנ אזַא טימ יצ . . ,

 ? ןרעדַאב וצ ךיז

 ,וינעּפמעטס ןופ עלָאר יד ןעמונעג טשרעוצ ךיז טָאה ןץ'ראווש , ..

 ,ןעגנולעטשרָאפ ייווצ ריא ןיא טליּפשענּפָא טָאה רע יוװ םעדכָאנ ןוא

 ךיז רע טָאה ןיילַא ןוא ,ןדירפ רַאזַאל ןבעגעגרעביא ריא רע טָאה

 רעד ןופ ןַאמ רעד ,לדנעמ השמ ... לָאר ערעדנַא ןא ןעמונעג

 ךיז ןיא טָאה עלָאר עזיד זַא ,ןגָאז טינ ןָאק ןעמ ... .ןידלעה

 םעד ןופ טָאה ןיילַא ץראװש .רעלטסניק ַא רַאפ ןסנַאש עלעיצעּפס

 ןייז זיא ,סנטסקינייוו ,טקַא ןייא ןיא ןוא ,ךיז רַאפ עלָאר ַא טכַאמענ

 ןבָאה ןרָאיטקַא יד ... .טעברַא לקיטש טונ רעייז ַא לדנעמ השמ

 -יפִא , , . ,ןליּפש וצ סָאװ טָאהעג טינ ןבָאה ייז ןוא ןלָאר ןייק טינ

 יו ןוא ,עלָאר עקיטכיוו ַא זיא וינעּפמעטס זַא ,סע טסייה לעיצ

 .טונ ןוא םענעגנָא ץנַאנ דירפ סָאד טוט ,ןליּפש יז ןָאק ןעמ טייוו

 יו דירפ רעבלעז רעד זיא סע .טינ עלָאר ןייק רעבָא זיא סע ..,

 -לקיוװוטנַא קינייוװךָאנ רעד ... .ןסעיּפ ערעדנַא |ר}|עקילדנעצ ןיא

 ןופ רעדליב ןבעג וצ ןטסָאמרַאפ ָאד ךיז טָאה םכילע-םולש רעט

 ןלעטשרָאפ טבורּפעג רע טָאה ַאזַא דליב ןייא .ןטנַאלַאט עשידיי

 ןופ ןָאטיססעל

 'נעּפמעטס, ןיא ןטייוצ ַא ןוא (ןזח ַא) ייװָאלָאס עלעסָאי ןיא

 ןקידעבעל ןייק טינ טָאה ריא יוז טקנוּפ רעבָא .(רעליּפש-לדיפ ַא)
 ריא טָאה ױזַא ,ײװַָאלַָאס עלעסָאי; ןיא ןזח ןשידיי ַא ןופ דליב

 טָאה ריא ,'וינעּפמעטס, ןיא ןַאמלע ַאשימ ןקידעבעל ןייק טינ

 ענעכַארקעצ ,טנַאלַאט טָאה וינעּפמעטס זַא ,רעטרעוו עסיז-רעקוצ

 ןוא ,םיא ןיא טבילרַאפ ןענייז סָאװ ,ןעיורפ ןופ גנורעטסייגַאב

 ןייא ןוא וינעּפמעטס ןשיווצ ןַאמָאר םענעכָארקעצ ַא לעיצעּפס

 יליס ,.. (רעלדַא יליס) עלחר טסייה יורפ עקיזָאדיד .עכלעזַא יורפ

 טייוו יוװ ןוא ,טוג טליּפש יז ןעוו ןטנעמָאמ עקינייא טָאה רעלדַא

 ךיוא עלָאר ?קיטש סָאד יז טפַאש ,ןליּפש ריא ןיא סָאד טעז ריא

 רעבָא רַאפרעד .ןח ןכעלנעזרעּפ ריא טימ ךעלכַאזטּפױה -- ןייֵלַא

 סערעטניא ןַא ןָא סיורַא ןעמוק עכלעוו ,ןטנעמָאמ רעמ ךס ַא יז טָאה

 ןגינגרַאפ ןפַאשראפ זדנוא ןָאק רעלדַא יליס ... .קַאמשעג ןָא ןוא

 .?עלָאר עטוג א טָאה יז ןעוו

 : דלַאװכוב .נ ךיוא זיא שיטירק רעייז

 רע סָאוװ ,רַאפרעד גנונעקרענָא ןצרַאוװש סירָאמ טמוק לָאמסָאד ,

 םוצ ןוא טסקעט םוצ יירטעג ןצנַאנניא ןטלַאהעג טיג ךיז טָאה

 לַאנינירַא ןיא ןַאמָאר רעד .'וינעּפמעטס, סמכילע-םולש ןופ טסייג

 םעד בילוצ ?סיב ַא -- םעט-רעדיוו ןקידלביא ןַא רעביא טזָאל

 רעד בילוצ רעמ ךָאנ ןוא ץירקַאל ןלַאטנעמיטנעס ,ןשיטנַאמָאר

 .תודימ עשידיי עשיטַאבעלַאב ןופ גנוריזילַאעדיא רעשיטַאבעלַאב

 רעד ,ךיז טכַאד ,ןוא רעטשרע סמכילע-םולש זיא 'וינעּפמעטס;

 טייקיטכירפיוא רעשירעלטסניק טָאטשנָא ... .,ןַאמָאר רעטסגרע

 -ריב| ןקסנַאשטשעמ קידנשָארנ עיצרָאּפ ַא םכילע-םולש זדנוא טיג

 ענייז ןקעלּפטנַא ןוא ןייטשרַאפ וצ טָאטשנָא .סָאטַאּפ |ןכעלרענ

 רע טגניזַאב ,ייז רע טכעלרעהרַאפ ,דַארג ןשיטַאבעלַאב ןופ ןשטנעמ

 טימ ייז רע טצוּפַאב ,קינייוװעניא ןופ ןלָאמ וצ ייז טָאטשנָא .ייז
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 רעטַאעט ןשידיי
 טוסטו םסאווו יט .--

 -טּפיוה, יירד יד ןופ רענייא ןייק . . . ,תולעמ עווָאברַאקס ײלרעלַא

 וצ זיא רע לייוװ ,ןבעגעגנייא טינ ןמכילע-םולש ךיז טָאה 'ןדלעה

 רע .ביל קרַאטש רע טָאה ןעלחר .,קיטלינכיילנ טינ ייז ןופ םענייק

 -ןייש עֶלַא ןופ ןירעגערט א ריא ןופ טכַאמ רע .יז טכעלרעהראפ

 ןרעדנואווַאב ןופ שממ ךיז טענילכרַאפ רע .תודימ עשיטַאבעלַאב

 ןקירדינ ןופ ןשטנעמ ַא וצ יוװ ךיז רע טיצַאב ןוינעּפמעטס וצ .יז

 .תונמחר םיא ףיוא טָאה רע .ןַאטַאלרַאש ַא ,גנוי-רעמזעלק ַא ,דַארג

 ,ןעננובעלרעביא ערעלעדייא ענייז ןיא םיא טיפ טימ טליפ רע

 םעד ןשיווצ ךודיש רעד ןָא טינ ןמכילע-םולש טייטש ללכב רעבָא

 ןעלדיירפ ,רעטכָאט רעשידיי רעשיטַאבעלַאב רעד ןוא גנוי-רעמזעלק

 .לַאנ ?סיב שביה א ןירַא ריא ןיא טביירש רע ןוא טנייפ רע טָאה

 יד ענונב .טכַארטעגסיױא ןטסקיצניו םוצ ?דיירפ זיא יירד יד ןופ

 ןייז טרעוו טרָאד .וויטסעיבָא ןייז טינ שממ רע ןָאק ייווצ ערעדנַא

 -ןסַאלק ךרוד טדנעלברַאפ רעדָא טלּפענרַאֿפ גנואעז עשירעלטסניק

 -ַאכ ןוא טננוט ןופ ןעמרָאנ עשיטאבעלַאב ךרוד ,עיגָאלָאעדיא

 .רעטקַאר

 יו םיסנ ןייק ףיוא טיובעג טינ זיא אפוגנ ננולייצרעד יד . ..

 ןַאהרַאפ גנולייצרעד רעד ןיא רעבָא זיא רַאפרעד ,ןַאמָאר-דנוש ַא ןיא

 ,רוטַארעטילןָאלבַאש רעכעלרעגריב ןופ סיזעט רענעגרָאברַאפ ַא

 .טפָארטשַאב טרעו דניז ןוא טנױלַאב ףוס ?כ ףוס טרעוו טננוט

 טינ 'וינעּפמעטס, ןיא ךָאנ ךיז טָאה םכילע-םולש רעגנוי רעד ..;

 ךָאנ ךיז טָאה רענעק-ןשטנעמ רעניד ןוא רענולק רעד .,ןענופענ

 ,רעלענָאיצנעװנָאק ןופ ןוא קיטנַאמָאר ןופ ץענ ַא ןיא טרעטנָאלּפעג

 טָאה ןַאמָאר ןטשרע ןייז ןיא ןיוש רָאנ . .. ,לַארָאמ רענעמונעגנָא

 ןקידלטעטשניילק לסיב שביה ַא ןבָארגעגרעדנַאנופ םכילע-םולש

 -מוא יד ןיא .,ןּפיט עשידיי לָאצ ַא טנכייצעגנָא ןוא רעגייטש-ןבעל

 קיטנָאק ןיוש זיא ,'ןעניױשרַאּפ עקיטייז; יד ,ןשטנעמ ערעקיטכיוו

 םעד ןופ יירעלָאמ עשיריטַאס יד ןוא טפאשנולק יד ,טנַאה יד

 ןשטנעמ ענייז עֶלַא ןופ ןושל םעד ןיא ןוא ,םכילע-םולש ןקיטפנוקוצ

 סָאװ ,רעטסיײמ-ךַארּפש םעד ןופ רעיוא רעפייר רעד ָאד ןיוש זיא

 -קירוצ זדנוא יז ןוא ךַארּפש-קלָאפ יד טּפַאזעננייא ךיז ןיא טָאה

 .עטריזילַאטסירקסיױא ןוא עטרעטיילעג ַא ןבענעג

 ,לַאנינירַא םעד טעברַאַאב לסיב שכיה א טָאה ץרַאװש סירָאמ

 רוּפיס רעד .טזָאלעגסיוא ךס ַא ןוא ןבענענוצ ?סיב שביה ַא

 רע טָאה לַאנינירַא םעד ןופ ... .רעקיבלעז רעד טכיילב השעמה

 .ןשזַאנָאסרעּפ ,הביבס ,רעדליב-רענייטש ?סיב שביה ַא ןעמונטנַא

 םרָאפ רעד ןיא טסַאפעגנייא טכעלש טשינרָאנ ץְלַא סָאד טָאה רע

 שביה ַא .ןושל-רעטַאעט ףיוא טצעזרעביא סע ןוא נָאלַאיד ןופ

 ענעטָארעג רָאנ סענעצס עקינייא .סננייא ןבענענוצ רע טָאה ?סיב

 םעד ןטיבענ רעבָא טָאה ץרַאוװש ... .עקיליב ןינַאנ ערעדנַא . . ,

 ץירקַאל לסיב ַא ןסימשעגסיױרַא טָאה ,וינעּפמעטס ןופ ןָאט-דנורג

 -םולש ֹואוו טרָאד ,לַאג ןוא םיִלָא עזָאד עשביה ַא ןָאטעגניירַא ןוא

 ץרַאװש טָאה ,זיוה עשיטַאבעלַאב סָאד טכעלרעהרַאפ טָאה םכילע

 -עג ,קזוח ןופרעד טכַאמעג ,ישזער ןוא עיצַאזיטַאמַארד ןייז טימ

 טצנַאגרעד תמאב ָאד טָאה רע .סעקליּפש עשיריטַאט טימ סע ןכָאטש

 טָאה רענעי סָאװ ,טעברַא ןַא םיא רַאפ ןָאטענפיױא ,ןסכילע-םולש

 ַא טעטכידעגסיוא רע טָאה ןיילַא ךיז רַאפ . .. ,ןָאט וצ טלעפרַאפ

 רעקידעכעטש רעניד ַא טימ טנכייצעג זיא סָאוװ ,ּפיט ַא ןוא לָאר

 טלָאװעג טָאה םכילע-םולש ביוא .םיִלֶא ןיא ןקנוטעגנייא ,לדָאנ

 ןטרעפ ַא ןפַאשַאב ץרַאוװש טָאה ,'ןדלעה-טּפיוה, יירד רָאנ ןפַאשַאב

 -עלַאב ןשירַאנ ,םענעדירפוצטסבלעז .ַא ,ןַאמ סלחר ,ןעלדנעמ השמ

 -יסנעס יד ףיוא טלבמיצ סָאװ ,לשטנעמ-אטיקסָאמ ַא סעּפע ,לסעב

 ייב .עלחר רעדנליפזטרַאצ רעשיטנַאפָאר ןייז ןופ ןוורענ עוויט

 = טיי ,2:2224232552522522 2

2384 

 ,ןאמרעננוי רעליואוו ַא ,טרעקרַאפ ,לדנעמ השמ זיא ןמכילע-םולש

 ץרַאוװש .רעלעדייא ןַא רעבָא ,רעטרעּפמולענמוא ןַא ,רעקידוועמעש ַא
 ןשיטַאּפמיס-טשינ ַא רַאפ ןעלדנעמ השמ טכַאמענ ןובשח טימ טָאה

 -שיגָאלָאכיסּפ ַא ,עכעלריטַאנ ַא ןפַאשעג טָאה סָאד : עלעשטנעמ

 טינ .ןוינעּפמעטס טימ ןַאמָאר סעלחר רַאפ גנוריוויטָאמ עקיטכיר

 'עקידניז; וצ ןעלחר ןבירטעג טָאה עלעדיפ םעד ןופ ץירקַאל רעד

 ריא ןשיווצ טסַארטנָאק רעד רָאנ ,וינעּפמעטס ןנעוו ןעיירעמיורט

 ,רעלדיפ ןשיטעֶאּפ םעד ןוא ןַאמ ןשיאַאזָארּפ

 -ענּפָא ןוא עטסעב סָאד ןעמונעג ץרַאוװש טָאה לַאניגירַא םעד ןופ

 סעיצַאװַא ןייק ָאטינ זיא גנוריפפיוא ןייז ןיא .עטסנרע סָאד ןפרָאוו

 -מעטס ןוא ןעלחר ןשיווצ ןַאמָאר רעד ,העונצ רעשידיי רעד רַאפ

 ַא טָאטשנָא גנולדנַאהַאב עשינָאלַאכיסּפ א םיא ייב טנירק ןוינעּפ

 יד ןיא .שיטירק ןטכיױלַאב טרעוו הביבס יד .עשיטסילַארָאמ

 סָאד ,עבָארג סָאד טנַאטַאב ןוא טרישרַאש טרעוו ןשזַאנַאסרעּפ

 ןיא ןויטָאמ רעלאטנעמיטנעפ רעטסקרַאטש רעד .עשיטַאּפמיס-טשינ

 ,ןסיירטימ ןרענ ךיז טְזָאל ריא ןוא ,וויטָאמ-תונמחר רעד םיא ייב

 ןנעו רָאנ ,רעטריציפירָאלג רעד ןנעוו טינ ךיז טלדנַאה ָאד לייוו

 סיורא תמאב טמענ יז ,רעטכָאט רעשידיי רעטקירדרעטנוא רעד

 יו טרעה ריא ןעוו רעצ רַאפ ץרַאה סָאד טיינרַאפ סע ,טנוזעג סָאד

 רענעטינשרַאפ ריא ףיוא ךיז טנָאלקַאב ,עטרבח סלחר ,לטע-היח

 טימ טָאה סַאילע םירמ . . . ,ןַאמָאר ןכעלקילנמוא ןַא בילוצ טננוי

 ןופ לָאר יד טריפענכרוד טייקיטכירפיוא רעטקעריד רעדנסיירטימ

 ןבענעג עלחר ןופ לָאר רעד ןיא טָאה רעלדַא עליצ ... לטע-היח

 יז .,רַאוטרעּפער ריא ןיא ןעננולעטשרָאפ עטסנעש יד ןופ ענייא

 טליּפשעג טָאה ןוא קיטנַאמָאר עלאטנעמיטנעס יד טשוטרַאפ טָאה

 ןיא וינעּפמעטס ןופ לָאר רעד ןיא דירפ רַאזַאל . , , ,שינָאלָאכיסּפ

 ןעמ .ןליּפשנייא טשרע ךיז ףרַאד רע . .. .קידלקאוו רעייז ןעוועג

 רעטכיד םעד ,רעלטסניק םעד ?ליפוצ טנַאטַאב רע זַא ,רעבָא טעז

 סצרַאוװש ...  .גנוי-רעמזעלק םעד קינייו וצ ןוא וינעּפמעטס ןיא

 טרָאד ןוא ָאד .עיצַאזיטַאמַארד ןייז ןופ חסונ םעד ןיא זיא ישזער

 זיא ןָאט-דנורג רעד רעבָא ,טייקשילרעטסיוא לציּפ ַא ןאהראפ ןזיא

 ,סענעצס עקידלרעּפ רָאּפ ַא ןַאהרַאפ .רעשיטסילַאער-שילַארטַאעט ַא

 עדילָאס ַא סָאד זיא ללכב רעבָא ,ןקעלפ עלַאנַאב רַאּפ ַא ןַאהרַאפ

 ןופ ןזָאלעגסיוא טלָאװ ,רָאסישזער רעד ,ץרַאװש ןעוו .גנוריפפיוא

 ננוריפפיוא יד טלָאוװ ,ןָאט ןווָאברַאקס ,ןקיליב םעד רעליּפש ענייז

 ערעייז טעווערעטסיימעגנסיוא טָאה ןָאסנָארַא ךורב .ןענואוועג ךס ַא

 טימ רעבָא ,ןצנוק עכעלרעסיוא ןָא ,'ןציּפש, םוש ןָא סעיצַארָאקעד

 ."עיזַאטנַאפ עקידנּפַאש-ליטש ךס ַא

 : ינודקומ .א .רד ּפָא ךיז טפור קיטסניג רעמ ךס ַא

 רעשיליכשמ לסיב ַא טימ רעבָא ,םכילע-םולש זיא סע ...,

 גנורעדליש ןיא שירעטסיימ ןיוש םכילע-םולש זיא סע .,ץנעדנעט

 קלָאפ ןפיוא זנורב ןוויאַאנ ?סיב ַא טימ רעבָא ,ןרעטקַארַאכ ןופ

 טנלע ,םַאזנייא זיא סָאװ ,רעלטסניק ַא זיא וינעּפמעטס .. . ,לארשי

 ןוא ןָאק וינעּפמעטס .הביבס רעשידיי רעטסיוו ,רעסיורג רעד ןיא
 .ןעגנילק לָאז טלעוו יד ןכלעוו טימ רעלטסניס רעסיורג ַא ןייז ףרַאד

 ןוא תונותח עשידיי ףיוא טליּפש רע ,רעמזעלק ַא רעבָא זיא רע

 וינעּפמעטס ... ,'רעננערד, רעטיול ןופ עלעּפַאק ַא טימ טריניריד

 רעבָא ,ןליּפש ןייז רַאפ !טלעג רעווש, טלָאצ ןעמ ןוא ןעמָאנ ַא טָאה

 זיא ןיילַא רע רעבָא ,רשכ זיא טסנוק ןייז : רע ןיא רעמזעלק א

 -שטנעמ םעד טינ רעצא ,טסנוק זייז ןצַאשּפָא ןענָאק ןדיי ,ףיירט

 ןבאה ... קינרעכייוו ַא ,לק ַא ייא ןדיי זטייוו רעמ:עלק ַא ,רעלטסניק
 ביל רעייז ,ביל רעבָא .-עמזעלק ןרַאפ טינ ץרא-ךדד םוש ןייק ייז

 םעד ןופ טנַאלַאט םעד ןײטּפָא ןענָאק ייז .טנַאלַאט ןייז ייז ןבָאה
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 רעקיטכיר רעייז ןוא רעטנוזעג רעייז א םצעכ סע זיא .ןשטנעמ

 טינ םיא טיג סָאד דעבָא ,טנַאלַאט עקַאט טָאה וינעּפמעטס :;גנַאנוצ

 ןי; יצ ןוא ךעלבייו עשידיי ןריפראפ וצ ... עינעליווירּפ יד

 רעד ןופ ןעמו;טגרעביא ןכאה ריס רעבא ... ,רקפומ ַא ?לכב

 רעד ;רעלטסניק םוצ ג;ואיצַאב רעדנַא ןא רָאנ טלעוו רעדמערפ

 טינ זיא סָאד .תורקפה ףיוא טצער רעדנוזַאב ַא טָאה רעלטסניק

 ךָאנ ןייֵלַא ,םכייע-טולש דעננוי רעד טנַאמ .ננואיצַאב עשידיי ןייק

 םוצ גנואיצַאב עדמערפ עקיזואדיד ,רעלטסניק רעננוי א ןַאד

 ,רעלטסניק

 רליב ךעלרעדנואוו א ןבעגעג רעבָא זדנוא טָאה םכילע-םולש . .,

 רעד ןופ ןוא סַאג רעשידיי רעד ףיוא רעלטסניק עטשרע יד ןופ

 -לישענ זיא הביבס יד ןוא ,טבעלעג ןבָאה ייז רעכלעוו ןיא הביבס

 טלָאמ םכילע-םולש יו ,עלחר ַאזַא ... .שימכילע-םולש טכע טרעד

 ַאזַא טימ ,רעטיצ ןטרַאצ ַאזַא טימ ןבטערג עשידיי ערעטיול ַאזַא ,יז

 רימ ןבָאה תועינצ רעקידנלַארטש ַאזַא טימ ןוא דעטַאלפ ןרעטיול

 סָאד זיא קרעוו סמכילע-םולש עֶלַא ןיא ... .טינ טייצ רעזדנוא ןיא

 .שיריל טמולחענסיוא טָאה טסירָאמוה רעד סָאװ ,יורפ עקיצנייא יד

 -ַאבעלַאב עשידיי יד ;םכילע-םולש סױרַא טריפ ןטלעוו ייווצ . .,

 יד ,טלעוו עשינומה יד ןוא טבעל עלחר רעכלעוו ןיא טלעוו עשיט

 טרעדליש ... .טבעל וינעּפמעטס עכלעוו ןיא ,רמז-ילכ ןופ טלעוו

 .שירעטסיימ ןטלעוו ייווצ עקיזָאדיד םכילע-םולש

 קפוד םעד טּפַאטעננָא קיטכיר שירָאפישזער טָאה ץרַאװש סירָאמ

 טלעטשעגקעװַא טקישעג רעייז ייז טָאה ןוא ,ןטלעוו ייווצ יד ןופ

 טּפַאטעגנָא ?יפוצ ןיוש רשפא טָאה רע .רערעדנַא רעד ןנעק ענייא

 ךיז טָאה רע .ןבעל ןשידיי ןקילָאמַא םעד ןיא תוביבס ייווצ יד

 יד ןופ טייז רעשירעדליש רעד טימ ןבעגענּפָא ליפוצ רשפא ןיוש
 ןוא ןַאמָאר םעד ןופ ץנעדנעט יד טָאה רע זַא ,ױזַא ,תוביבס ייווצ

 -הביבס רעמ סיורַא זיא סע .טקיסעלכַאנרַאפ ?סיב ַא דלעה םעד

 ןרָאװעג זיא השעמה רוּפס רעד .קרעוו שיטַאמַארד ַא יו גנורעדליש

 -רַאפ עטפָא ןופ ןרָאװעג ןעמואוושראפ זיא טלַאהניא רעד .לפט ַא

 זיא גנוריפפיוא רעד ןופ טייז עשירעדליש יד רעבָא .ךיז ןדייר

 רשפא זיא סע ןַא ,קיברַאפ ױזַא ןוא קידעבעל ױזַא ,שירפ ױזַא

 ןאהרַאפ .ריא בילוצ ןכות ןשיטַאמַארד םעד ןרעפּפָא וצ יאדכ

 ןופ טייז ַא ןָא קעוַא זדנוא ןריפ עכלעוו ,ךעלעקנעצס ןוא סענעצס

 ױזַא ,קידלּפַאצ יױזַא שילַארטַאעט ןענייז ייז רעבָא ,עמַארד םצע רעד

 -טסניק ןרעדנוזַאב ַא ןבָאה ייז זַא ,קידוועריר יױזַא ןוא קידווװעליּפש

 -רעד טימ ןענייז ךעלדליב עלַא טינ .טרעוו ןלַארטַאעט ןשירעל

 .טכַארבעגסױרַא טייקטלוב ןוא טייקפרַאש רעשילַארטַאעט רעקיבלעז

 רעבָא ,טקרעמעננָא טונ רעייז ןענייז סענעצס-ןסַאמ עכעלטע יד

 -ַארנ זיא טלַאהניא רעד .טריזינַאגרָא טונ ןצנַאגניא טינ שינבעט

 -אער ןיא גנוריפכרוד יד ןוא ,שימכילע-םולש ,קידיינש ,שיקסעט

 -עג ָאד טָאה ץראװש .?סיבַא טרעביושעצ ןוא טלמוטעצ שיטסיל

 ,םזילַאער םענדונ ןוא ןכַאלפ םעד ןופ רענָאמ יד ןבעגכָאנ טלָאװ

 טינ ןפוא םושב טָאה םכילע-םולש רעבָא ,ןבענעגכַאנ טָאה רע

 .םזילַאער םעד שרעדנַא רָאנ טייטשרַאפ םכילע-םולש .,ןבעגעגכָאנ

 רָאסישזער ַא יוװ ןצרַאװש סירָאמ לָאמַא ךָאנ רימ ןעעז ָאד רעבָא

 -נָאק ערָאלק ַא ,עיניל ַא טָאה גנוריפפיוא יד .ןסעיּפ עשידיי ןופ

 ןענייז רשפא .שירָאטקעטיכרַא ,גולק טיובעג זיא יז ,עיצקורטס

 ייז ,לָאצ ןיא ?יפוצ ןעגנוצוּפַאב יד ,ךעלטייווק יד ,ךעלסמיזעג יד

 ןענייז ,טגָאזעג יו ,רעבָא ,אפונ ןינב םעד ?סיב ַא טּפָא ןלעטשרַאפ

 .ןרוטַאינימ עשינעצס עטוג ,ןיילַא ךיז רַאפ ,ךעלטייווק יד

 עַלַא ןופ טוג קידריוקרעמ ,טוג קיטש סָאד טרעוו טליּפשעג

 טינ טייטשרַאפ ריא .ביֹוהנֶא ןופ ךיז טרעדנואוו ריא .,רעליּפשיוש
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 ןא ןָא ,עלַא טעמב ןליּפש גנוריפפיוא רעד ןיא דָארנ סָאװרַאפ

 ןענייז ָאד :הביס יד דלַאב סיוא טכוז ריא רעבָא .,טונ ,םאנסיוא

 ייז טָאה רעליּפשיוש רעדעי סָאװ ,ןרעטקַארַאכ עטנַאקַאב עטלַא

 ןשטנעמ יד ןוא ,סעטָאּפַאק ,דרעב ןענייז ָאד ,לָאמ ךס ַא טליּפשעג

 רעד ןופ ּפָארַא טינ ןרָאי רעקילדנעצ ןענייז עכלעוו ,יד ןענייז

 -עלַאב עשידיי-טלַא ,םינחדב ,םינכדש ןענייז סָאד ,ענעצס רעשיריי

 .ןשטנעמ-ןומה ןוא עקידוועדייר רעבייוו ,ךעלסעבעלאב ,םיטַאב

 .רעליּפשיוש עשידיי עֶלַא ןסקַאוװענפיוא ןענייז ןרעטקַארַאכ יד ףיוא

 ."קשח טימ ןוא האנה טימ ,טונ טליּפש ןעמ ..,

 "ורצוי יד ןטיברַאפ,
 םעד טעברַאעגרעביא רעדיוו .ע .ש טָאה 1906-15 ןרָאי יד ןיא

 ןיא סכעליירפ ַא) *תורצוי יד ןטיברַאפ, נא "בוט-לזמ, רעטקַאנייא

 ,(טקַא ןייא

 עטלמַאזעג, ס'.ע ,ש ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניײרַא זיא ױעטקַאנײא רעד

 ,"קרעוו

 -שידיי רעד טביירש ,עיגרוטַאמַארד ס',ע .ש ןגעוו זילַאנַא ןייז ןיא

 : ןישורבָאד .י רעביירש רעשיטעווָאס

 םכילע-םולש ןיוש טָאה '!ןשטנעמ , רַאפ ךָאנ ןרָאי עכעלטע טימ,

 טמוק סע ואוו ,ךיק יד טרעדלישעג 'בוט ?זמ,; רעטקַאנייא םניא

 ןיא ,ןשטנעמ, עבלעזיד ןופ ךעלטננייא ,'דנַאטשפיוא, ןַא רָאפ

 .ןשטנעמ, ןופ רעכַאװש קיטש-רעטַאעט ַא יו 'בוט לזמ, רעבָא

 לזמ, ןיא לייוו ,טפרַאשרַאפ שינָאלָאעדיא גונעג טינ זיא 'בוט ?זמ;,

 ןוא ,טומטונ 'ןשיטסיקלָאפ, ןייז טיהרַאפ םכילע-םולש טָאה 'בוט

 -רַאפ ךעלשידיי וצ ָאד זיא רעטלַא בר רעטנַאסערעטניא-ןטלעז רעד

 רעשינעצס רעד ףיוא ןייש עלַאטנעמיטנעס ַא טפרַאוװ ןוא טכייוו

 -דנַאה ןופ סקואוונֶא רעד 'בוט ל?לזמ, ןיא טלעפ וצרעד .טיײקימורַא

 ףיוא זיולב ,רעדילקלָאפ ךס ַא ,םכילע-םולש ,ָאד רע טכיורב ,גנול

 ןביולנ וצ ןוא ,םעטָא ןשיטַאמעט םעד ,םינּפ ַא ,ןרעגנעלרַאפ וצ

 -םולש ןכלעוו ,רעטקַאנייא םניא ,'תורצוי יד ןטיברַאפ, ןיא זַא ,זיא

 ,'בוט לזמ, ןופ ןכַאמרעביא רָאי 1906 ןיא ןביוהעגנָא טָאה םכילע

 טָאטשנָא :ןרעלעפ עדייב ןדיימסיוא ןעוועג ןסיוא עקַאט רע זיא

 'תורצוי יד ןטיברַאפ, ןיא רע טָאה ןרעטלַא בר רענערטנקַאּפ םעד

 רעד רעטנוא סיוועג -- תולד ןמלק -- רעטסוש ַא טריפעגניירַא

 עיינ ַא טריפעגניירַא ייברעד ןוא -- רָאי 1908 ןופ גנוקריוו

 ןטייברַאפ טייל-ךיק יד עכלעוו ,ווירב ייווצ טימ השעמ א ,ענירטניא

 רעבָא ןעמעלַא םעד ןופ .רעדניק עשיטַאבעלַאב יד תועשר ַא ףיוא

 .ןרָאװעגנָא ןצנַאנניא רָאנ ,ןענואוועג טינ רעטקַאנייא רעד טָאה

 טינ ,רעטרעגרערַאפ א יו רעמ טינ ןעמוקענסיורַא זיא תולד ןמלק

 עטגרָאבענ זיולב טכיורב רעכלעוו ,רעטלַא בר רענעטלַאהעגסיוא ןייק

 ןופ ןטנעמעלע ענעטירשעגרָאפ ןוא עיצַאזילַאטיּפַאק, ןנעוו רעטרעוו

 רעטכארבעגניירא רעד ןופ טָאה גנולדנַאה יד ןוא ,/לַאטיּפַאק

 -ןטעשזוס עשינַאגרָא עיינ ןייק ןעמוקַאב טינ ךיוא עגירטניא

 ,גנולקיװטנַא

 עטנַאמרעד ריפ עֶלַא יד םכילע-םולש טָאה ןפוא ?כב רעבָא

 יד ןטיבראפ, ןוא !ןשטנעמ, ,'ןטנענַא, ,'בוט-לזמ,| סרעטקַאנייא

 ,טלַאהניא ןלַאיצַאס םענעכָארּפשעגסױא ןַא ףיוא טיובעג |'תורצוי

 עלַאיצַאס יד טריזיטערקנַָאק רע טָאה יירד עטצעל יד ןיא ןוא

 -שיטסיּפָאטוא רענעי ןופ רעטייוו קעװַא ,ןדיי ייב עיצַאיצנערעפיד

 טשרעה עכלעוו ,ףמַאק ןלַאיצַאס םוצ גנואיצַאב רעשיּפָארטנַאליפ

 רעד היבט תעשב וליפַא ,ןנָאלָאנָאמ םכילע-םולש יד ןיא םוטעמוא

 ."םעדייא ןטקישרַאפ ןייז ןגעוו טדער רעקיכלימ

 ןסעיּפ ס'.ע .ש דנַאב ַא ןענישרעד ווװעיק-ווָאקרַאכ ןיא זיא 1922 ןיא
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 רעכלעוו ,רעדנעלסיוא .נ ןופ ןעגנורעלקרעד ןוא ןעגנוקרעמַאב טיז

 :רעטקַאנײא םעד ןגעוו טביירט

 טכַאמעגרעביא זיא 'תורצוי יד ןטיברַאפ, זַא ,גנוזייווװנָא יד,

 רעד ... ךעלטקניּפ ןצנַאנניא טינ זיא 'בוט-לזמ, רעטקַאנייא םנונ

 -רעביא, טבורּפעג םכילע-םולש טָאה ַאד זַא ,טזייווַאב . . . טסקעט

 עידעמָאק יד ךיוא רָאנ ,'בוט-לזמ, רעטקַאנייא םעד רָאנ טינ 'ןכַאמ

 'בוט-לזמ, ןופ גנוטעברַארעביא ערָאנ יד ,'!טיירּפשעצ ןוא טייזעצ

 עיינ טריפעגניירַא ןרעוו סע סָאוװ ,ןירעד ,ךעלטננייא ,ָאד טיײטשַאנ

 ,ָאזלַא ,ןָאק סע . .. !טיירּפשעצ ןוא טייזעצ, ןופ ןעמונעג ,ןרָאזיּפ}

 ,ןסענעצס ןוא ןלעטש טריטיצ רעדנעלסיוא} ןייז טינ קפס ןייֵל

 -סיוא םכילע-םולש טָאה 'תורצוי יד ןטיברַאפ, רעטקַאנייא ןראפ זַא

 ןוא טייזעצ, ןופ ןטלַאטשעג ןוא ןוויטָאמ לָאצ עשביה ַא טצונע;

 -ענ ןעוועג וליפַא זיא רעטקַאנייא רעד זַא ,ךעלנעמ .!טיירּפשעג

 .'טיירּפשעצ ןוא טייזעצ, ןופ גנוצעזטרָאפ עקידרעטייוו ַא יו טנַאלנ

 טײטשַאב 'תורצוי יד ןטיברַאפ, סמכילע-םולש ןופ טייקיטראננייא וי

 ןוא טייזעצ, ןופ ןטלַאטשעג ןוא ןוויטָאמ יד סָאװ ,ןירעד רעבא

 -עג ןוא ןוויטָאמ יד טימ ןטכַאלפעגרעביא ָאד ןרעוו !טיירּפשענ
 יילרעייווצ יד טָא ןופ ליוו םבילע-םולש .'בוט-לזמ , ןופ ןטלַאטש

 -םולש ױזַא יו ןפוא רעד .., סעצנַאנ ןייא ןפַאשַאב ןטנעמעלנ

 יד ןופ ןטלַאטשענ יד 'תורצוי יד ןטיברַאפ, ןיא טרעדליש םכילנ

 יד ..,. 'בוט-לזמ, ןיא סָאװ רעבלעזרעד טינ טייוו זיא ,טייל-ךיז

 ןַא רָאג ןיוש ןָאד זיא| ןטלַאטשעג-ךיק יד ןופ קיטסירעטקַארַאנ

 -לַארַאפ |?}|טינ ןענייז ןכירטש עשיגָאלָאכיסּפ יד .עקיפיואנביוו

 רעטסקיטכיוו רעד ןצנַאנניא וליפַא טלעפ לָאמלייט .טרעניימע;

 ןייא ןדיישרעטנוא ןענָאק ןעמ לָאז םיא טיול סָאוו ,ךירטש-טנור

 .רעטייווצ ַא ןופ טלַאטשע

 ןרָאװעג ןבירשעג זיא 'תורצוי יד ןטיברַאפ, ןעוו טייצ יד ..,,

 םכילע-םולש ןעוו עיצקַאער ןופ דָאירעּפ רענעי ךיוא טגיל ,,

 ןטיבעג ,ןפוא ןכעלטנעק ץנַאג א ףיוא ,טסואווַאב זיא'ס יװ ,טָאז

 ןעוו ... ןפַאש ןייז ןופ ןטקעיבָא עלַארטנעצ יד וצ גנאנוצ םעז

 ןרעטנוא רענעפָא ןוא רענעפָא ץלַא ךיז טלעטש ןפַאש סמכילע-םולש

 ַא ךיוא רימ ןבָאה ,קיטעגָאלַאּפַא עשיטסילַאנָאיצַאנ ןופ ןכייג

 רעשידיי רעד וצ גנואיצַאב סמכילע-םולש ןיא גנורעדנע עטמסיטשַאנ

 ןעלטימ עלא טימ םכילע-םולש ןיוש טכוז ןרָאי יד ןיא ,עיזאושזרונ

 -כעלדיימרַאפמוא רעד ןנעוו גנולעטשרָאּפ יד ךיז ןופ ןביירטרַאפ ונ

 ןוא םוטרענריבניילק ןשידיי ןשיוװצ סיירנייא ןסיווענ ַא ןופ טייז

 .עיזאושזרוב רעז

 -ןפענסיוא-קיטליגטנע ןייק טינ ןזיא}| 'תורצוי יד ןטיברַאפ,,,,

 ןטקידנערַאפ-טינ ַא טימ ןָאט וצ ָאד רימ ןבָאה רעכינ .קרעוו טמעי

 ןדנוא סע טזייוו ,טנעמירעּפסקע סלַא ךיוא רעבָא ,טנעמירעּפסקג

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,גנורעדנע רענעי ןופ ןכירטש עסיווע;

 ."עיצקַאער רעד ןופ ןרָאי יד ןיא ןפַאש סמכילע-םולש

 "רצוא רעד, |

 ן"רצוא סנַאעלָאּפַאנ, ,"רעבערגדלָאג יד,
 "רצוא רעד, עידעמָאק ןייז ןבירשעגנָא .ע .ש טָאה 1907 ןיא
 | ,ןירצוא ןַא; השעמ ַא רענייז ףיוא טיובעג

 עלַא טעמכ רַאפ ןרָאװעג טנעיילעגרָאפ זיא "רצוא רעד, עסעיּפ יד
 -סיוא ךיז טָאה יז רָאנ ,עקירעמַא ןיא ןרָאטקעריד-רעטַאעט עשידי
 -נָא טלָאװעג ָאי יז טָאה רענייא ,?שירַארעטיל, וצ ייז רַאפ ןזיווענ
 ןַא ןיא ןכַאמרעביא ןיילַא יז טעװ רע זַא ,גנידַאב ןטימ רָאנ ,ןעמענ
 ,"ץנעט טימ ןוא גנַאזעג טימ, עטערעּפָא
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 םעדייא ןייז וצ עווענעשז ןופ ווירב ןשיאערבעה ַא םענייז ןיא

 סשטיווָאקרעב ןיא} .ע .ש טביירש ,קרָאי-וינ ןיא שטיווָאקרעב .ד .י

 :ןגנוצעזרעביא רעשידיי

 םדוק (ךיז טיײטשרַאפ ,טסליוװ וד ביוא) ןלייא ךיז טספרַאד וד,

 ,טינ ליוו ךיא זַא ,ןרעלדַא ןנָאז טסעוו --- 'רעלדא, ןסיורג םוצ ?כ

 םיא וטסלָאז סָאד ךיוא --- ןענידרָאנ וצ ןייגרעד לָאז ךַאז יד זַא

 גנַאל ןידרָאנ טעוװ ,ןענידרָאג ןלייצרעד סָאד טעוו רע ביוא זַא ,ןנָאז

 טעוװ רעלימ ןוא ,ןרעלימ ןלייצרעד טעוו ןוא ןטלַאהנייא טינ ךיז

 -סַאמ ןוא ,ןיקסנַאילסַאמ סעדנָארַאב ןוא ,ןסעדנָארַאב ןלייצרעד

 ָאטשינ ! טלעוו רעצנַאג רעד --- יקפרַאבול ןוא ,ןיקסרַאבול יקסנַאיל

 ,רערעייט ןיימ ,ןסיוו ףרַאדַאב ןעמ --- !קרָאי וינ ןיא תודוס ןייק

 ,ןסױטשענּפָא טנַאה רעקניל רעד טימ, -- ןייגַאב וצ ךיז ױזַא יז

 -עגוצ לסיב א ,טקעדענּפָא ?לסיב ַא, ;'ןניוצענוצ רעטכער רעד טימ

 ,דומלתה ילעב יד ןופ ןּפיצנירּפ ,ךיז טכאד ,ןענייז סָאד .!טקעד

 נָאז ריד ןוא --- ? דומלתה ילעב יד ןופ רעפערג ךָאנ זיא רעוו ןוא

 סָאװ ,טכירעג ַא ןכַאמ וצ ןעגנולעג זיא רימ זַא ,תמא ןַא טימ ךיא

 ,עניב רעשידיי רעד ףיוא ןרָאװעג טלעטשענ טינ ךָאנ זיא סעכלעזַא
 טסעוו וד זַא ,ןגייצרעביא ןייֵלַא ,םשה הצרי םא ,ךיז טסעוו וד יו

 -רעד לע ךיא יווװ םעדכָאנ) טּפירקסונַאמ סָאד רימ ןופ ןעמוקַאב

 ,"(רעפטנע ןייד ןטלַאה

 ,עסעיּפ רעבלעזרעד ןגעוו ןשטיווָאקרעב וצ ווירב ןטייווצ ַא ןיא ןוא

 : .ע .ש טביירש

 ןיוש לעוו ךיא יצ טינ ביילג ךיא ןוא טלפייווצרַאפ ןיב ךיא,

 רעד יצ| עמַארגעלעט רעד ףיוא ריד ןופ רעפטנע ןַא ןעמוקַאב

 -- {רעטַאעט זיא סע ןכלעוו ןיא ןרָאװעג ןעמונעננא זיא 'רצוא;

 ןעוועג שאימ ןיוש ךימ בָאה ךיא -- ןעמוקַאב טינ סיוועג לע ךיא

 ןלעוו רימ .ףיורעד טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא ןיוש בָאה ןוא

 ןיב ןנעווטסעדנופ ןוא .טרָא רעדנַא ןַא ןֹופ ןרעוו ןפלָאהעג ןיוש

 ןטימ ביולג ךיא .געט עקידרעטעּפש יד ףיוא שאימ טינ ךימ ךיא

 םעד ןכוז טעוװ עמ סָאװ טייצ ַא ןעמוק טעוװ עס זַא ,ןביולנ ןלופ

 עמ ןוא םיא טימ ןגָארטמורַא ךיז טעוו עמ ןוא טכיל טימ 'רצוא;

 ןוא רעייז םיא ןופ ןדייר טעוו עמ ןוא םיא ןופ ןבָאה האנה טעוװו

 עשז סָאװ --- רעווש רעייז ךַאז יד זיא לייוורעד רָאנ ! ךס א רעייז

 ןטרַאװּפָא ףראד עמ ? ןָאט רימ ןענָאק סָאװ ןוא ןָאט רימ ןלָאז

 -סנבעל רעד זַא ,רעכיז ןיב ךיא .רעמ טינ --- רָאי בלאה ַא ךָאנ

 םניא ,דנַאל רעזדנוא ןיא עז ךיא סָאוװ ,סנכייצ יד ןוא םָארטש

 ,ןזײװַאב ערָאלק ,זדנוא רַאפ םינמיס עטונ ןענייז ,דנַאל ןקיטולב

 -ַאעט עשידיי סָאד .זדנוא רעביא ןעניישפיוא ןוז יד טעוװ דלַאב זַא

 טשרע ןוא ,דנַאלסור ןיא אקוד ,ןטרָאד ןעלקיװטנַא ךיז טעוו רעט

 יד ןייז ןלעוו רימ ,רימ ןוא ,דנַאל-קנַאי םעד ןיא ךיוא םעדכָאנ

 ןלעוו זיימרעדעלפ עקיזָאדיד ןוא ,טלעוו רעזדנוא ףיוא םיתב-ילעב

 .דנַאש רעקיבייא וצ ןייז טעוו ןעמָאנ רעייז ןוא תוחור עדלַא וצ ןייג

 סע טסעוו וד רעבָא ,ןעעז טינ רשפא סָאד ןלעוו ןניוא עניימ

 ."ןעעז סיוועג

 רעד; עסעיּפ ןייז טנעיילעגרָאפ .ע .ש טָאה 1908 רַאורבעפ 21 םעד

 "ידיי רעקיטרָאד רעד רַאפ לַאז-רעקרעװדנַאה רעווענעשז ןיא "רצוא

 רעכלעוו ,ןאקשריה יבצ רעלעטשטפירש רעד ןוא ,עינָאלָאק רעש

 ַא ןבירשעגנָא םעד ןגעוו טָאה ,גנונעיילרָאפ יד טניואוועגייב טָאה

 יע .ש ."ןעבעל רעזנואק גנוטייצ רעװעשרַאװ רעד ןיא טכירַאב

 זַא ,טימַאב ,ןשטנעמ ענעדישרַאפ ךרוד ,טלָאמַאד ךיז טָאה רעכלעוו

 ,רעטַאעט ןשידיי רעקרָאי-וינ ןיא ןרעוו טריפעגפיוא לָאז עסעיּפ יד

 ןקידנגלָאפ טימ ,ק"רשת רעביירש םוצ טכירַאב םעד טקישעגוצ טָאה

  ווירב
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 ןיימ ייב קרָאי וינ ןיא 'רצוא, רעד ךיז טניפענ טציא עדַארג ,

 -רעטנוא לָאז רע טקיטכעמלופַאב םיא בָאה ךיא .ןשטיווָאקרעב

 -טנגייא ,ןכלעוו רַאפ (ןרעלדַא טימ) לודגה רשנ םעד טימ ןעלדנַאה

 ,ןימאמ א ןופ ,ןדיי ןשידיי ַא ןופ ּפיט ַא ןפַאשַאב בָאה ךיא ,ךעל

 סָאד .םוטנדיי םנופ טקַארטסקע ןַא --- ןוחטב-לעביַארטלוא ןַא ןופ

 יד ןופ ,רע טסייה רעיאװַאנזַאמ יול !דיי ַא לָאמ ןייא ןיוש זיא

 טגניד טרָאד זַא ,ָאד ךיא ליפ טנעמָאמ םעד ןיא --- .סרעיאװַאגזָאמ

 סקָא םעד ןפיוק ?יוו עמ .סקָא ןַא רעביא יו םעד רעביא ךיז ןעמ

 לָאז בלח רָאנ ,שיילפ רָאנ טינ זַא ,טקוק עמ ןוא ,רעקיליב סָאװ

 לָאז ןייֵלַא יז סָאװ ,עכלעזַא ןייז לָאז לעפ ןוא ,סקָא רעד ,ןבעג רע

 ...תוריח ךותב תודבע !תולג !תולג ...טלעג סָאד ןייז טרעוו
 ןעיירפ םניא טרָאד ןענייז ,ןטַארעטיל טגָאזענסנייטשמ עשידיי ,רימ

 ןכרוד עטפַאלקשרַאפ ערעדנַא עֶלַא סלַא טפַאלקשרַאפ רעמ דנַאל

 ַא זיב ץלַא .עקשירקָאּפ ַאטַאכ .טינרָאנ רָאנ ...םזילַאטיּפַאק

 ַא ןבענ ךיוא עלעקטָאלב רעזדנוא ףיוא לָאמַא טעוו סע .טייצ

 ןקסָאילַאּפ לָאמַא ךיוא ךיז ןלעוו רימ ןוא ,ןוז עקיטכיל יד ןייש

 טימ ,סרעשזדענעמ יד טימ ,ךיא ןיימ סעסָאב יד ...םיריזח יד יו

 ."תויח עדליוו עקירביא יד

 ךיוא טָאה יקסניּפ דוד זַא ,טסואוורעד .ע .ש ךיז טָאה לייוורעד

 טינ ידכ ןוא ,"רצוא רעד, ןעמָאנ ןבלעז ןטימ עסעיּפ ַא ןבירשעגנָא

 ןעמָאנ םעד טכַאמעגרעביא .ע .ש טָאה ,ןסעיּפ עדייב ןשימרַאפ וצ

 ןבירשעגוצ טָאה ןוא ,"רעבערגדלָאג יד, ףיוא עידעמָאק ןייז ןופ

 טָאה רע סָאװרַאפ טרעלקרעד רע רעכלעוו ןיא המדקה ַא ריא וצ

 ןקורדוצּפָא יז ןסָאלשַאב ךיוא טָאה רע .ןעמָאנ םעד טכַאמעגרעביא

 רע טָאה ,ןכַאמ וצ רעטכייל סָאד ידכ ןוא גנוטייצ רעכעלגעט ַא ןיא

 יַאמ 14 םעד עווענעשז ןופ ווירב ַא ןיא ןוא ,טצריקרַאפ ןײלַא יז

 ,עסעיּפ רעיינ ןייז וצ המדקה יד זַא ,ןשטיוװָאקרעב ןסיוו רע טזָאל 8

 ףיוא ןעמָאנ םעד טרעדנעעג טָאה רע סָאװ ,"רצוא; םוצ ,טסייה סָאד

 רעבָא ,טקישעג ןיוש םיא רע טָאה ,(ןטקַא 3 ןיא) "רעבערגדלָאג יד;

 טשרע טוט רע סָאװ ,ןקיש וצ םיא ןסעגרַאפ רע טָאה אפוג עסעיּפ יד

 ,טציא

 יד ,ןרָאװעג טינרָאג זיא ןרעלדַא טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ןופ

 ס'.ע .ש זיב ,ןרָאװעג טקורדעג טינ ןוא טליּפשעג טינ זיא עסעיּפ

 "טפנוקוצ יד, ןיא טכעלטנפערַאפ יז טָאה ,שטיווָאקרעב .ד .י ,םעדייא

 ""רעבערגדלָאג יד; סלַא (1927 רעבמעצעד ,רעבמעווָאנ ,רעבָאטקָא)

 טימ ,םכילע םולש ןופ רעדליב ףניפ ,ןטקַא ריפ ןיא עידעמָאק ַא

 טריטַאד ,רבחמ ןופ *עידעמָאק רעד ןופ ןעמָאנ םוצ רעטרעוו רָאּפ ַא;

 :ץייווש ,ףנעג ןיא 1908 יַאמ 8 םעד

 ןילק ַא טזָאלעגסױרַא ךיא בָאה קירוצ רָאי קיצנַאװצ טימ ,

 ױףעמולב לטניב ַא ןעמָאנ ןטימ עזָארּפ ןיא ןעננוטכיד עלעכיב

 ןציקס עניילק ערעדנַא ןשיווצ .(1888 ,לעטפעש קוױד ,וועשטידרַאב)

 ןעמַאנ ןטימ עלהשעמ ַא ךיוא ןטרָאד ךיז טניפעג ןעקנַאדעג ןוא

 לטעטש ץנאנ ַא ױזַא יו ,טלייצרעד טרעוו סע ואוו ,ירצוא ןא

 ,רצוא ןַא ּפָארַא גרַאב טָאטש ןרעטנוא גנַאלנרָאי ןכוז ןדיי טימ

 ךיז ןענָאק ייז ?ייו רַאפרעד ,ןעניפעג טשינ םיא ןענָאק ייז רָאנ

 רָאנ זַא ,ןרעטלע ערעייז ןופ ייז ןבָאה השוריב ןוא ,ןכיילגסיוא טשינ

 םולש ןרעוו טעוװ סע ןעוו ,רצוא םעד ןעניפעג ייז ןלעוו טלָאמַאד

 וצ ףיוא טשינ טרעה רעבָא לטעטש סָאד ...לטעטש ןיא הולשו

 רצוא רעד ןוא ,רצוא םעד טכוז עמ ןוא ,טכוז עמ ןוא ךיז ןנירק

 ,סָאד טָא ...ןײרַא דרע רעד ןיא רעפיט ןוא רעפיט ץֶלַא טייג

 עכלעוו ,עציקס רעד ןופ קנַאדעג-טּפיוה רעד ןעוועג זיא ,רעפעגמוא

 עקיטקַאריפ ַא ןיא טכַאמענרעביא ןוא טרעטיירברַאפ בָאה ךיא

 ..רצוא רעד, ןעמָאנ ַא ןבענענ ןוא עידעמָאק
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 ןופ ןָאקיסטקעל

 ריואוועג ךיא ןיב ,עידעמָאק ןיימ ןבעגסױרַא םייב ,רעבָא טציא

 ךיוא טָאה עקידעמַא ןיא יקסניּפ דוד ענעלָאק ןיימ זַא ,ןרָאװעג

 ןטימ אמארד א ןכעלטנפערַאפ וצ ןביוהעגנָא געט יד ןוא ןבירשעגנָא

 ַאמַארד סיקסניּפ ןופ טלַאהניא רעד םגה .'רצוא רעד, ןעמָאנ ןבלעז

 ןיימ סָאװ ףיורעד טקוקעג טשינ ןוא ,טנַאקַאבמוא ךָאנ רימ זיא

 "רצוא רעד, ןעמָאנ ןרעטנוא טסואווַאב ?סיב ַא ןיוש זיא עידעמַאק

 ערעדנַא ןוא ןרעב ,זירַאּפ ,ףנעג ןיא רימ ןופ ןזעלעגרָאפ זיא יז)

 ףיוא ןעוועג ןיוש ןיא סע סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ ,(טעטש

 ,ןעמָאנ ןבלעז םעד רעטנוא עיזנעצער ַא טקורדעג עידעמָאק ןיימ
 קיטע עשירעלעטשטפירש יד טכַארטַאבנָא ןיא ןעמונעג ךיא בָאה

 רעביירש ייווצ זַא ,םעווקַאבמוא ןוא ןייש טינ זיא'ס זַא ,ןענופעג ןוא

 םעד ןוא ןייא רעטנוא קרעוו ַא ןכעלטנפערַאפ טייצ ןייא ןיא ןלָאז

 ןוא עידעמָאק ןיימ ןעוועג הנשמ בָאה ךיא ןוא ,ןעמָאנ ןבלעז

 יד ידכב ,'רעבערגדלָאג יד, ןבעגעג ןעמָאנ ַא 'רצוא רעד, טָאטשנָא

 ,'תורצוא,; עשידיי יד 'ןצעביק, וצ ןבָאה קשח ןלעוו סָאוװ ,רודה ינציל

 ."ןעמָאנ םעד טינ רָאנ ,טלַאהניא םעד 'ןצעביק, ןלָאז

 ,"רעבערגדלָאג ידע עידעמָאק יד ,לָאמ ןטשרע םוצ ,קידנקורדּפָא

 -כישעג רעד וצ גנוקרעמַאברָאפ; ןייז ןיא שטיווָאקרעב .ד .י טביירש

 : עסעיּפ רעד ןופ "עט

 ןיא ןבירשעגנָא םכילע-םולש טָאה עידעמָאק עטגיילענרָאפ יד,

 ןוא ,'רצוא רעד, ?טיט ןרעטנוא ,עווענעשז ןיא ,1907 רֶאי ףוס

 ןגרָאזַאב יז לָאז ךיא ,קרָאי וינ ןייק רימ וצ טקישעגוצ יז טָאה

 -עג עידעמָאק יד בָאה ךיא ,.סרעטַאעט עשידיי יד ןופ םענייא ןיא

 בקעי ןרָאטקעריד-רעטַאעט עשידיי עקיטלָאמַאד יד רַאפ טנעייל

 עטשרע יד רַאפ) יקסוועשַאמָאט סירָאב ןוא רעלכעק דוד ,רעלדַא

 טינ סע טָאה ןטַאטלוזער ןייק וצ רָאנ ,(לָאמ עכעלטע וצ --- ייווצ

 -ַאב םמבילע-םולש ןעמוקכָאנ טלָאװעג טינ טָאה רענייא .טכַארבעג

 גונעג עידעמָאק רעד ןיא ןענופעג טינ טָאה רעטייווצ א ,ןעגנונניד

 ןגָאלשעגרָאפ טָאה רעטירד ַא ןוא ,םוקילבוּפ ןייז רַאפ סערעטניא

 טימ עטערעּפָא ןַא רַאפ 'לַאירעטַאמ, סלַא עסעיּפ יד ןעמענ וצ

 רעלדַא רימ טָאה ןעגנולדנַאהרַאפ ערעזדנוא ייב ,ץנעט ןוא ןטעלּפוק

 ןרעטנוא ךיוא עסעיּפ ַא ךיז טניפעג ןיקסניּפ דוד ייב זַא ,טלייצרעד

 -םולש ןבירשעג םעד ןנעוו בָאה ךיא ,!רצוא רעד, ןעמָאנ ןבלעז

 סיקסניּפ ןופ גנוכעלטנפערַאפ יד ךיוא יו --- סָאד ןוא ,ןמכילע

 וצ ןניואוַאב םיא טָאה --- !דניירפ, ןיא םעדכַאנ ךיילנ 'רצוא,

 ,'רעבערגדלָאג יד; ףיוא עידעמָאק רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןרעדנע

 ,טעברַאַאב סָאװטע עסעיּפ עצנַאנ יד םכילע-םולש ןיוש טָאה ייברעד

 -סיױרַא ןענייז'ס זַא ױזַא ,גָאלַאיד םעד טרעטיילעגרעביא טּפיוהרעד

 ,'רצוא רעד, ןעמָאנ ןרעטנוא רענייא : ןטנַאירַאוװ ייווצ ןעמוקעג

 טָאה טייצ רעבלעזרעד וצ .'רעבערגדלָאנ יד, --- רעטייווצ ַא ןוא

 טנַאירַאוו ,ןטצריקרַאפ ,ןטירד ַא ןבירשעגנָא ךיוא םכילע-םולש

 טרעדנעעג ,רוציק ןבילוצ ,טָאה רע ןכלעוו ןיא ,עסעיּפ ןייז ןופ

 -רעּפ יד ןופ ןעמענ עלַאער יד ןטיבעגנמוא ךיוא ןוא ,סענעצס יד

 ,,לפעלכָאק, --- רעיאװַָאנזָאמ טָאטשנָא : עשילָאבמיס ףיוא ןשזַאנָאס

 -וּפא; --- עדריקַאל טָאטשנָא ,/ץירּפ, --- !יקסווַאלצאלוו, טָאטשנָא

 וצ העדב טָאהענ רע טָאה רוציק ןקיזָאד םעד .וװ .ַא .א ,,סרוק

 ןעוועג טלָאמַאד זיא רע ואוז ,!טַאלבענַאט, רעקרָאי וינ םניא ןקורד

 ןעמענוצנָא טגָאזענּפָא ךיז טָאה גנוטייצ יד רָאנ ,רעטעבראטימ ַא

 זיב ןענייז סָאװ ,ןטנַאירַאוװ יירד עלַא ןופ --- ,קרעוו שיטַאמַארד ַא

 רעד ןבענעג ָאד טרעוו ,ןעוווװעג טקורדענ טינ ץענרע ןיא רעהַא

 -רַאפ ןעוועג ךיוא זיא ןוא ,רעטסלופ רעד זיא רעכלעוו ,רעטייווצ

 -עברַאסיוא רעד טיול ,רעטסעב רעד סלַא ןמכילע-םולש ייב טנכער

 ןיא ןרעו טכעלטנפערַאפ ןלעוו ןטנַאיראו עקירעביא יד .,גנוט
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 רעטַאצט ןשיריי

 עלופ יד ןקידנערַאפ וצ טייקכעלנעמ יד ןייז טעוו סע ןעוו םרָאפכוב

 ."קרעוו סמכילע-םולש עלַא ןופ עבַאגסיוא

 זיא *רעבערגדלָאג יד; סָאװרַאפ ןקירע סקַאמ קידנרעפטנעּפָא ןוא

 רעד ןיא ןיירַא טינ זיא ןוא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טעּפש ױזַא

 -רעב ,ד .י טביירש ,קרעוו סמכילע-םולש ןופ עבַאגסיױא רעסיורג

 : שטיווָאק

 -רַאפ טינ |ן1927} רעמוז ןקירָאפ םעד זיב זיא עידעמָאק יד,

 -סקלָאֿפ םכילע םולש, רעד לייוו ,רַאפרעד טושּפ ,ןרָאװעג טכעלטנפע

 עבַאנסיוא רעד טימ ךיז טקיטפעשַאב סָאװ ,קרָאי וינ ןיא '!דנָאפ

 העדב טָאהעג ננַאל ןופ ןיוש טָאה ,קרעוו סמכילע-םולש עֶלַא ןופ

 דנעב ענעבעגעגנסיױרַא טשינ ךָאנ עקידרעטייוו יד ןיא ןקורד וצ יז

 טָאה ןוא ,(עכלעזַא דנעב ףלעווצ ךָאנ ךרעב ןַאהרַאפ ןענייז סע)

 -ָאירעּפ ַא ןיא יז ןכעלטנפערַאפ וצ ןופ ןטלַאהענּפָא רעבירעד ךיז

 ןענייז סָאװ ,ןעגנוזיירגרַאפ-קורד ןדיימוצסיוא ידכ טפירש רעשיד

 ןרעיודַאב םוצ .ןטפירש עשידָאירעּפ ערעזדנוא ןיא ךעלדיימרַאפמוא

 יד נָאט ןקיטנייה וצ זיב 'דנָאפסקלַאפ םכילע םולש,; םעד ןלעפ

 ןופ עבַאנסיוא עסיורג יד ןקידנערַאפ וצ ףיוא ןעלטימ עקיטיונ

 ףוס ?כ ףוס ,הרירב ןיאב ,ןיוש ןעמ טָאה ,קרעוו סמכילע-םולש

 ,טפירש עשידָאירעּפ ַא ןיא ןכעלטנפעראפ 'רעבערגדלָאנ, יד טזומענ

 רעקרָאי וינ רעד ךרוד רעמוז ןקירָאפ ןרָאװעג ןָאטעגנ זיא'ס סָאװ

 ".'טפנוקוצ;

 ןיא וועיק ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא 1928 ןיא זיא עסעיּפ יד

 ."עגיל-רוטלוק, גַאלרַאפ ןוויטַארעּפָאָאק

 ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא עסעיּפ יד זיא 1927 רעבמעווָאנ 18 םעד

 -סקלָאפ ,רעבערגדלָאג, :"רעטַאעט טסנוק רעשידיי, רעקרָאי-וינ

 ישזער ,שטיוװָאקרעב .ד .י ןופ טעברַאַאב ,םכילע םולש ןופ עידעמָאק

 ?יקסוװָארטסָא .ס --- סעיצַארָאקעד ,ץרַאװש סירָאמ ---

 : ןַאהַאק .בא טביירש גנוריפפיוא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו

 טינ גנולייצרע סמכילע-םולש ןופ ?ַאנינירַא םעד בָאה ךיא ...,

 רעטנענ זיא רע זַא ,ןלעטשרָאפ טכייל רעבָא ךיז ןָאק ךיא .,ןזעלענ

 עניב רעד רַאפ .עסעיּפ יד יו עידעמָאק טרָאס ןרעסעב םעד וצ

 יו ףָאטש-ךַאל עיור ןקיטרַאפרַאפ וצ רעגנירג טּפיוהרעביא זיא

 ןעוועג זיא רעטַאעט ןיא ... ןכירטש-סנבעל עשימַאק עטַאקילעד

 'עידעמָאק עקירדינ, יד .... .טנוװָא-ךַאל א ןעווענ זיא סע ,ךעליירפ

 -עטניא ךס א קיטש יד טָאה רעבָא ױזַא ,קירדינ וצ ןיוש ָאד זיא

 טנייש טרָאד ןוא ָאד .םזימַאק םענעגנולעג ךס א ,ןלעטש עטנַאסער

 ענייז ןיא טסירָאמוה סלַא םכילע-םולש ןופ טנַאלַאט רעד סױרַא

 .ןעמרָאפ ערעסעב

 רעבָא ,ָאטינ עסעיּפ רעד ןיא ןענייז ןלָאר עטוג תמא ןייק ...

 ץראווש .עכעלטע ןַאהרַאפ ןענייז ,טונ ןליּפש וצ ףיוא ןטייהננעלעג

 טמוק 'ּפיט,; םעד טימ .רעיאװָאנזַאמ יול סלַא טכעלש טינ טליּפש

 ,רעמיוב ?יפ ױזַא ; רעמיוב יד ןוא דלַאװ םעד טימ יוװ ױזַא סיוא

 ןָאק ןעמ זַא ,דרָאב ליפ ױזַא .ןעעז טינ דלַאוו םעד ןָאק ןעמ זַא

 דרָאב 'ר --- ייז ןענייז לכה-ךס ןיא רעבָא .ןעעז טינ ןיול 'ר ןייק

 .טיירלא --- דרָאב ןייז ןוא יול 'ר ,טרעקרַאפ ,ןיימ ךיא ,יול ןייז ןוא

 רעבָא ריא טליּפש יז ,עלָאר עניילק ַא טָאה שטיוװָאמַארבַא עניב

 יד ןופ ענייא ריא טעז יורפ רעקיזָאד רעד ןיא ... םענעגנָא רעייז

 קינטנעצָארּפ םעד .עסעיּפ רעד ןופ ןכירטש עטסטנַאסערעטניא

 .ןיא ןוא ,טריסירג טונ ױזַא זיא רע .טדימשדלַאנ לאיחי טליּפש

 ןופ רעביירש רעד זַא ,ןטָארעג ױזַא ךיז רע טלַאה םזימָאק ןייז
 .רע זיא סָאד זַא ,ןביילג טלָאװעג טינ טשרע וצ טָאה ןלייצ עזיד

 ,ץַאק |ןויצ ןב}| זיא טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סאו ,יד ןֹופ רענייא
 םַאדַאמ טליּפש טוג רעייז . . . דמלמ םעד ןופ עלָאר יד טָאה רעכלעוו
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 ,לריימ יד רָאפ טלעטש ןעטסרעג ַאטרעב ... הנמלא יד סלַא לעּפַא

 רעייז טכַאמ יז .קינטנעצָארּפ םוצ 'טשזדעגרָאמרַאֿפ, טָאה ןעמ סָאװ

 .ןאמרעננוי רענַאקירעמַא רעד זיא דירפ רַאזַאל .קורדנייא ןטוג ַא

 רעד ןיא םיובלטייט .קידנלעטשנדירפוצ קידנעטשלופ ךיוא זיא רע

 ןוא טרימירג טוג ,שיצירּפ ץנַאנ ןעוועג זיא ץירּפ םעד ןופ לָאר

 ,רעדיינש ַא סעּפע ןַאהרַאפ .טייקשימַאק ןייז ןיא טנַאסערעטניא

 .לטסעמ בקעי טליּפשעג טָאה לָאר יד ... ניצ ַא טרילרַאפ רעכלעוו

 ןַא טימ ןוא טנַאה עטיירדענסיוא ןַא טימ ןפָאלעגמורַא זיא רע

 יד ... ןליּפש ןופ '?יטפ רעיינ; רעד זיא סָאד זַא ,שינערעהוצנָא

 .עקשטיּפַאק ַא ,,שיטסירוטופ, ?סיב ַא טעטַאטשענסיױוא זיא עניב

 לדנייב ַא אמתסמ ,םורק ,ךעלמענ ,ןענייז רעטסנעפ יד ןוא טנעוו יד

 !ּפָא ךיז עּפעשט ןוא טנעוו עמורק ריד ַאנ .ןצימע ןפרָאוװענוצ

 .רעקיטכיר ןעווענ טלָאװ 'טריזילעטשנָא, ,סע טסייה ,'טריזיליטס;

 ."עגושמ טינ ,רָאלק ,רעטכינ זיא עקירביא סָאד

 :שיטירק רעייז זיא ןײטשדלָאג .י .ב

 ןעמ .קידמכילע-םולש טינ ןעמוקעגסיורַא זיא עידעמָאק יד ....,

 ץלַא טעוװ ,ןעדווירק טינ ןמכילע-םולש לָאז ןעמ לפיוו לייוו ,טכַאל

 ןזָאלסױרַא לָאז ןעמ ןעוו ,םזימָאק ןוא עריטַאס ,רָאמוה ןביילב

 יז ןלָאז ,טרעדלישעג ייז טָאה םכילע-םולש יו ,ןעניושרַאּפ עכעלטע

 ץראווש לָאז .ןכַאל ךיוא ןעמ טעוװ ,ןענעפע טינ ליומ ַא וליפַא

 ,קידבלול ריא טימ ןרידווענַאמ ,דרָאב עדנָאלכ ןייז טימ ןעמוקסיורַא

 -ךלָאנ סָאװ ,לדנױשרַאּפ סָאד ןזייוו ךייא ןעמ לָאז ,ןכַאל ןעמ טעוװו

 רעבָא ... ,ןכַאל ריא טעוװ ,ןלָאמעג ןעננולעג ױזַא טָאה טדימש

 ןעמ טָאה 'רעבערנדלָאנ; יד ןופ ענעצס רעטשרע רעד ןיא ןיוש

 -ָאמ . . . .ךאז עטעוװעקוטשענפיונוצ ,ענעסירעצ ַא זיא סע זַא ,ןעעזעג

 רעטסעב רעד זיא רע זַא ,ןסענרַאפ ךיוא טָאה ןיילַא ץרַאװש סיר

 טינ ךיז טָאה ןוא ,ןדיי עטלדרעבַאב סמכילע-םולש ןופ רעשטייטרַאפ

 ,טהיבוטרַאפ ךיז טָאה רע ןעוו ןטנעמַאמ ןעוועג .ןָאט ןיא ןטלַאהעג

 םעד ןרָאלרַאפ רע טָאה גנילצולּפ .,.. .,טנַאילירב ןעוועג רע זיא

 ןבָאה סָאוװו ,סענעצס ךיוא ןעוועג ... .עיצַאלוקיטסעג ןוא ןָאט

 ןוא טייקשלאפ ,טייקנבירטעגרעביא רעייז טימ גיוא סָאד ןסירעג

 סָאו ,רַאפרעד רָאנ עידעמָאק רעד ןיא ןעמוקעגניירַא ןענייז סָאװ

 טנװַאדעג טָאה ןעמ .תוטיש ייווצ ףיוא ליּפש יד ןסירעצ טָאה ןעמ

 ."שילאראק ?מלצ סָאד טשוקעג ןוא םורפ

 עסעיּפ יד טלַאה רע םגה ,גנוניימ ערעסעב ליפ ַא טָאה דלַאװכוב ,נ

 : סמכילע-םולש יו סעשטיווָאקרעב רַאפ רעמ

 ןיא ןכַאל, זַא ,ללב סמבילע-םולש ןופ דנורג םעד ףיוא ., , ,

 ַא רעייז !רעבערגדלָאנ, זיא ,'ןכַאל ןסייה םיריױטקָאד -- טנוזעג

 -וצ טעווס ןכלעוו ןופ קיטש-סגנולייווראפ ַא ,עידעמָאק עטנוזעג

 ןופ טייקיטסול-רעביוז ןוא דיירפ יד .,., טנוזעג קיטש א ןעמוק

 טסקעט םעד ןופ תונורסח עלַא רעבירַא טנעוו עידעמָאק רעקיזָאדרעד

 ,סָאד רשפא זיא ןורסח רעטפגרע רעד ... גנוריפפיוא רעד ןופ ןוא

 קרַאטש ַא ,ןטריפעצ ַא ןבעגעג זדנוא טָאה שטיוװָאקרעב ,ד ,י סָאװ

 ...לַאניגירַא םעד טימ ךיילנרַאפ ןיא .םכילע-םולש ;טרעסַאװרַאֿפ

 סמכילע:םולש ןיא םערָא רעייז גנוטעברַאַאב סעשטיווָאקרעב זיא

 סמכילע-םולש ןעשטשילב טסקעט סעשטיווָאקרעב ןיא .רָאמוה

 ענרעזעלג ךס ַא ןשיווצ ךעלטנעמיד עטרעטיצעג יוװ ךעלטרעוו

 סעשטיווָאקרעב זיא שיגרוטַאמַארד זַא ,ןבעגענוצ ... ,סעקרעשטַאּפ

 שינעצס רעמ ,טקַאּפמָאק רעמ ןזיא ,גנודניב רעמ טָאה ,רעסעב

 -קַארַאכ ןיא רעגרע רַאפרעד רעבָא יז זיא --- לַאניגירַא רעד רעדייא
 רעבערג ןוא רָאמוה ןיא רעכַאלּפ ,גָאלַאיד ןיא רעמערָא ,עיצַאזירעט
 | ,ןטקעפע עשימָאק יד ןיא

 ,עלובַאפ רעד ּףיוא טכיװעג-טּפיוה םעד טנייל שטיוװָאקרעב ...
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 ,סרַאפ ןופ ןַאלּפ םעד ןיא טעברַאַאב םיא ייב זיא עלובַאפ יד ןוא

 ןוא טעשזוס םעד זיולב טגרָאבעג ,קיטנעק ,רע טָאה לַאניגירַא ןופ

 ַא ףיוא טדנעװרַאפ טעשזוס םעד רעבָא טָאה רע .ןשזַאנָאסרעּפ יד

 ,ןליטש םעד ןופ קינייוו רָאנ ךיז ןיא טָאה סָאװ ,ליּפש רעקישַאר

 ןענייז ןשזַאנָאסרעּפ יד ,לַאניגיִרַא םעד ןופ ןח ןקידנעלכיימש-נולק

 ןדייר ייז ,ןמכילע-םולש ייב יוװ שילַארטַאעט רעמ ,שינעצס רעמ

 דייר ךרוד רעקינייוו ךיז ןקעלּפטנַא ייז ,רעמ ןעלדנַאה ןוא רעקינייוו

 ןיא רעכַאלפ ייז ןענייז רעבָא רַאפרעד .,טקילּפנָאק ךרוד רעמ ןוא

 -ַאה ןוא ןטקילפנָאק עשיטקַאפ ערעייז ןיא רעשירַאנ ,דייר ערעייז

 ןטכױלַאב סָאװ ,ןּפיט טָאטשנָא .גנוטלַאטשעג רעייז ןיא רענטעמ

 טייקכעלנעזרעּפ רעייז ןוא רָאמוה םעד ךרוד ךיז ןקעלּפטנַא ןוא

 ,ןרוניפ עטרישזרַאש בור'ס ָאד רימ ןבָאה ,(ןמכילע-םולש ייב יוו)

 רעשילַארטַאעט רעד טימ ,טייקנפיורד רעייז טימ ךייא ןעמענ סָאװ

 .ןעגנואווצעגפיורַא ייז ףיוא זיא סָאװ ,תונצל

 רָאנ ,עסעיּפ סמכילע-םולש טינ זיא 'רעבערגדלָאנ יד, ,?לכה ..;

 ןיא ,סרַאֿפ רענייש ,רעקידעבעל ַא רעייז סעשטיווָאקרעב זיא'ס

 -עג ,ךעלטרעוו סמכילע-םולש ןופ ךס ַא טבעוורַאפ ןענייז'ס ןכלעוו

 ליּפש א זיא'ס .,ןּפיט-עערעלַאו סמכילע-םולש ןופ ןכירטש עסיוו

 ןגָארט ףרַאד שטיווָאקרעב ביוא ןוא ,ליּפש ַא סמכילע-םולש טיול

 ַא ןיא רעבָא םיא טמוק ,ןמכילע-םולש ןריפרעביא רַאפ דלוש יד

 -- ללֵכֹב ,ענייש ץנאג ַא ןפַאש ראפ גננונעקרענָא יד סָאמ רעכיילנ

 .ליּפש עבעלמיטסקלָאפ ַא

 רעמ זיא'ס -- ןורפח ןבלעז םעד ןופ טדייל גנוריפפיוא יד

 שזרַאש רעמ ,רָאמוה רעכעלמיטסקלַאפ יו רעטכעלענ רעשיסרַאפ

 -סנבעל יו רעדורעג רעשילַארטַאעט רעמ ,עיצַאזירעטקַארַאכ יוז

 .עידעמָאק יו |ךעלציּפש עשיסדנוק} 'קיטסבַאלס, רעמ ,רעגנייטש

 רע ןוא ,ישזער ןייז ןיא עעדיא עטמיטשַאב ַא טָאהעג טָאה ץרַאוװש

 זיא עעדיא יד רעמ טינ ,טריפענכרוד טכעלש טינרָאנ ?לכב יז טָאה

 ,ןבירטרעביא ?סיב ַא ןמכילע-םולש טָאה רע ,ענעטָארעג ןייק טינ

 לסיב ַא -- ןּפיט ענייז ,רעשימָאק ?סיב ַא ןכַאמ וצ םיא טכוזעג

 ןוא ,ןּפיט סמבילע-םולש ןריזיליטס ךַאז ןייא זיא'ס .טרישזרַאש

 רעסיורג רעטייווצ רעד ... . ןרישזרַאש ייז --- ךַאז רעדנַא ןַא רָאג

 רעדעי ,?יפ וצ טמערַאיל ןעמ סָאװ זיא גנוריפפיוא רעד ןֹופ ןורפח

 ,ןָאט ןקיטכיר םעד ןענופעג ,ךיז טכַאד ,טָאה רעדנוזַאב רעליּפש

 טרעדָאפ סע .רעדליּפעג ןסיורג וצ ַא ןכַאמ ןעמַאזוצ עֶלַא רעבָא

 -וצנייא שינטנעק עשירעסישזער רעמ ךָאנ ןוא ,טעברַא ךס ַא ךיז

 -לבמַאסנַא .עסעיּפ עטדערעג א ןיא ןעמיטש ןופ רָאכ ַא ןלעטש

 יד זיא ןורסח רעטירד ַא ... ,ןרעװ טרירטסעקרָא ןפרַאד סענעצס

 טכעלש ױזַא טינ זיא'ס .םענעצס-ןסַאמ יד ןיא ישזער ענטעמַאה

 רעליּפש עטסרעמ יד ןענייז סרַאפ ןופ ןַאלּפ םעד ןיא . . , יור יוז

 ַא ,ענעטלַאהענסיוא ןַא ,רוניפ עשיאָארעה ַא טפַאש ץראווש .טוג

 ןיא ,לָאר רעד ןיא םונ זיא ץרַאװש זַא ,ןנָאז ,עטכַארטעגנכרוד

 טימסדלָאנ ?איחי .,ןגָאז םיא ןנעוו ןָאק'מ סָאװ עטסקיצניוו סָאד

 רעמ רשפא ןיא ןוא טונ ךעלנייווענרעסיוא ןיא ןפלח רעד סלַא

 ,קישַאר ןיא לעּפַא ַאננַא ... ערעדנַא עלַא ןופ קידמכילע-םולש

 .קיסעמ-רענייטש ,טכע ןביילב וצ יז טזייווַאב ךָאד ןוא שילַארטַאעט

 ,ליּפש רעד ןיא עטסטנַאסערעטניא יד רשפא יז זיא ןטימסדלָאנ ךָאנ

 םיא סָאו סָאד .קיטומטונ ,ליטש ,םענעגנָא זיא .... דירפ רַאזַאל

 -ָאק טימ יוװ סרַאֿפ טיס רעמ רשפא טקעמש ,ןָאט וצ סיוא טמוק

 .רוגיפ עשיסרַאפ ןייק טינ ןפוא םושב רעבָא רע זיא ןיילַא .עידעמ

 אטרעב ... רעסַאװ ןיא שיפ ַא יו ךיז טליפ שטיװָאמַארבַא עניב
 עיצַאזירעטקַארַאכ עכעלרעניא ןייק שטָאכ ,ןייש טליּפש ןעטסרעג

 ."דלוש סרעסַאפרַאפ םעד זיא סָאד סָאוו ,ָאטינ לָאר ןיא זיא
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 ןופ ןָאטיסטעל

 ;: טרעטסיײגַאב קידלַאװג רַאפרעד זיא ץנַאלג .א רעטכיד רעד

 עצנַאג יד ,ץרַאװש סירָאמ ,שטיווָאקרעב .ד .י ,םכילע-םולש ,

 רעטנוזעג ךס א .רעטַאעט טסנוק ןשידיי ןופ עּפורט עלופטנַאלַאט

 ַא רַאפ םייהנגעלעג ַא .םענרַאפ רעשירעלטסניק ךס א ,רָאמוה

 .ךיז ןזיוװצסיורַא סעסירעטקַא ןוא ןרָאיטקַא עטוג לָאצ עסיורג

 ךיז ןעמ ןָאק יו ?רעסעב ןייז ןָאק עיצאניבמָאק ַא רַאפ סָאװ

 עקיטסנינ ענעדישרַאפ ןופ ?יּפשנעמַאזוצ ןרעלַאעדיא ןַא ןלעטשרָאפ

 -דנַאטש עלַא ןופ גנוריפפיוא עכיירנלָאפרע ןַא ןכַאמ וצ ןטנעמעלע

 ,ױזַא עקַאט ןיא סע ןוא ?ןּפורג ןוא ןסַאלק עלַא רַאפ ,ןטקנוּפ

 ַא טימ ןוא ,עידעמָאק עשידי ַא ,עידעמָאק עטנכייצעגנסיוא ןַא

 - .סערעטניא טטעלשטנעמ ,ןלַאסרעווינוא ,ןקיטכיוו
 רצוא םעד ןכוז ןדיי יד סָאװ ,ןדנוטש יירד עצנַאנ יד ךרוד ...

 .רעטַאעט ןיא רעטכעלענ רעד ףיוא טינ טרעה ,עניב רעד ףיוא

 עשימָאק יד ןופ טכַאל ןעמ .האנה טימ ןוא קיצראה טכַא? ןעמ

 טינ ןיא סָאד רעבָא ... .דייר עשימָאק יד ןופ ןוא סעיצַאוטיס

 ןופ לָאמסָאד וטפיוא רעד .,ןרָאיטקַא יד ןופ וטפיוא רעצנַאנ רעד

 ןיא טייטשאב רעטאעט-טסנוק ןשידיי םעד ןופ לַאנָאסרעּפ םעד

 -םולש ןצנאנ םעד סָאמ רעלופ רעד ןיא רערעדעי ןעננערבקיױורַא

 םיא טָאה טסירָאמוה רעסיורג רעזדנוא יוו ױזַא .ןיױשרַאּפ ןשמכילע

 ןפילשענוצ םיא טָאה שטיווָאקרעב .ד .י יו ןוא ןזייוו טלָאװעג

 ,ןעניױשרַאּפ עסַאמ עצנַאג ַא .ענעצס רעד רַאפ טקַאטעגנסיױא ןוא

 יד םורָאװ ,ןענכערסיוא ןביֹוהוצנֶא רעווש ךעלקריוו זיא סע ןוא

 ךיוא ףרַאד סָאד ןוא -- ןרָאװעג טריפענכרוד יױזַא זיא ישזער

 טלקנוטרַאפ רענייק זַא --- הלעמ עקיטכיוו ַא רַאפ ןרעוו טנכעררַאפ

 .ןטייווצ ןרַאפ טרָא רעמ טינ טמענרַאפ רענייק ,ןטייווצ םעד טינ

 ."טוג ןליּפש עלַא ןוא קיטכיוו ןענייז עלַא ,ָאד ןענייז עלַא

 ןכרוד ןרָאװעג טליּפשעג עסעיּפ יד זיא 1928 רעבמעטּפעס ןיא

 יד זיא 1928 רעבמעווָאנ ןיא .ענווָאק ןיא *רעטַאעט ןשידיי םעיינ;

 ,זירַאּפ ןיא ןרָאװעג טליּפשעג עסעיּפ

 ןיא םכילע םולש ןופ "רצוא רעד; נ"א עסעיּפ יד זיא 1929 ןיא

 ,ןייוו ,ז --- ישזער ,רעפעפ .י ןופ טעברַאַאב ,רעדליב 6 ןוא ןטקַא 4

 רעבלעז רעד ןיא .רעטַאעט ןשידיי רעוועיק ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא

 םנופ זײרקמַארד ןכרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא עסעיּפ יד זיא טייצ

 .וָאקרַאכ ןיא ?לַאנָאיצַאנרעטניא רעטירד, בולק

 רעשזדָאל ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא עסעיּפ ס'.ע .ש זיא 1920 ןיא

 ,שטיוװָאקשָאמ ,מ .י ןופ ר"א *רימוה;

 ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו זילַאנַא ןרעגנעל ַא ןיא טרעכייוו לאכימ .רד

 עלַא; ןופ דנעב 28 ס',ע .ש ןיא ןײרַא טינ זיא יז סָאװרַאפ הביס יד

 טָאה .ע ,ש סָאװ ,לַאפכרוד ןפיוא טקוקעג טיִנ זַא ,ןָא טזייוו ,"קרעוו

 -ידיי רענַאקירעמַא רעד ףיוא ןסעיּפ עטשרע ייווצ ענייז טימ טַאהעג

 רעטשיוטנַא ןַא טזָאלרַאפ ךָאנרעד םישדח עכעלטע טָאה ןוא עניב רעש

 ךָאד ,עקירעמַא
 ןרַאפ עסעיּפ ַא ךיילנ ןָא רע טביירש ,ףיורעד טקוקעג טשינ,

 -ירעמַא רעד זיא ריא ןיא סָאוװ ,עסעיּפ ַאזַא ןוא ,רעטַאעט ןשידיי

 ןופ רעייטשרָאפ רעד (ןָאזטעדנעב רענעזעוועג) ןעב ינעב רענַאק
 -רצוא ןקידלטעטשניילק םעד יבנל דנַאטשרַאפ-ןשטנעמ ןטנוזעג םעד

 בילוצ ּפָאק םעד ןרָאלרַאפ טָאה לטעטש עצנַאג סָאד תעב ,זָאכיסּפ

 ינעב ךיז טכַאל ,טמולחענ ןצימע ךיז טָאה סָאװ ,רצוא ןַא סעּפע
 ףיוא טזייוו ? רצוא ןַא זיא סָאװ ,ןסיוו טסליוו, .ייז ןופ סיוא

 קירוצ ראי ןצכַא טימ ךיא ןיב רענניפ ןעצ יד טימ טָא (טנעה ענייז

 ַא ןָא ,דנַאל דמערפ ַא ןיא םותי רעמערָא ןַא ,רעטנלע ןַא ןעמוקעג
 ךיז טנעה יד טָא טימ .,ןייֵלַא ןוא ,ןבעל ןוא בייל ןָא ,ךַארּפש

 ןביוא ןופ רעדנואוו ןייק ףיוא טקוקענסױרַא טינ .,ןגָאלשענכרוד
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 רעטַאעצט ןשידיי

 ןייק ָאטשינ זיא'ס ןלייו} זָאקיב ,ןטנוא ןופ תורצוא ףיוא ןוא

 :רעטייו ןוא .'תורצוא ןייק ָאטשינ .טלעוו רעד ףיוא רעדנואוו

 -ןַאפ ַא ,ףָאלב ַא ,ןןיזמוא| סנעסנָאנ א ,םולח ַא זיא'ס !ַָאטשינ;

 עֶלַא ָאד ייז זומ ךיא .ןנייצרעביא עֶלַא ָאד ייז זומ ךיא .עיזַאט

 ביוא ןעב ינעב ןסייה טשינ ןעמָאנ ןיימ זָאל ןוא ןניוא יד ןענעפע

 ,תומלשב ךרוד סע טריפ רע ןוא .'ןריפכרוד טשינ סָאד לעוװ ךיא

 -עמַא םעד ףיוא ןסקַאװעגסיױא, זיא סָאװ ,רענַאקירעמַא רעד ,רע

 ,'טפול רענַאקירעמַא טימ טקעמשעגנָא ךיז ,ןדָאב ןשינַאקיר

 -ַאפרעד יד ךָאנ רענַאקירעמַא ןַא ןופ ּפיט ַאזַא ןלעטשוצקעוװַא

 טָאה ,,עקשטירעמַא, טימ טכַאמענ טָאה םכילע-םולש סָאװ ,ןעננור

 רע ,ןפַאש םייב ניוא רָאלק ןוא טימענ קיאור ןייז טרעדָאפענ ךיז

 טגָאמרַאּפ ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא רעטייווצ ןייק רשפא יוװ ,טָאה

 -רעּפ ,תוגאד עטַאװירּפ עלַא ןופ ךיז ןָאטוצפיוא הלעמ יד ךיז ןיא

 ."ןביירש ןעמונעג טָאה רע תעב ,ןעננורעטיברַאפ עכעלנעז

 ןייק ןעמוקעג זיא .ע .ש יו ףכית זַא ,ןָא טזייוו טרעכייוו .רד

 גנונכערסיוא ןַא טימ עידעמָאק יד ןבירשעגנָא רע טָאה ,עווענעשז

 ,קרעוו עשיטַאמַארד ערעדנַא ענייז בור סָאד יו טינ ,עניב רעד רַאפ

 רוטַארעטיל רַאפ ןבירשעג רקיעב רעדָא ןצנַאגניא ןענייז סָאװ

 ,לומ ןייק טַאהעג טשינ לָאמסָאד ךיוא רע טָאה ןנעווטסעדנופ ,

 -דַא : ןרָאטקעריד יירד רַאפ עסעיּפ יד טנעיילעג טָאה שטיווָאקרעב

 ,לָאמ עבכעלטע וצ --- עטשרע ייווצ יד .יקסוװעשַאמָאט ,רעלסעק ,רעל

 ןבעגכָאנ טלָאװעג טשינ טָאה רענייא .טשינ רענייק יז טָאה ןעמונעג

 ןעוועג זיא סָאד זַא ,ךיז טכַאד רימ) ןעגנוגנידַאב סמכילע-םולש

 'ךודיש, ןייק ךָאנ ךיז זיא רעטַאעט ןשידיי ןיא ; דיירסיוא ןַא זיולב

 ןיא ןענופעג טשינ טָאה רעטייווצ ַא .,(ןעגנאגעצ טשינ טלעג בילוצ

 רעטירד ַא ןוא ,םוקילבוּפ ןייז רַאפ םערעטניא ןייק עידעמָאק רעד

 ןַא רַאפ לַאירעטַאמ ַא רַאפ עסעיּפ יד ןעמענ וצ טניילעגרָאפ טָאה

 קרַאטש טָאה םכילע-םולש .ץנעט ןוא ןטעלּפוק טימ עטערעּפָא

 ",רעבערגרלָאנ, ענייז ןופ ןטלַאהעג

 ךיז טלעטש ןוא םעד ןגעוו ווירב ס'.ע .ש טריטיצ טרעכייוו .רד

 : ןרָאװעג טקורדעג טינ זיא עסעיּפ יד סָאװרַאפ עגַארפ רעד ףיוא ּפָא

 -נַאװצ עצנַאנ זיא עידעמָאק יד סָאװרַאפ אישק ַא עקַאט טביילב ,

 ןמכילע-םולש ךרוד טשינ ,ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טשינ רָאי קיצ

 .י ךיוא .שרוי ןשירַארעטיל ןוא ןכעלבייל ןייז ךרוד טשינ ןוא ןיילַא

 .ענַארפ רעקיזָאד רעד ףיוא רעפטנע ןייק טשינ טינ שטיווָאקרעב .ד

 יו םעדכָאנ זַא ,,ןעננוקרעמאב,... יד ןיא רעביא זיולב טינ רע

 -רעד רעלדַא בקעי טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ייב ךיז טָאה רע

 םעד ןגעוו ןוא 'רצוא רעד, עידעמַאק א סיקסניּפ דוד ןופ טסואוו

 ןופ לטיט םעד ןטיבענ םכילע-םולש טָאה ,ןמכילע-םולש ןדלָאמעג

 ךיוא רע טָאה קיטייצנייא ןוא ,!רעבעדגדלָאנ יד, ףיוא עידעמָאק רעד

 ןיא םורַא ױזַא .גָאלַאיד םעד רקיעב ,עסעיּפ יד סָאװטע טעברַאַאב

 טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .חסונ רעטייווצ ַא ןרָאװעג ןפַאשַאב

 רע סָאװ ,ןטצריקרַאפ ַא ,טנַאירַאװ ןטירד ַא טכַאמענ םכילע-םולש

 ואוו ,,טַאלבעגַאט, רעקרָאי-וינ ןיא ןקורדוצּפָא העדב טַאהעגנ טָאה

 -ענּפָא ךיז טָאה ננוטייצ יד רָאנ ,טעבראענטימ טלָאמַאד טָאה רע

 -םולש ייס זַא ,ךעלגעמ .קרעו שיטַאמאדד ַא ןקורד וצ טגָאז

 ךיז ייב ןסילשַאב טנָאקענ טשינ ןבָאה שטיווָאקרעב ייס ,םכילע

 ןייק ןבָאה ןוא ,ןכעלטנפעראפ וצ ןטנַאירַאוװ יירד יד ןופ ןכלעוו

 טלעטש ,טייז רעטייווצ רעד ןופ םגה ,טכעלטנפערַאפ טשינ םוש

 -רַאפ טציא טרעוו סָאװ --- רעטייווצ רעד זַא ,שטיווָאקרעב טסעפ

 זיא רע ןוא רעטסלופ רעד זיא --- !טפנוקוצ, רעד ןיא טכעלטנפע

 רעד טיול ןטסעב ןרַאפ ןמכילע-םולש ייב טנכעדרַאפ ןעוועג ךיוא

 ."ננוטעברַאסיוא
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 -עג טינ זיא עסעיּפ יד זַא ,סולשַאב םוצ טמוק טרעכייוו .רד ןוא

 ןעמ ואוו ,רעטַאעט ןשידיי ןיא תורקפה רעד בילוצ ןרָאװעג טקורד

 םעד טינ טלָאצ ןעמ ןוא ,ןגירק רָאנ ייז ןָאק ןעמ ביוא ,ןסעיּפ טליּפש

 טנרָאװ .ע .ש סָאװ ,טימרעד הרעשה ןייז טעדנירגַאב רע ןוא ,רבחמ

 רעד ןופ טעשזוס םעד לָאז רעלדַא זַא ,ווירב ַא ןיא ןשטיוװָאקרעב

 טָאה שטיװָאקרעב סָאװ ןוא ,ןענידרָאג רַאפ דוס ַא ןטלַאה עסעיּפ

 -רעביא טינ יז ןוא ןרָאטקעריד יד רַאפ טנעײלעגרָאפ ןײלַא עסעיּפ יד

 {1927 ןיא} טציא יו תויה רעבָא ,ןענעייל ןיילַא יז ןלָאז ייז זַא ,טזָאלעג

 זַא ,טייצ יד ןעמוקעג ךיוא זיא ,טריפעגפיוא ךעלצעזעג יז טרעוו

 .ןרעוו טקורדעג לָאז יז

 .רד טדער ,עידעמָאק רעד ןופ טלַאהניא םעד ןבעגרעביא ןכָאנ

 ; ןסעיּפ עדייב ןופ טייקכעלנע רעד ןופ םעלבָארּפ סָאד םורַא טרעכייוו

 : סיקסניּפ ןוא ס'יע .ש

 זיא 'רצוא רעד, סיקסניּפ דוד טימ טפַאשהבורק עשיטַאמעט יד ,

 -רַאפ טשינ זדנוא טלָאװ םכילע-םולש ןעוו וליפַא ןוא .עטנָאנ ַא

 ,,עידעמָאק רעד ןופ ןעמָאנ םוצ רעטרעוו רַאַּפ ענייז ןיא טרעכיז

 ,טנַאקַאבמוא ןעוועג םיא זיא עמַארד סיקסניּפ ןופ טלַאהניא רעד זַא

 ,טנעקעג טשינ יז טָאה רע זַא ,ןעמעננָא טסיירד טנעקעג ןעמ טלָאװ

 ןעמונעגפיוא טייצ רעבלעז רעד ןיא ןרעוו סָאװ ,סעמעט ןַאהרַאפ

 ןיקסניּפ ייב .,. ,רעטרע ענעדישרַאפ ןיא רעביירש ענעדישרַאפ ךרוד

 עינָאכ ןופ עילימַאפ יד השעמ-רצוא רעד ןופ טקנוּפנערב רעד זיא

 יג טָאה ןעמ ןכלעוו ,רצוא רעד זיא ןמכילע-םולש ייב .ןרבק םעד

 זיא ,טייק ןוא דניק ,לטעטש עצנַאנ סָאד .ךַאז עשלהק ַא ,ןענופעג

 -ָאידיא סנרבק םעד ,עקדוי טניפענ ןיקסניּפ ייב .טרעדורענפיוא

 ץעמע סָאוו ,ךעלדנער טימ עינעמשז ַא ןתמא רעד ןיא ,ןוז רעשיט

 ןופ דוסי רעד .םלוע-תיב ןפיוא ןבָארגרַאפ ,סיוא טזייוו ,טָאה

 -ךלָאנ יד, ןיא ,רעשיטקַאפ ַא ,רעלַאער ַא זיא רעטנָאלּפ-רצוא םעד

 ןגילפעג טשינ ,ןניטשעג טשינ השעמ עצנאנ יד ןיא 'רעבערג

 ."(שימבילע-םולש טכע יוו)

 ןוא עסעיּפ רעד ןופ רוטקורטס יד ךעלריפסיוא קידלדנַאהַאב ןוא

 : סולש םוצ טרעכייוו .רד טמוק ,שזַאּפיט םעד

 ןבָאה ,רעדליב ףניפ ןיא גנולייטנייא יד טבַא ןיא ןעמ טמענ,

 ייווצ ןוא עשירַארעטיל עטשרע ייווצ ,עװערַאּפ ַא סקידלטימ ַא רימ

 עכעלטייהנייא ןַא ןופרעד ןעמוקַאבסױרַא .,עשילַארטַאעט עטצעל

 ,טָאה ץרַאוװש סירָאמ .ןכַאז עטכייל יד ןופ טשינ זיא גנולעטשרָאפ

 טָאה גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןיא ,סרַאפ ַא טריפעגפיוא ,תועמשמ

 -כיוו קידנריפניירַא ,שטיווָאקרעב .ד .י ךַאז יד טעברַאַאב םיא רַאפ

 טלָאװ סע .סעיצַאוטיס עשימָאק עיינ ייר ַא רקיעב ,םייוניש עקיט

 ןופ גנוריפפיוא רעד וצ ןיינוצוצ טנַאסערעטניא ןייז ךיוא סיוועג

 ַא טלָאװ רשפא ןוא .רעשירַארעטיל רעד ןופ :טייז רערעדנַא רעד

 ַא ףיוא ןקינייארַאפ ,זעטניס ַא ןפַאש טנַאקעג שטנעמ-רעטאעט

 -רַאפ טשינ סע ךיז טזָאל ,גולפ ןיא ,סָאוו ,סָאד הגרדמ רערעכעה

 -עּפסקע רעטסטנַאסערעטניא רעד ןייז סיוועגנ טלָאװ סָאד ? ןקינייא

 ."!רעטסקידנעניול רעד ןוא ,טנעמיר

 ןוא ,טרעכייוו לאכימ .רד ןעור טזָאלעג טינ עקַאט טָאה עסעיּפ יד

 ןיא ןוא "רצוא סנָאעלָאּפַאנצ נ"א טעברַאַאב עסעיּפ יד טָאה רע

 ןיא *רעטַאעט גנויק ןכרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא יז זיא 1924 ילוי

 ,םכילע םולש ןופ (רעדליב 5) ןטקַא 4 ןיא עידעמָאק, סלַא ,עשרַאװ

 ,{טרעכייוו לאכימ .רד| דנַארב לאכימ --- ישזער ןוא עיצַאזינעצסניא

 ןעמויטסָאק ,םיױבטָאר האל -- עיפַארגָאערָאכ ,ןָאק ךענעה --- קיזומ

 ןָא ,ןעגנַאגעג טרָאד זיא יז ."רעניורב קחצי -- סעיצַארָאקעד ןוא

 טליּפשעג רעדיוו טרָאד רעטעּפש ןוא לָאמ 160 רעכעה ,סייררעביא

 ,ץניווָארּפ רעד רעביא טשרע ךָאנרעד ןוא ןרָאװעג
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 ?תונורכז; ךוב ןייז ןיא טרעכייוו .רד טביירש גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 ןעמ .לכשה רסומ ַא ןוא ןלָאר עקיטכערּפ טימ עידעמָאק ַא ....

 טלָאװ סָאד רעבָא .שיטסילַאער ןליּפשּפָא ךעליירג טנַאקעג יז טָאה

 םוצ לעוו'כ זַא ,ןזיווענסיוא טָאה רימ .םכילע-םולש ןעוועג טשינ

 -ךלָאנ יד, ןעגנערבסיורַא לָאז'כ ביוא רבחמ םוצ ןעמוקוצ ןטסטנָאנ

 טימ ןעזעג ,לטעטש ןשיליוּפ ןקילָאמא ןנעוו ליּפש ַא יוו 'רעבערג

 ,.לכשה רסומ ןשיטיירלֶא םעד ןָא ןוא ןניוא ערעזדנוא

 סָאד ךיז טיצ רעטַאעט ןופ דנַאוחרזמ רעצנַאג רעד רעביא

 ,םלוע-תיב רעד ,ךעלזייה יד ,ךעלסעג יד ,קרַאמ םעד טימ לטעטש

 יילרעלכ ןופ ריּפַאּפ קיצנַאלג טימ טָאה רעניורב קחצי |רעלָאמ רעד }

 ַא טפושיכעגסיורַא ,טיור ןוא יולב ,רעבליז ,דלָאנ רקיעב ,ןרילָאק
 רעד ןעוו רעבָא ,ָאטשינ זיא גנאהריפ ןייק ,?טעטש קידמכילע-םולש

 טלעטשעננָא טכיל עצנַאנ סָאד זיא ןלַאז ןיא} ןיירַא טמוק םלוע

 (ץראווש ןבואר טקעטיכרַא טקיטלַאטשענ טָאה חטש םעד) לַאז ןפיוא

 -רַאפ טלָאװ סע יוװ ,טייקלקנוט ןיא ןקנוזרַאפ זיא ?טעטש סָאד ןוא

 טכיוט ךעלעמַאּפ ןוא רעטסניפ לַאז ןיא טרעוו ןַאד ,טלמירדעג גָאט

 לדיל קידננָאנ א טימ ןעמַאזוצ קרַאמ רעד טייקלקנוט רעד ןופ ריפַא

 -ליּפש רעד ןעוו .הנוק ַא ףיוא סיוא ןקוק סָאװ ,סרעמערק ןגעוו

 דלַאב . , . ,עיצקַא יד ןָא ךיז טביוה ,ןטכױלַאב ןצנַאגנניא טרעוו חטש

 םיא זיא רענייז רעטָאפ רעד יוו ןלייצרעד רעיאוָאנזַָאמ יול טמענ

 -לעב רעדליוו ַא ןיא רעיאװַאנזָאמ יול ... .םולח וצ ןעמוקעג

 םעד ןלייצרעד םכילע-םולש םיא טסייה טקַא ןטירד ןיא .תומולח

 עדעי םולח וצ םיא טמוק רעטָאפ ןייז זַא ,קינעמילּפ רענַאקירעמַא

 -סָאװרַאפ .גנידצלַא ןגעוו םיא טימ ךרוד ךיז טסעומש ןוא טכַאנ

 -רַאפ ןָאעלָאּפַאנ יוװ םולח ןיא לָאמַא ןעז טינ עקַאט רע לָאז עשז

 יד ייב ןוא ,ןרעוו ןפָאלשטנַא םיא ךיא זָאל ?רצוא םעד טבָארג

 רעגנַאל א טימ ןָאעלָאּפַאנ ךיז טזייװַאב זעיסרַאמ רעד ןופ ןעגנַאלק

 ןוא ןרידַאנערנ ןרישראמ םיא רעטניה .טנַאה רעד ןיא עטענרָאל

 טזייוו ףוס םוצ .. .. ,דלָאנ טימ ךעלסעפ ייווצ טגָארט ייז ןופ רעדעי

 יד קעװַא ןנָארט ןרידאנערג יד ןיהואוו םלוע-תיב ןפיוא ןָא רע

 עשיזיוצנַארפ ןיא ןדיי עקידלטעטש ןענייז ןרידַאנערג יד .ךעלסעפ

 ןוא דרָאב ריפַא ןקוק סעקסַאמ עכיילב יד רעטניה ןופ .ןרידנומ

 ןטייז עדייב ןופ . .. קיציא ?לדנוז סנפלח ?דיי זיא ןָאעלָאּפַאנ .תֹואּפ

 ןרעביא ןוא תואּפ יד ןָאעלָאּפַאנ-קיציא ייב ךיז ןעלבמָאב סעקסַאמ

 -ַָאטנַאּפ עקיזָאדיד .תופנכ עברא ןופ תיציצ יד ּפָארַא ןעננעה ל?כייב

 ףיוא טָאה ,גנוריפפיוא רעד ?טיט םעד ןבעגעג טָאה סָאװ ,עמימ

 -םידָאלּפַא עטרעטסייגַאב עננַאל ןפורענסיורא גנולעטשרָאפ רעדעי

 טנַאקעג טָאה ןעמ זיב ?ייוו עשביה ַא טרעיודעג טָאה'פ ןוא ןטנעמ

 .ןליּפש רעטייוו

 ןעמונעג ךיז טָאה גנוריפפיוא רעד ןיא םזימָאק רעקרַאטש רעד

 -סיד רעקידלַאװג רעד ןופ ,ליצ ןוא ?טימ ןשיווצ ךלהמ ןטייוו ןופ

 טייקטסוּפ רעד ןוא עיגרענע רעטרטּפענ םוכס םעד ןשיווצ ץרָאּפָארּפ

 ןבענעגנָא ןבָאה ןָאט םעד ... .רצוא ןַא ןגעוו שינעדיירנייא ןַא ןופ

 ףלָאװ 'רעטַאעט גנוי, ןופ ןטנעמַארעּפמעט עטסקרַאטש ייווצ יד

 .(עדלעז ןיכעק יד) לעקַאפ הרובד ןוא (רעיָאװָאגזָאמ יול) םולבייה
 ,קרַאטש יזַא ןעוועג זיא גנולעטשרָאפ רעד ןופ טעּפמיא רעד ..

 יד ןיא ייס ,עשרַאו ןיא ייס םלוע םעד ןסירעגטימ טָאה רע זַא

 -רעטַאעט עשילױוּפ עטסעב יד ןופ רענייא ... .טעטש ערעדנַא

 -סגנודליב ןיא ?ײטּפָארעטַאעט ןופ רעטלַאװרַאפ רעד ,סרענעק

 -רָאפ א ךָאנ רימ טָאה ,יקסוואטסיוואז ווַאלסידַאלוװ ,םוירעטסינימ

 עטסקרַאטש ןייז ןיא טייצ רענעי וצ זיב זַא .,טנָאזעג גנולעטש

 ןיא ,רעטַאעט עשינעילאטיא סָאד ןעוועג גנובעלרעביא-רעטַאעט

 יזַא ןעוועג זיא רע .'רעטאעט גנוי, ןעוועג סע זיא טנווִא םענעי
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 ןופ ןָאקיססעל

 -נייא ןַא םוירעטסינימ ןיא טלעוּפענסיױא טָאה רע זַא ,טרעטסייגַאב

 ."זדנוא רַאפ עידיסבוס עקילָאמ

 :ליזיימ .נ טביירש גנוריפפיוא ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו

 ןעיצוצניירַא קיטכיוו ןעוועג זיא עסעיּפ-םכילע-םולש רעד ןיא,

 םעד ןופ ,לטעטש עצנַאנ סָאד ,לבריוועג םעד ןיא ,עיצקַא רעד ןיא

 .ןענױשרַאּפ יד ןופ ןטסנעלק םעד זיב ,רעיאוָאנזָאמ יו ,/ּפָאק;

 ךיוא ןעמ ףרַאד ,רעדנוזַאב רָאיטקַא ןדעי ףיוא טכַא קידננייל

 ,לטעטש ןצנַאג םעד ןנעוו ,ויטקעלָאק ןצנַאג םעד ןגעוװ ןטכַארט

 רענייא ,רצוא ןטמיורטעג םעד ןיא טכָאקרַאפ ,ןָאטרַאפ זיא סָאװ

 רענייא רעדעי ןוא ,רענייא יוװ עלַא ןוא ,ןטייווצ םעד ןָא טקעטש

 ןיא קלח ַא ןעמוקַאב וצ גנונפָאה רעד טימ טבעל ןפוא ןייז ףיוא

 סע .רעסישזער רעד ןזיוװַאב טָאה סָאד ןוא .ךעלדנער ענעדלינ יד

 רעד ךיוא ,ךָאק ןשירעליּפש םניא ץלַא ןניוצעגניירא תמאב זיא

 ,גנַאהרָאפ ַא ןָא ,אפונ לַאז ןיא רָאפ טמוק עיצקַא יד לייוו ,םלוע

 ,רעװַאקעשט ַא ,םוקילבוּפ ןוא ענעצס רעד ןשיווצ הציחמ ַא ןָא ןוא

 סָאד זיא לַאפנייא רעשינעצס רעטכירענמוא ןוא רעקידנרינָאּפמיא

 ןתוחמ-טּפיוה םנופ םולח םעד ךרוד ,םלוע םעד רַאפ ךיז ןזייװַאב

 ךעלסעפ יד טימ עטיווס ןייז טימ ןָאעלָאּפַאנ ןופ ,רעיאוװַאנזַאמ יול

 -סױרַא ךיילג טָאה סע זַא ,רעיושוצ םעד 'ױזַא טמענ,; סע .דלָאנ

 ענייש יד טָא -- טשינ רעמ .ןטנעמסירָאלּפַא עטרעטסיינַאב ןפורעג

 רעמ-סָאװ ןוא לַאער רעקינייװ-סָאװ ןייז טפרַאדעג טָאה ענעצס

 .םיורט
 לָאז סע זַא ,ףיורעד טניילעג רעסישזער רעד טָאה ימ קסיורנ

 ,לטעטש שידיי קילָאמַא םעד וצ גנַאנוצ רעיינ רעד ןזייװַאבסױרַא ךיז

 -רָאפ רעד רעטקַארַאכ-קסעטָארג ַא ןבענענוצ רע טָאה רעבירעד ןוא

 רעכיילנ ַא ןיא קסעטָארג רעד זיא םוטעמוא טשינ רעבָא ,גנולעטש

 -עגרעביא ףרַאש ןיא רעבירַא רע טייג זייוורעטרע .ןטָארעג סָאמ

 עֶלַא סָאװ ,לרתסא זַא ,םיכסמ טשינ ןיב ךיא .,שזרַאש םענעבירט

 לָאז ,'ראות תפי; סלַא יז טנכייצַאב ע"ש ןוא ,ריא ןיא ךיז ןביל

 ןריקָאש סע .עקטָאידיא קיטש ַא רעדליב ייווצ עטשרע יד ןיא ןייז

 .רעדניק יד ןוא ןדיי יד ייב רעדיילק ןוא תואּפ עגנַאל וצ יד ךימ

 ןדליוו ןימ ַאזַא ןופ טשינ טסייוו לטעטש שינילָאװ סמכילע-םולש

 טשינ לטעטש עשידיי סָאד לָאז -- גנַאנוצ רעיינ ביוא .ןעזסיוא

 דניק ןוא דמלמ ןטימ ענעצס יד ,ךעלסעה ,שיִארּצ ,דליוו ןעזסיוא

 ךָאד ןענייז רעדניק סמכילע-םולש .,דליב שיטעטסעמוא ןַא זיא --

 -- טשינ רעבָא ,שירעפיטש ,שיצַאקש ,ביל ,קיצרַאה קידנעטש

 טָאה םכילע-םולש .קרַאמ ןפיוא רעבייוו יד ױזַא ןוא ! ןטָאידיא

 -ָאמוה רעקיצרַאה א ןעוועג זיא רע ,ןענױשרַאּפ ענייז טאהעג ביל

 -רַאפ טימ ,ריילטימ טימ ,ליפענטימ טימ טסוקעג טָאה סָאװ ,טסיר

 ךרוד ריא ןופ טכַאלעג ,עקװעלירסַאק ןייז ףיוא ןניוא עטביל

 ."ןביורקעװַא טשינ םיא ייב ןעמ ףרַאד סָאד ןוא ,ןרערט

 : טביירש קרַאמ ןרהא

 -ָאק יד -- ָאטשינ םעלבָארּפ ןייק זיא 'רעבערגדלָאנ, יד ןיא,

 ַא ,עידעמַאק-עילימ א ןופ ןעמַאר יד ןיא ןקעטש טביילב עידעמ

 ןעז וצ ךיוא זיא טימרעד ןעמַאזוצ ןֹוא ,הביבס רעד ןופ עידעמַאק

 ריא ןיא טלעפ סע :עסעיּפ רעד ןופ ןורסח ןסיורג ןטייווצ םעד

 ּפָארַא טכייל סָאװ ,רָאמוה-םכילע-םולש רעשיפיצעּפס רעד ,רָאמוה

 ןוא קינוז טכַאמ ןוא רָאטקעלפער-טכיל רעסיורג ַא יו ןביוא ןופ

 -ניא טשינ זיא 'רעבערגדלָאנ,... .עלעקניוו ןדעי ןיא ךעליירפ

 ָאד זיא רע רעבָא ,רָאמוה סמכילע-םולש .ןופ ןָאטעגסיױא ןצנַאג

 עמַאס ןיא ,טמענרַאפ טרָא ןייז ןוא ,;םומינימ ַא זיב טריצודער

 -עּפס ןופ ,ןטסַארטנָאק ןופ ,עיצַאוטיס ןופ םזימָאק רעד ,ןָא-ןביוא
 .ןעק םכילע-םולש יוװ ,ךעלטרעוו-תוליגר ןופ ,ןטייהניואוועג עשיפיצ
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 רעטַאעט ןשידיי

 רעבָא ,עידעמָאק עשידײ ַא זיא !רעבערגדלָאג, זַא ,רעכיז זיא סע

 -עיצקַא ,גנונַאּפש טנַאמרַאפ יז .סקידמכילע-םולש שיּפיט ןייק טשינ

 ןטצעל ריא זיב טביילב יז רעבָא ,סעיצַאוטיס עשימָאק ,גנורענייטש

 ןָא ,סענעצס ןוא ןּפיט ןופ עערעלַאנ ַא יו רעמ טשינ גוצ-םעטָא

 טנניוװצ סָאו ,םענַאב-סנבעל ןקידמכילע-םולש ןשיפיצעּפס םעד

 רָאנ ,רעדינ רעד ןופ טשינ טייקכעלקריוו רעד ףיוא ןקוק וצ ךייא

 ,טרעכייוו .מ .רד ,רעסישזער רעד .ילפ-?גיופ ַא ןופ ךיוה רעד ןופ

 ןגעוו ,טליפעג --- וויטיאוטיניא רעדָא לעוטקעלעטניא --- סע טָאה

 .לקַאטקעּפס ןופ גנוסַאפפיוא עקיסעמ-יווער יד תודע טנָאז םעד

 -ָאסבַא ןיא) ןעמוק זומ ,ָאטשינ םעלבָארּפ ןייק זיא סע ואוו ,טרָאד

 -ריטַאנ עסיורג סָאד טלעפ סע ואוו .ישזער יד (טרָאװ ןופ ןיז ןטול

 ,ןענעקרענָא ףרַאד ןעמ ןוא .טקעפע-טכיל רעד טמוק ,טכיל עכעל
 רע .רענעטָארעג א רעייז ?לקַאטקעּפס רעד זיא שירעסישזער זַא

 -ץנעט עלופטקעפע ,טײקשילַאקיזומ ,טייקיברַאפ ךס ַא טגָאמרַאפ

 -ןטלעז ַא ןוא ,(וויטקעלָאק רעקיסַאלק-טשרע ןַא ...) סענעצס

 -עלַאנ ַא ןפַאשעג טָאה סָאװ ,לבמַאסנַא ןצנַאנ םעד ןופ ליּפש ענייש

 ."עקירמכילע-םולש טכע ,ןטלַאטשעג עשיטסילַאער-קסעטָארג עער

 ןרָאװעג טליּפשעג "רעבערגדלָאג; עסעיּפ יד זיא 1927 ינוי ןיא

 ,ייווגורוא ,ָאעדיװעטנָאמ ןיא ?טעבַאמ, ךרוד

 "לבמַאסנַא רעטַאעט רעשידיי, רעד טָאה 1948 רעבמעווָאנ 27 םעד

 -לעוו ,ןַאמסירב םייח ןופ ר"א קרָאי-וינ ןיא עסעיּפ יד טריפעגפיוא

 ןיא "טפיהרעּפע טימ טריפעגפיוא 1962 לירּפַא ןיא יז טָאה רעכ

 .יקָאװלימ

 טצעזרעביא ,"רצואה, נ"א עסעיּפ יד זיא 1928 רעבמעווָאנ 29 םעד

 -ַאקעד ,יקויד ,ד .א ןופ ר"א ,שטיוװָאקרעב .ד .י ןופ שיאערבעה ןיא

 ןרָאװעג טריפעגפיוא ,יקסווָאזָאר .ש --- קיזומ ,יננח-לא .א -- סעיצַאר

 ,ביבא-לת ןיא "?המיבה; רעד ךרוד

 ןרָאװעג טקורדעג זיא גנוצעזרעביא סעשטיווָאקרעב ןיא עסעיּפ יד

 ,ביבא-לת ןיא *ריבד, ג"פ ןיא

 -ַאב ןוא גנוצעזרעביא רעשיאערבעה רעד וצ טרָאװרָאפ ןייז ןיא

 :{גנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא| שטיווָאקרעב .ד .י טביירש גנוטעברַא

 ןרַאפ טעברַאַאב ךיא בָאה '!ךמע, ןוא !רצוא רעד, סעידעמָאק יד,

 -םולש ןופ ןעגנופַאש עשיטַאמַארד ייווצ יד טיול רעטַאעט ןשידיי

 'רעבערגדלָאנ יד, ןעמענ יד רעטנוא טנַאקַאב ןענייז סָאװ ,ןמכילע

 עיירפ ַא טכַאמעג רעטעּפש בָאה ןוא ,,סניוועג עסיורג סָאד, ןוא

 יד זייוולייט ןוא גנוטעברַאַאב יד ,שיאערבעה ןיא גנוצעזרעביא

 ךיא עכלעוו ,ןעגנורעדנע יד ןיירַא טמענ ,גנוצעזרעביא עשיאערבעה

 גנַאג םעד ןיא ,רוטקורטס רעשיטַאמַארד ריא ןיא טכַאמענ בָאה

 ןשזַאנָאסרעּפ עקידנקריוו יד ןופ טימענ ןיא ךיוא ןוא עיצקַא רעד ןופ

 טייוו יוו ףיוא ,ןטיהוצּפָא טימַאב רָאנ ךיז בָאה ךיא .ןסעיּפ יד ןיא

 םעד ןוא רבחמ ןופ ַאלובַאפ םצע יד ,ךעלנעמ ןעוועג רימ זיא סע

 טכַאמעג ךיא בָאה טעברַא ןיימ ןופ קעווצ ןרַאפ .ליטס ןייז ןופ טסייג

 סמכילע-םולש ןופ ןלעטש עכעלטע בָאה'כ ןוא ןעגנובָאנוצ עכעלטע

 ,יוזַא ,גנולדנַאה רעד ןופ גנַאנ ןיא ןדנוברַאפ ןעננופאש ערעדנַא

 ,ןשזַאנָאסרעּפ עיינ 'רצוא, ןיא טריפעגניירַא ךיא בָאה ,ליּפשייב םוצ

 -ןועמש ,ףלָאוװ-רעזייל : יו ,לַאנינירַא ןיא ָאטינ רָאנ ןענייז עכלעוו

 ןענייז סָאוװ ,ערעדנַא ןוא האל-ענייפ ,ןרבק הירא ,ןכדש םולש ,ילא

 -נַא ןיא ,רבחמ ןכרוד ןרָאװעג טנָאמרעד דעדָא טקרעמעגנָא זיולב

 רעדנַא ענייז ןיא ,ערעפסָאמטַא ערעדנַא ןיא ןוא ןעגנוננידַאב ערעד

 ,'פרעדיינש עטפושכראפ סָאד, ,'רעקיכלימ רעד היבוט,) ןטפירש

 .('סנזח םעד יסייּפ ?טָאמ' ןוא 'םיתמ ןייק ָאטשינ, ,'טג רעד;

 יו ,'רצוא, ןופ טסקעט רעד זַא ,ןקרעמַאב ךיוא ָאד ליוו ךיא ...

 -ניא דנורנ ןיא ןזיא ,דנַאב םעד טָא ןיא טכעלטנפערַאפ טרעוו רע
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 יול; סלא יקסנירעמעשט ךורב

 ,"רצואה , ןיא *רעיָאװָאגזָאמ

 ןכרוד טריפענפיוא טרעוו סָאװ ,טסקעט םעד ןופ שרעדנַא ןצנַאנ

 ריפ טלַאהטנַא טסקעט רעד טָא סָאװ רעסיוא ,'המיבה, רעטַאעט

 -ניא רע זיא ,('המיבח, רעד ןופ חסונ ןיא יירד טָאטשנָא) ןטקַא

 ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא ,יובעג ןייז ןופ םצע ןיא שרעדנַא ןצנַאג

 ןקריוו עכלעוו ,ןשזַאנַאסרעּפ יד ןופ רעטקַאראכ ןיא ןוא עיצקַא רעד

 ."עסעיּפ רעד ןיא

 -עמעשט ךורב רעסישזער ןוא רעליּפשױש רעשיאערבעה רעד

 רעשיסור רעד ןעוו זַא ,ןעגנורעניארעד ענייז ןיא טלייצרעד יקסניר

 -דלָאג; ס'.ע .ש "המיבה; ןיא טריפעגפיוא טָאה יקיד .א רעסישזער

 יד ןקידנע וצ ױזַא יו םעלבָארּפ ַא רַאפ ןענַאטשעג ןעמ זיא ,"רעבערג

 "ףשיאעדיא; ןַא טימ ןקידנערַאפ טלָאװעג טָאה רע .גנולעטשרָאפ

 ןכוז ןוא ןבָארג ןוא םלוע-תיב ןפיוא ןעייטש ןדיי יד ןעוו זַא : גנוזָאל

 -וייא רעד ,ינעב רענַאקירעמַא רעד ןָא גנולצולּפ טמוק ,רצוא םעד

 ַא ןופ טיײילגַאב ,רעקוועלירתכ עלַא ןשיווצ רעקיניזטסואווַאב רעקיצ

 רצוא םעד ריא טכוז סָאװ, :סיוא טפור רע ןוא ,רעטעברַא עּפורג

 ןיא טגיל רע .ָאד טינ ךיז טניפעג רצוא רעד ? םלוע תיב ןפיוא

 -עג ךיז יקסנירעמעשט טָאה ףיורעד .*עינַאװערָאה ןיא ,טעברַא

 -רעטניא, םעד ןעגניז וצ טסַאּפעג ךיוא ךיז טלָאװ םעד וצ זַא ,טלציוו

 ,וָאנַאטרעב רעסיוא ,"המיבה, רעד ןופ רעדילגטימ עלַא ,"לַאנָאיצַאנ

 טינ רעבָא טָאה יקסנירעמעשט .רעסישזער םוצ טמיטשעגוצ ןבָאה

 ןעמ לָאז קרעוו ַא סמכילע-םולש וצ אקוד זַא ,ךיז ייב ןלעוּפ טנָאקעג

 ,ײטרַאּפ ןייא רַאפ קיטסניג זיא סָאװ ,גנוזָאל ששיטילָאּפ ַא ןּפעשטוצ

 ַא ןוא ץנַאט ןקידרעייפ ַא טימ ןקידנערַאפ וצ טגיילעגרָאפ טָאה רע

 סָאד זַא ,םעד ןגעק ןטָארטעגסױרַא עלַא ןענייז בייהנָא ןיא .רמז

 טייקכעליירפ אקוד זַא ,ןזיוועגנָא טָאה רע רעבָא ,"ןָאלבַאש; זיא

 זייוַאב סלַא ןוא ,טסייג ןשידיי ןיא זיא םלוע תיב ןשידיי ַא ףיוא

 הנותח ןדיי ןגעלפ עימעדיּפע ןַא ןופ טייצ רעד ןיא זַא ,טנָאמרעד

 טימ םלוע תיב ןפיוא הּפוח יד ןענדרָאניײא ןוא םימותי עמערָא ןכַאמ

 ָאד ןוא .תומה ךאלמ םוצ קיצָארט ,ץנעט עכעליירפ ןוא םירָאמזעלק

 טרעהעג טָאה רע סָאװ ,ןוגינ ַא טנָאמרעד יקסנירעמעשט ךיז טָאה
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 ןופ ןַָאטקיססעל

 ."המיבה, ןיא ירצואה;

 ןעמונעג טָאה רע .רעטכָאט סבר רעװָאקיּפש םייב הנותח ַא ףיוא

 רעמ ץלַא ,ןעגנוזעג םיא טָאה רע רעמ סָאװ ןוא ,ןוגינ םעד ןעגניז

 רָאטיזָאּפמָאק רעד ,רעסישזער ןשיסור םעד ןרָאװעג ןלעפעג רע זיא

 ,ןפילשעגמורַא ןוא טעברַאַאב לסיבַא ןוגינ םעד טָאה יקסווָאזָאר .ש

 יד טקידנערַאפ ןוגינ םעד טימ רעטעּפש ןבָאה ןרָאיטקַא יד ןעוו

 זיא טרָאד ןופ .םלוע םעד ןדנוצעגנָא דלַאב ןוגינ רעד טָאה ,עסעיּפ

 טרָאד ןוא ,תוצובק יד ןיא ,קמע ןיא טרָאד ןּופ ,סַאג ןיא רעבירַא רע

 ןבָאה ןשטנעמ-סטעברַא יד .,ןוקית ןתמא ןייז ןענופעג רע טָאה טשרע

 רעייז ןגָארטעגנײרַא םיא ןיא ןוא *ַארָאה , ַא רַאפ טסַאּפעגוצ םיא

 םעד ןיא טקירדעגסיוא קילגמוא רעדָא החמש רעדעי ייב ןוא ,המשנ

 .דייל רעדָא דיירפ רעייז ץנַאט

 ןגעק ןעוועג רעירפ זיא רעכלעוו ,יקיד רעסישזער רעשיסור רעד

 ,טקירדעגסיוא רעטעּפש ךיז טָאה ,גנַאזעג טימ עסעיּפ יד ןקידנערַאפ

 ןקידנערַאפ וצ ױזַא טניולעג ךיז טָאה ןיילַא ןוגינ םעד בילוצ זַא

 .עסעיּפ יד

 ; ליזיימ ןמחנ טביירש ,עשרַאװ ןיא גנוריפפיוא-"המיבה,, רעד ןגעוו

 יירד ןיא טעברַאענרעביא 'רצואה, רעד זיא 'המיבה, רעד ייב,

 עשידיי יד ,לטעטש סָאד ,קרַאמ רעד -- טקַא רעטשרע :ןטקַא

 ענעניולפענ טשינ ,ענעניוטשעג-טשינ ךָאנ טייקטוהל ןוא טייקמערָא

 ןופ ?בריוועג ןוא יירדענ ,סעיצַאוטיס ערַאברעדנואוו ,תושעמ-אבב

 ןטזיורבעגפיוא ,ןקידלּפַאצ ןייא ןופ םירבא עֶלַא ,ןשטנעמ עקידעבעל

 .עיכיטס-םכילע-םולש רעד ןופ ָאּפמעט רעטרעלענשראפ ַא ,םזינַאנרָא

 סעיַאװַאה ןוא תועונת ,ןטלַאטשעג ערעטציּפשרַאפ ,ערעטפרַאשרַאפ

 -ענּפָא ,תונצבק רעד ןופ ןברַאפ ערעטכידעגרַאפ ,עקוװועלירסַאק ןופ

 -שרע רעד .לטעטש ןקידנברַאטשּפָא םנופ טייקנסילשענּפָא-טייקנסיר

 -רעהפיואמוא ןופ ,קימַאניד ןופ עינָאפמיס עתמא ןַא זיא טקַא רעט

 ?טעטש ,ורּפֶא ןימ ַא -- טקַא רעטייווצ רעד .גנוגעווַאב רעכעל

 טייקדימ ?סיב ַא קיטנָאק ןיא ָאד .ןעב ינעב טימ ךיז טנגעגַאב

 -טיר רעקינייוו ,רעמַאזננַאל ךיז ןעיצ רעדליב יד .רעסישזער םייב

 -ַארט ןיא טרָאד .טקַא ןטשרע םניא יו רעכעלגעווַאב ןוא רעשימ

 .רעיושוצ םעד טרעטישרעד סָאוװ ,טייקיזָאלגנונּפָאה ,םזימַאק רעשיג

 .עיצַאוטיס עטכַארטענוצ רעמ ןיוש זיא ,טקַא ןטייווצ םניא ,ָאד

 .שואי רחאל יוװ ,תורבקה-תיב ןפיוא --- טקַא רעטירד רעד טָא ןוא

 ולכ זיא'ס .עטשלחרַאפ טלַאפו ןעמ ןוא ןעמ טבָארג העש ןציירד ַא

 ץנַאט-?בוי רעד לָאמַא טימ ןיירַא ךיז טסייר ָאד רעבָא ,םיצקה ?לכ
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 ,החמש-רקפה ןופ ןעגנורּפשעצ טרעוו ץירַאה סָאד ןוא ,לטעטש םנופ

 עכיוה יד ןיא ןעגנַאלרעד עכלעוו ,םידוקיר ןופ ,החמשל החמש ןופ

 .ןיירַא תולכיה

 ןריפרעד סָאװ ,רעטסיימ 4? ןטסיטרַא- המיבח, יד ןופ ןליּפש סָאד

 ןעמַאזוצ עלַא ןוא ,ךיז רַאפ רענייא רעדעי .תומלש זיב טפנוק רעייז

 .?לבמַאסנַא רעקידנפַאש-קידעגעל ַא --

 םערַאװ טָאה קיטירק-רעטַאעט עשידיי יד סָאװ טייצ רעד ןיא

 -טפירש רעטנַאקַאב רעד זיא גנוריפפיוא-"המיבה, יד ןעמונעגפיוא

 -רַא ןויטַאגענ-ףרַאש ַא טימ ןעמוקעגסױרַא ןילטייצ ללה רעלעטש

 ןענייז עכלעזַא טינ ןוא רימ ןענייז עכלעזַא טינ !ןיינ, נ"א לקיט

 "ןרעטלע ערעזנוא ןעוועג

 יריד ןב רד

 -וינ) "ךוב םכילע םולש סָאד; ןיא *טַאטשרַאװ םייב ,, לקיטרַא ןיא

 :זַא ,שטיווָאקרעב .ד .י םעדייא ס'.ע .ש טלייצרעד (1926 ,קרָאי

 ןדירפוצ ןבילבעג לָאמעלַא טינ זיא רע זַא ,זייוַאב רעטסעב רעד ,

 סע ןכלעוו ןיא ,וויכרַא רעשירַארעטיל ןייז זיא ,טעברַא ןייז טימ

 -נעראפ-טינ רעדָא ענעביוהעגנָא ןופ לָאצ עשביה ַא ךיז ןעניפעג

 .תואחסונ ענעדישראפ ןיא עטריאירַאוו ןטסניימ םוצ ,קרעוו עטקיד

 עכלעזַא ךס א ןֹופ ביילברעביא רעניילק ַא רָאנ סָאד זיא ייברעד

 טָאה רע סָאװ ,ןכַאז עטקידנערַאפ ץנַאנ ךיוא ייז ןשיווצ ,סעבָארּפ

 רע טָאה ױזַא ,טעטכינרַאפ קידתונמחרבמוא ץנַאג ןבעל ןייז רַאפ

 ףיוא ,'דוד ןב דוד, ןעמָאנ ןרעטנוא עמַארד ַא רענייז טימ ןָאטעג

 גָאט ,דנַאנַאכָאנ ןכָאוװ טעברַאעג 1906 רָאי םניא טָאה רע רעכלעוו

 -ולדנעצ ןיא ןריפַארנָאטקעה טזָאלעג וליפַא יז טָאה ןוא ,טכַאנ ןוא

 קילעפוצ) טנערברַאפ סעיּפָאק עלַא רע טָאה ףוסל ןוא ,סעיּפָאק רעק

 ןייז ןֶא ,עיּפָאק א ןרָאװעג טיהענּפָא עמַארד רענעי ןופ ןזיא

 ."(העידי

 טינ ץעגרע ןיא זיא "דוד ןב דוד; ןוא ,רָאי 22 קעווַא ןענייז סע

 -עג טלעוו רעד רעביא זיא'ס ןעוו ,1959 ןיא זיב ,ןרָאװעג טקורדעג

 -רעב יו ,.ע .ש ןופ גָאטנרױבעג רעט-100 רעד ןרָאװעג טרעייפ

 עסעיּפ יד טקורדעגּפָא "טייק רענעדלָאג; רעד ןיא טָאה שטיווָאק

 ןטימ ןיא יו טלייצרעד רע ןכלעוו ןיא ,ריפניירַא ןרעסערג ַא טימ

 ווירב ַא ןָאדנָאל ןופ רעווש ןייז ןופ ןעמוקַאב רע טָאה 1906 ילוי

 ןזַארפ עכעלטע טימ שיאערבעה ןקידהצילמ-בלַאה ,ןקידװעליּפש ןיא

 זיא רעלדַא .ּפ בקעי יו טלייצרעד טרעוו סע ןכלעוו ןיא ,שידיי ןיא

 לָאז רע ױזַא יו, ןריאורטסניא וצ םיא ,.ע .ש וצ ןָאדנַאל ןיא ןעמוקעג

 -וינ ןיא עניב רעשידיי רעד רַאפ ןביירש רעדעפ רענעדלָאג ןייז טימ

 סָאװ ,ןןעגנוזייוונָא! ןצעזעג ןוא ןטעשזוס עקינייא םיא ןבעג ןוא קרָאי

 -רַאפ לָאז .ע ,ש זַא ,סע טָאה ןסייהעג ."עניב רעד וצ ךייש ןענייז

 -לעוו ,ןידרָאג ןעמונרַאפ טָאה סע סָאװ ץַאלּפ סָאד ןרעלדַא ייב ןעמענ

 ,רעמיטנגייא-רעטַאעט ערעדנַא ךרוד ןרָאװעג טּפַאכעגסיױא זיא רעכ

 ןוז ןטסגנוי ןוא יורפ ןייז טימ .ע .ש ןענייז ווירב םעד ךָאנ ץרוק

 טרָאד ןופ ,ןכָאװ עכעלטע ףיוא עווענעשז ןייק ןָאדנָאל ןופ ןעמוקעג

 יד עווענעשז ןיא ןביײרשנָא לייוורעד ןוא ,עקירעמַא ןייק ןרָאפ וצ

 ץ.ע .ש ןדַאלעגנייא טַאהעג טָאה רעלדַא ,ןרעלדַא רַאפ עסעיּפ עטשרע

 רע ױזַא יו ןזיוװַאב םיא טָאה ,ןָאדנָאל ןיא ןליּפשטסַאג ענייז ףיוא

 ,שינערעהוצנָא ןבעגעג ןוא "ףרוטמ רעד; עסעיּפ סנידרָאג טליּפש

 ןייק .?ףרוטמ,  ןקידי'.ע .ש ןימ ַאזַא ןפַאש טפרַאדַאב טלָאװ .ע .ש זַא

 ,טריסנַאװַא םיא טָאה רעלדַא רעבָא .,,ןסָאלשענ טינ ייז ןבָאה ךַאמּפָא

 רעבָא ,ןליּפש ןקיטרַאסיױרג סרעלדַא ןופ טרעטסײגַאב ןעוועג זיא .ע .ש

 ןוא ,ןרעלדַא ייב ןעעזעג טָאה רע עכלעוו ,ןסעיּפ סנידרָאג ןופ טינ -

 טינ ןדיי ןדייר ױזַא טינ; :שלַאפ רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע עכלעוו

 ."ןדיי ןעלדנַאה ױזַא טינ ןוא ןדיי ןטכַארט ױזַא

2016 



 רעטַאעצט ןשיריי
= 

 לרוג ןוא טרובעג ןגעוו טלייצרעד שטיווָאקרעב סָאװ טָא ןוא

 ; "דוד ןב דודא עסעיּפ רעד ןופ

 ןיא טצעזַאב ךיז 'ףרוטמ, סנידרָאנ טָאה ןגעווטסעדנופ ןוא,

 םכילע-םולש ... ןרעיובקע ןעמונענ םיא ןוא חומ סמכילע-םולש

 ַא טימ עמארד א ןרעלדַא רַאפ ןביירשוצנא טכַארטרַאפ טָאה

 רעסיורנ ַא טימ םורַא ךיז טנַארט סָאװ ,דלעה ןשיגַארט ןלַארטנעצ

 ןיא הביבס עכעלרעגריבניילק יד זיב ןנַאל ױזַא עעדיא רענעביוהעג
 סעּפע -- םענענושמ א רַאפ םיא טרעלקרעד ,טבעל רע רעכלעוו

 .'ףרוטמ, סנידרָאנ ןטייברַאפ ןענָאק ןרעלדַא לָאז סָאװ ,סעכלעזַא

 עקיטנייה ןָאק סָאוװ ,ןדיי ייב עעדיא ענעביוהעג עקיצנייא יד

 רעתמא וצ זיב םיא ןעגנערב ןוא 'דלעה , ןשידיי ַא ןריטלַאזקע ןטייצ

 קיניזטסואווַאבמוא רשפא ,ןעעזענ םכילע-םולש טָאה ,טייקשידלעה

 -םולש ?לייוו קיניזטסואווַאבמוא ,םזינויצ םעד ןיא ,ןייֵלַא ךיז רַאפ

 קיניוו טָאה רע .טסינויצ רעכַאװש ַא ןעוועג זיא ןיילַא םכילע

 -עווַאב רעשיטסינויצ רעד ןֹופ טרעוו ןשיטקַארּפ םעד ןיא טביולגעג

 טָאה ןוא קלָאפ ןייז ןופ דניק יירטעג ַא ןעוועג רעבָא זיא רע ,גנונ

 ןשיטסינויצ ןרַאפ ןטנעמיטנעס עמערַאװ ןגָארטעג ןצרַאה ןיא

 קורדפיוא רענרעדָאמ רעד ןעוועג םיא רַאפ זיא רעכלעוו ,קנַאדעג

 .ןדיי ייב ןביולג-חישמ ןטְלַא םנופ

 םכילע-םולש סָאװ ,עמַארד רעיינ רעד ןופ דלעה רעד ךיוא .

 ןעמונעגכרוד ןעוועג ןיא ,ןרעלדַא רַאפ לעיצעּפס ןבירשעג טָאה

 םעד ןנָארטעג טָאה עמַארד יד .עיזַאטנַאפ רעשיטסינויצ ַא ןופ

 -םולש ...ןטלַאהניא ריא רעביא .ב טינ ָאד}| 'דוד ןב דוד, ןעמָאנ

 נעט עצנַאנ ןבירשעג ,טעברַא רעד ןיא טפיטרַאפ ךיז טָאה םכילע

 -נוזַאב ןעוועג דימת םיא זיא םרָאפ עשיטַאמארד יד .דנַאנַאכָאנ

 .רעדעפ ןייז רעטנוא ןסָאנעג טכייל ךיז טָאה גָאלאיד רעד .ביל רעד

 טדערענ ,רעה ןוא ןיה טנעוװאב ךיז ןבָאה ןעניױשרַאּפ עקידעבעל

 ןיא רע... ךַארּפש עקידנפערט-לטניּפ ןיא ענעפילשעג ,ענייפ ַא

 ייב קידנעטש יוװ ,טניילעגפיוא קידבוטמוי ןעוועג טייצ עצנַאנ יד

 רע זיא ,טקַא ןטשרע םעד טקידנעעג .טעברא רעקידנסילפ-טוג א

 ַא טימ ןעמוקענקירוצ דלַאב ןיא ןוא טָאטש ןיא ןפָאלעגקעװַא

 ןסיורג א ןיא ןענופענסיוא טָאה רע ,םערָא ןרעטנוא ?קעּפ ןשביה

 ,ףַארנָאטקעה םענעטלעז ַא רָאנ סעּפע טפעשעגדריּפַאּפ רעווענעשז
 טרעדנוה עכעלטע ןבעגסיױרַא ןָאק סָאװ ,ןישַאמקורד עצנַאנ ַא

 ןיא . .. ,ןשטנואוועג יוװ ןעוועג סָאד זיא עמארד רעד רַאפ ,סעיּפָאק

 ןלעוו רימ ןוא ,'דוד {ב דוד, ןביירשרעביא ל?עוו ךיא זא ןבילבעג

 ,סעיּפָאק קיצרעפ-קיפיירד ַא 'ןקורדּפָא, ןופרעד

 -ונַאמ ןיא טפיטרַאפ סערעטניא סיורג טימ ךימ בָאה ךיא ,. ,

 בָאה ךיא רעטייוו סָאװ זַא ,ןייז הדופ רעבָא זומ ךיא .,טּפירקס

 יו ,טשיטנַא ױזַא טינ --- ןרָאװעג ךיא ןיב רעמ ץְלַא ,טנעיילעג

 ןשיטַאמַארד סמבילע-םולש טקנעדעג טוג בָאה ךיא .טרעדנואוורַאפ

 .!טײרּפשעצ ןוא טייזעצ, ,!בוט לזמ, ,'טג רעד, ,'הפיסא; ןייז ןופ ליטס
 ןיא סעּפע ןבירשענ ,שינעפעשַאב יינ ץנַאג א ןעזרעד ךיא בָאה ָאד

 ,רעשיטעטַאּפ"לַאטנעמיטנעס ַא --- גָאלַאיד רעד : ןָאט ןכעלדמערפ א
 ַא ,רעשינַארט-ךיילב ַא טלַאהניא רעד ןֹוא ,רעשירָאטַאמַאלקעד א

 טינ טעמב ָאד ךיז טָאה רָאמוח סמכילע-םולש .רעשיטַאמַארדָאלעמ
 -עגֹוצ ןבָאה עסעיּפ רעד ןופ טנעמעלע ןשימָאק םעד } ןליפ טזָאלעג
 םייב ןסעזעג ןענייז סָאװ ,ןענַאמָאּפַארג םירוחב ייווצ טלעטש

 . ערעייז ןרעדנַא םעד רענייא טרימַאלקעד ,טסעק ףיוא 'ץנירּפ
 גָאלַאיד םעד טמַאצעגנייא םכילע-םולש טָאה וצרעד .ןצכַאביירש
 ,וטפיוא רעיינ ַא שידיי ןיא ןעוועג זיא סָאד .עזָארּפ רעשימטיר ןיא

 רעבָא טָאה סָאד ;ננַאלק ןשיסַאלק ַא ךַאז רעד ןבענעגוצ טָאה ןוא

 -ריטַאנ סמכילע-םולש ןופ געוו םעד טלעטשרַאפ יוװ ןוא טרעטשעג
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 קרַאטש ןעוועג ןיב ךיא .שידיי ןקידנפיול ,ןצרַאה םנופ ,ןכעל

 טינ ןמכילע-םולש זיא עסעיּפ יד זַא ,טליפעג בָאה ךיא .טרעגרעעג

 רָאנ ..,.!טכַאמעג עילַאק ָאֹד טָאה רעלדַא ,ייוו-יוא ,ןעגנולעג

 טינ ץרַאה ןייק ךיא בָאה ןמכילע-םולש גנוניימ ןיימ ןנָאזסױרַא

 טעברַא רעד ןיא טפיטרַאפ טסנרע יױזַא ןעוועג זיא רע .טַאהעג

 טבייל םיא ךיז טביירש סע סָאװ ,טגיילעגפיוא קידבוטמוי ױזַא ןוא

 ...!ןייפ יוזַא טגנילק גָאלַאיד רעשימטיר רעד סָאװ ןוא

 ןופ ןדירפוצ טינ ןיב ךיא זַא ,טקרעמַאב םכילע-םולש טָאה יצ

 ליפ וצ ןעוועג עדייב ןענייז ריס .טינ זא ,ךיז טכַאד ? עמארד רעד

 ,טּפירקסונַאמ םעד ןופ גנוטיירגוצ רעשינכעט רעד טימ טקיטפעשַאב

 קיסיירד א ןישַאמ רעד ףיוא טקורדענּפָא ןבָאה רימ סָאװ ץוח ַא
 ענייפ ןיא ןדנובענ ןיילַא ךָאנרעד ייז רימ ןבָאה ,סעיּפָאק ערָאלק

 יירעקורד ַא ןופ זיא רדח ןיימ ןוא ,ןעלווָאט עטיור טימ רעדנעב

 .יירעדניבכוב א ןיא ןרָאוװעג טלדנַאוורַאפ

 ןב דוד; ןעמונעגפיוא ןָאדנָאל ןיא טָאה רעלדַא ױזַא יו ...

 ףיוא טינ זַא ,ןלעטשרָאפ ךיז ןָאק ןעמ .טנַאקַאב טינ רימ זיא ,'דוד

 'עשינלטב , עכיוה עכלעזַא טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ ,,ףרוטמ, אזַא

 םעד ןופ !רעלדַא רעסיורג, רעד טקוקעגסױרַא טָאה ,סעיזַאטנַאפ

 -רעד םעד ןנעוו טָאה םכילע-םולש .עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי

 א טימ רעטעּפש זַא ,ךרָאנ סייוו ךיא .טדערעג טינ לָאמנייק ךָאנ

 ןשיווצ בָאה ןוא םיבתכ סמכילע-םולש טקוקעגרעביא ךיא בָאה רָאי

 ןסיירעצ ,ןענופעג טינ רוּפש ןייק סעיּפָאק קיסיירד עֶלַא ןופ ייז

 ; טעברַא ערעווש ַא ןעוועג זיא ןטּפירקסונַאמ ענעדנובעג קיסיירד

 טימ טּפשמעג ייז טָאה םכילע-םולש זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה

 רעדניבנייא ןוא רעקורד סלַא ימ ןיימ רַאפ רעבָא בָאה ךיא .,רעייפ

 ןקיזָאד םעד ןוא ,רַאלּפמעזקע ןייא ןמכילע-םולש ןופ ןעמוקַאב

 סמבילע-םולש ןיא ןטלאהַאב ןוא טיהענּפָא ךיא בָאה רַאלּפמעזקע

 ."וויכרַא

 "עג ךיז גנַאל-ןרָאי טָאה רֶע זַא ,טקידנערַאפ שטיווָאקרעב ןוא

 ַא ס'.ע .ש ןכעלטנפערַאפ וצ טכער סָאד טָאה ןעמ יצ טלקנעווק

 רעד ןופ רעבָא ,טנערברַאפ ןוא טלסּפעג טָאה ןיילַא רע סָאװ ,קרעוו

 ףיוא רַאלּפמעזקע ןַא ָאד ךָאנ ָאי זיא סע דלַאביװ ,טייז רערעדנַא

 וצ ןעגנערב ןוא ןטלַאהַאבוצסױא טכער סָאד ָאד זיא יצ ,טלעוו רעד

 ןרָאװעג ןפַאשעג טרָאפ זיא סָאװ ,קרעוו ַא גנוטכינרַאפ רעכעלדנע

 : ןוא ,,ע .ש ךרוד

 ןקירָא-טרעדנוה סמכילע-םולש טבעלרעד ןבָאה רימ זַא ,טציא,

 'דוד ןב דוד, ןקיטשרַאפ רעטייוו זַא ,ןרָאװעג רָאלק רימ זיא ,לבוי

 טימ םכילע-םולש ,טינ ןעמ רָאט וויכרַא םענעספָאלשרַאפ םעד ןיא

 ,קּפָאפ ןייז וצ רָאנ ,ןיילַא ךיז וצ רעמ טינ ןיוש טרעהעג ןפַאש ןייז

 םיא טָאה סָאװ ,טלעוו רעלערוטלוק רעד וצ ךיוא זייווייט ןוא

 ןמכילע-םולש ןענעק ןליוו סָאװ ,יד ןוא ,טנעקרענָא ןוא ןפירגַאב

 רעטייוו ?סיב ַא רָאנ ,טייז רעלענָאיצנעװנָאק רעד ןופ רָאנ טינ

 ענעלאפעג ענייז ןופ ךיוא ןענרעל םיא ןנעמ ,ןופרעד רעפיט ןוא

 טריטקיד םיא זיא טעברַא עשירעלעטשטפירש ןייז ןעוו ,ןטנעמָאמ

 ,טרפבו .םויקה-תמחלמ רערעווש ןייז ךרוד ,ןסיורד ןופ ןרָאװעג

 טקוק ,'דוד ןב דוד, עמַארד רעטלסּפענ רעד ןיא ,ָאד וליפַא ןַא

 -עגנָא טנעה עדמערפ טימ ,עכעלדמערפ יד ןשיווצ ןופ סיױרַא טפָא

 םורָאװ .ןח רעכעלריטַאנ רעכעלטנעק סמכילע-םולש ,תורוש ענעגנַאה

 ,ןבירשענ ןבָאה טינ לָאז רע סָאוװ : עבט ןייז ןעוועג ןיוש זיא ױזַא

 ןקידעבעל ןייז ןופ ךיוה םעד טימ ןרעוו טכייפַאב טזומענ טָאה

 -ַאב רעתמא ןייז ןופ םעטָא םעד טימ ןרעוו טמעראוורעד ,לָאוװק !

 -סינויצ עסייה יד ָאד ןענייז וצרעד תודע רעטסעב רעד .גנורעטסייג

 ךיז טזָאל סע עכלעוו ןיא ,'דוד ץנירּפ, םעד ןופ ןגָאלָאנָאמ עשיט
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 ןופ ןָאטיסקעל

 ."ןערב רעטלצניקעג-טינ ,רעטכע סמבכילע-םולש ןליפ

 :עסעיּפ רעד ןגעוו סיוא ךיז טקירד גייווצרעבליז ןמלז

 ןלעטש ךס ַא ןיא תמאב זיא ,עסעיּפ יד רעביא טנעייל ןעמ ןעוו,

 ףרַאד ןעמ .רעדעפ ס'.ע .ש ןופ טמוק יז זַא ,ןביילג וצ רעווש

 ,ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא עסעיּפ יד ןעוו ,1906 ןיא זַא ,ןקנעדענ

 ,עסעיּפ ערעסערנ ןייא ןוא ערענעלק עקינייא טַאהעג ןיוש .ע .ש טָאה

 טיובענפיוא-רעסעב ,רעשירעלטסניק ךעלכײלגרַאפמוא ןענייז סָאװ

 עעדיא ריא זיא רָאנ טינ .עסעיּפ יד טָא יו רעלופסקורדנייא ןוא

 ןדלעה עריא .,וויאאנ רעייז זיא יובענ רעצנַאנ ריא רָאנ ,עוויאַאנ ַא

 יוזַא יװ ןייטשראפ וצ ךעלנעממוא טושּפ זיא'ס .ענעדיּפַאּפ ןענייז

 ןלַארטַאעט ןופ) עקרַאטש עכלעזַא ןיא ןרעלדַא ןעעז ןכָאנ ,,ע .ש

 ,ןטרַאװרעד טנָאקעג רָאג טָאה ,סנידרָאנ יו ןסעיּפ (טקנוּפדנַאטש

 רָאנ טָאה יז זַא ,טרפב ,עסעיּפ יד טָא ןריטּפעצקַא לָאז רעלדַא זַא

 סָאװ ,רעסיוא ,ןרעלדַא רַאפ לָאר עדנרידיצעד ,עקיטכיוו ןייק טינ

 רעד ןופ רוטקורטס יד זיא וצרעד .ךס א םיא ןנעוו טדער ןעמ

 טקַא רעטשרע רעד יוװ רעמ זיא תמאב ןוא ,עזיול ַא רעייז עסעיּפ

 רעמ טינ ןענייז ןטקַא יירד ערעדנַא עלַא .טקַא רעלופ ןייק טינ

 -סיוא טפרַאדעג טשרע ןטלָאװ סָאװ ,ןטקַא רַאפ ןעננונכייצרַאפ יו

 רעד ןיא זַא ,ןלעטשוצרָאפ רעווש ךיז זיא'ס ןוא ,ןרעוו טעברַאעג

 ."עסעיּפ עטקידנערַאפ ַא יו טריטנעזערּפ יז ןבָאה .ע .ש לָאז םרָאפ

 "םעזעב ַא טסיש ,ליװ טָאג זא;
 ַא טסיש ,ליוו טָאג זַאק ןייז ןבירשעגנָא .ע .ש טָאה 1908 ןיא

 -עג שיטסילַאבמיס-שינעטַאקעד ,חסּפל רשכ עידעגַארט ַא ,םעועב
 ,"ןבירש

 *בוט םוי דובכל; גנולײטּפָא רעד ןיא ןיירַא זיא רעטקַאנײא רעד

 ןעגנוצעזרעביא םוש ןייק טנַאקַאב טינ ןענייז סע .קרעו ס'.ע .ש ןיא
 .ןעגנוריפפיוא רעדָא

 ןזױטַארקַאטסיר ,} "ןשטנעװ,
 גנוטייצ רעװעשרַאװ רעד ןיא טכעלטנפערַאפ .ע .ש טָאה 1908 ןיא

 ,"ןשטנעמ,, רעטקַאניײא ןייז *ןעבעל רעזנוא;

 -שריה. רעד ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא דלַאב זיא רעטקַאניײא רעד

 רעלעטשטפירש רעשידיי רעטנַאקַאב רעד סָאװ טָא ןוא ,"עּפורט-ןייב
 רעקיזָאד רעד ןגעו טלייצרעד ןייבשריה ץרּפ רעקיטַאמַארד ןוא
 -ַאקעי ןיא *עּפורט-ןייבשריה; רעד ךרוד "ןשטנעמ; ןופ גנוריפפיוא
 :ןַאמרעה דוד רָאסישזער ןטרישזַאגנַא-יינ םעד ךרוד ווַאלסָאנירעט

 זיא ,ןריפפיוא ןעמונעג טָאה ןַאמרעה דוד סָאוו עטשרע סָאד,

 -רַאפ סע טָאה ןעמ .'ןשטנעמ, רעטקַאנייא סמכיפע-םולש ןעוועג
 קרַאטש ןבָאה רימ ,רעטקַאנייא ןטסעב סמכילע-םולש רַאפ טנכער
 טוג 'ןשטנעמ , יד טָאה רע .ישזער סנַאמרעה דוד ןופ טאהעג האנה
 -םולש רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ,עשינַארט-שימָאק סָאד ,ןפירגַאב
 ,טכַארבעגסױרַא ןפוא ןלעטבוס ַא ףיוא ןַאמרעה דוד טָאה ,ןמכילע

 ןופ ןוא ,ישזער ןייז ןופ טַאהעג האנה קרַאטש ןבָאה ןרָאיטקַא יד

 -ַאכ עסיוועג וצ ןבענענוצ טָאה רע סָאוו ,קסעטָארג ןזייוולייט םעד

 תוחכ עטסעב יד טקילײטַאב ךיז ןבָאה רעטקַאנייא ןיא ,ןרעטקַאר
 רעד ןופ טייז ַא ןָא ןפָארטעג ךיז טָאה ןעמ ןעוו ; עּפורט רעד ןופ
 סָאװ ,טייקנדירפוצ טקירדעגסיוא ןרעדנַא ןרַאפ רענייא טָאה ,עניב
 ןטלַאהסיוא ןענָאק וצ ןרָאװעג ןביוהרעד ױזַא גנולצולּפ ןענייז רימ
 .רָאסישזער ַא

 ןעמ טָאה ,ןרָאװעג קיטרַאפ זיא 'ןשטנעמ , רעטקַאניײא רעד ןעוו
 סמכילע-םולש ןעעזעגסױרַא ןבָאה רימ ןוא טריפענפיוא ךיילג םיא
 -רעוו עכעלשטנעמ ,עטושּפ טימ ןקעדוצפיוא --- ןטייקיאעפ עסיורג
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 ןרָאװעג ןעגנַאנַאב זיא סָאװ ,טייקיטכערענמוא עלַאיצַאס יד רעט

 יד ייב ,ךיק רעד ןיא רָאנ טינ ךיז ןנָאלּפ סָאװ ,'ןשטנעמ, יד ֹוצ

 'ןשטנעמ, ואוו ,ןבעל ןיא ןוא סַָאג ןיא רָאנ ,ןשטנעמ עלעדייא

 טָאה ןעמ סָאװ ,עינָאריא יד .ףיונוצ ךיז ןעמוק ןשטנעמ טימ

 -יוא יד ,םיטַאבעלַאב יד ןוא ,,ןשטנעמ , ןפורעגנָא טפַאשרעניד יד

 ."ןשטנעמרעביוא יד ןעוועג סע ןענייז ,לסיוטש ןופ עטשרעב

 טלייצרעד ינודקומ .א .רד רעקיטירק-רעטַאעט רעטנַאקַאב רעד

 עּפורט סנייבשריה ןופ גנולעטשרָאפ עטשרע יד זַא ,תונורכז ענייז ןיא

 ייוצ ןופ ןענַאטשַאב זיא ,רעטַאעט רעוװָאנַארומ ןיא ,עשרַאװ ןיא

 -סיוא יד ןוא ןליּפש ןטימ טכַאמעג טָאה עסעיּפ עטשרע יד .,ןסעיּפ

 רעבָא ,ןצרּפ ףיוא ןוא םיא ףיוא קורדנייא ןכעלרעדיוש ַא גנוטַאטש

 סע ןוא 'ןשטנעמ, סמכילע-םולש ןליּפש ןָא ןעמ טבייה טָא ןוא,

 ןריט .שרעדנַא סיוא רָאנ טעז עניב יד .טנַאסערעטניא ץנַאג טרעוו

 ןרָאיטקַא יד ,טלעטשעגסיוא רָאלק ןוא טוג ךיק יד ,טרָא ןַא ףיוא

 ןענייז ןרעטקַאראכ יד .ןרָאיטקַא ערעדנַא רָאנ .ןליּפש ןָא ןבייה

 סָאד ןוא ןכירטש ערעייז ןענייז טלוב ןוא רָאלק ,טלעטשעג טונ

 ןטכארטעגכרוד ַא רעבָא ,ּפמעט ןעמַאזגנַאל ַא ,תמא ,טָאה עצנַאנ

 -ננייא ראג םָאנָאקע םעד טליּפש ימע-ב בקעי .ןשינָאל ַא ןוא

 ימע-ןב בקלי

 סלַא

 "לאנד,

 ןיא

 "ןשטנעמ,

 טרעדליש ןשטנעמ ןשיטַאּפַא ןַא ,ןקיבײלרעװש ַא ,ןלופ ַא ,קיטרַא

 קרַאטש ַא ןופ ערַאּפ ַא יו סיױרַא טצַאלּפ רענייז ןרָאצ רעד .,רע

 טָאה ץלַא .טלטייקענ ןוא ןדנובעג זיא ץלַא ןוא .לסעק ןטכַאמרַאפ
 ןעוועג זיא סָאד ,רעטַאעט ןליפ ךיז טזָאל ץלַא ןיא ,ןָאט ןרעסעב ַא
 ."ישזער סימע-ןב ןעגנוי םעד

 גנולעטשרָאפ רעד ןופ קורדנייא ןגעוו עיסרעוו סנייבשריה ץרּפ

 -ןב ןבעגעגנָא טָאה רעכלעוו| סינודקומ .רד טימ טינ ירמגל טמיטש

 :ןןַאמרעה דוד טָאטשנָא רָאסישזער סלַא ןימע

 ןטימ; סשַא םולש טליּפשעג רימ ןבָאה טכַאנ עטשרע יד,

 -רעביירש עצנַאג יד .םכילע-םולש ןופ 'ןשטנעמ , ןוא 'םָארטש

 ןוא ץרּפ . .י יװ ,ינּפ יד טנכערעגניירַא ,ןעוועג זיא עיסעּפָארּפ

 טימ טליּפשעג .,רָאילפוס ַא ןָא טליּפשעג טָאה ןעמ .ןַאמשירפ דוד

 ערעטיב ךס ַא ןליּפשרַאפ וצ ידכ טליּפשעג .המשנ ןוא ץרַאה

 ףיוא .עשרַאוװ ןייק ןעמוק ןזיב טלמַאזעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןליפעג

 'דניירפ, ןיא .טביולעג גננולעטשרָאפ יד עסערּפ יד טָאה ןנרָאמ

 טָאה ,רעטַאעט רעװַָאנַארומ ןיא קידנציז זַא ,ןבירשעג ןעמ טָאה
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 רעצטַאעט ןשידיי

 רעד ןשיוװצ רעבָא . . , ,לּפמעט ַא ןיא טציז ןעמ זַא ,טביולנעג ןעמ

 טּפאטעג ןעמ טָאה ןעגנולעטשרָאֿפ עקידרעטייו יד ןוא רעטייווצ

 -םיוא ןיילַא טבערטשענ ןבָאה סָאוו יד .עּפורט רעד ייב ןנָאװ ןיא

 יד ןיא ךיז ןבָאה ייז . , . עשראו ןיא רעטַאעט ןרעסעב ַא ןעיובוצ

 -עשַאב ַא ןיא עּפורט רעזדנוא זַא ,ןעעזעגמורַא געט רָאּפ עטצעל

 ךיז טָאה ... סעיציבמַא ענענייא ןוא ןליוו םענענייא ןֵא טימ שינעפ

 ."גנואיצַאב יד ןטיבענ עסערּפ רעשידיי רעד ןופ לייט ַא ןיא רעבירעד

 עטסקיטכיו יד ןופ רענייא ןרָאװעג דלַאב זיא רעטקַאנייא רעד

 ןזיירק-רעבָאהביל עשידיי יד ןופ רַאוטרעּפער ןיא ןלײט-דנַאטשַאב

 ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא

 ,קרעוו ס',ע .ש ןופ סעבַאגסיוא עלַא ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא רע

 שיאערבעה ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא ךיוא זיא רעטקַאנײא רעד

 עטלמַאזעג ס'.ע .ש ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןוא שטיווָאקרעב .ד .י ךרוד

 ,ביבא-לת ןיא "ריבד; ג"פ ןיא ,קרעוו

 -עג ןוא טצעזרעביא ךיוא רעטקַאנײא רעד זיא ןעזייר ןמלז טיול

 ןיא ,1913 ןיא ,יקסווָאליארב .ס ךרוד שיסור ןיא ןרָאװעג טקורד

 ,עװקסָאמ

 ןופ ר"א גנוצעזרעביא עשיסור עיינ ַא ןענישרעד זיא 1961 ןיא

 זיא סָאװ ,יָאװעלָאּפ .נ .ב ןוא וװָאנַאװיא .ב .סוו ,יקנעלעב .ס .מ

 עבַאגסיױא רעשיטעיווָאס רענײײמעגלַא רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא

 .קרעוו ס'.ע .ש ןופ

 -ארקוא ןַא ןיא רעטקַאנײא רעד ןענישרעד וועיק ןיא זיא 1940 ןיא

 ,ןיצייר .כ .ע ןופ גנוצעזרעביא רעשיניא

 -ָאטנַא ןייז ןיא רעטקַאניא םעד קידנקורדרעביא ,גרעבדלָאג .א

 : ריפניירַא ןייז ןיא טגָאז ,*עיגרוטַאמַארד עשידייא עיגָאל

 סמבילע-םולש ןופ ןכירטש-טנורג יד טרעּפרעקרַאפ 'ןשטנעמ ,,

 יד ןעז ןופ רעינַאמ ןשיטסירעטקַארַאכ ןייז טנכערעגניירַא ,ןפַאש

 טקילפנַָאק רעד .ןשטנעמ-סקלָאפ עטושּפ יד ןופ ןגיוא יד ךרוד טלעוו

 ךרוד טייג ןביוא ןשיטַאבעלַאב םעד ןוא ןטנוא ךיק רעד ןשיווצ

 רָאלק ָאד טרעוװו םזינַאמוה ןייז .קרעוו סמכילע-םולש ןופ לָאצ ַא

 ..שטנעמ א זיא שטנעמ א, ָאטָאמ םעד ןיא טקירדענסיוא

 ןוא טיײקמערַאװ ךס א טימ טרעדלישעג ןענייז ןשטנעמ-ךיק יד

 ,"ןשטנעמ , ןיא "לאינד, סלַא םיובלעטייט םהרבא
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 ףרַאש ןענייז ןרעטקַארַאכ יד .,שינדנעטשראפ רעוויטיסנעס טימ

 טּפשמ רעד ןוא גנומַאדרַאפ יד זיא סע יוװ ףרַאש יוזַא ,טנכייצעגנָא

 ןיא יװ) 'ןשטנעמ, ןיא ,ןרָאנ ןשיריבנ ןטשרעביוא םעד רעביא

 ןעזעג רָאנ טינ 'ןביוא, רעד טרעוו ('בוט ?זמ, ןיא רעדָא 'רָאטקָאד;

 לַארָאמ רעד טיול טּפשמענ ךיוא רָאנ ,ךיק רעד ןופ ןגיוא יד ךרוד

 -ךיק יד ןֹופ ןסָאמ עשיטע יד טימ ךיילנרַאפ ןיא .ךיק רעד ןופ

 טקידיילעגסיוא ,טסוּפ ןביוא ןופ םיטַאבעלַאב יד ןענייז ןשטנעמ

 ןָאטיײב ןשיטַאמַארדָאלעמ םעד ףיוא קידנקוק טשינ ,ןקנוזעג ןוא

 ַא יוװ 'ןשטנעמ, רעבָא טביילב ,?דיימטסניד ןטריפרַאפ םעד ןופ

 ןָא ןלעטש, סָאװ ,ןטכיש עטשרעביוא יד וצ ףורסױרַא רעפרַאש

 ןיא ךיז טרעה םעד ןופ ָאכע רעד .'ןשטנעמ ּפָא ןנָאז ןוא ןשטנעמ

 ָאכע רעד ,'םַאדַאמ ,ןשטנעמ ןייק טימ טינ ךיז טפרַאוו, ,,בוט ?זמ;

 םיא ךרוד ןֹוא ןפַאש ץנַאג סמכילע-םולש ןיא שיטקַאפ ךיז טרעה

 ,"רוטַארעטיל-סקלָאפ רעשידיי רעצנַאנ רעד ןיא

 ,רעקיטירק-רוטַארעטיל רעשידיי-שיטעיווָאס רעד ,ןישורבָאד .י

 ןגעוו ּפָא ךיז טלעטש ,עיגרוטַאמַארד ס',ע .ש ןגעוו זילַאנַא ןייז ןיא

 :ן"ןשטנעמ; ןוא *ןטנעגַא,| סרעטקַאניײא ייווצ יד

 -רוטַאמַארד יד ,סרעטקַאנייא סמכילע-םולש ערעסעב ייווצ יד,

 'ןשטנעמ , ןוא 'ןטנעגַא; :עקרַאטש קידתמא ןוא ענעטלאהעגסיוא-שיג

 -פיוא ןרענָאיצולָאװער םנופ טייוועגנָא ,ךעלניישרַאוו ,עדייב יד ---

 םענעטלַאהעגסױא ןַא עקַאט ןנָאמרַאפ -- ראי 1905 ןופ זיורב

 ןוא ףרַאש םכילע-םולש טָאה עדייב יד ןיא .טלַאהניא ןלַאיצַאס

 -עג יד ןופ בעוועג ןשיגָאלָאעדיאלַאיצַאס םעד טזיױלבטנַא טלוב

 ךעלטפַאשטריוו ערָאלק יד -- 'ןטנענַאי ןיא ; ןטכיש עטרעדליש

 -- !ןשטנעמ , ןיא ןוא ,שטנעמטפול םנופ טיײקיזָאלנדָאב עטּפשמרַאּפ

 -ַאולּפסקע םנופ טסעטָארּפ ןלַאיצַאס ןטניזַאב טינ ךָאנ ןטשרע םעד

 סרעטקַאנייא עדייב יד ןענייז ,טכישרעטנוא ןטקירעדינרעד ,ןטריט

 : טצנַאנרַאפ שינַָאטקעטיכרַא ןוא טיובעגנ קידווערָאּפש לַארטַאעט

 -שינגעגַאב רעשינעצס ןטלעז רעד טנַאסערעטניא זיא 'ןטנעגַא, ןיא

 סלדנעמ-םחנמ טימ ךיז טקידנע סָאװ ,ןטנעגַא יד ןופ סקואוונָא

 עמ ,עיצנעמש ,עיצנערוקנָאק, ןופ דרָאקַא ןקידננייצרעביא-לַאיצַאס

 טגייטש 'ןשטנעמ , ןיא ןוא ,'לנייב טקַאב עמ ןוא דרע רעד ןיא טניל

 ןופ טייקטרעטיברַאפ רעד ןופ סקואוונָא רעד לָארטַאעט טכע ךיוא

 -שינעצס ןפרַאש םעד ןיא ףוסל סיוא טכערב רעכלעוו ,טיילכיק יד

 זיא טָא, סָאװ ,ןלאינד םָאנָאקע םעד ןופ טסעטָארּפ ןטקיטכערַאב

 עקשטעווער ?דיימבוטש יד יו ,'סיורג רע זיא טָא ןוא ןיילק רע

 רעקידבגא-ךרד א 'ןשטנעמ, ןיא ןענַארַאפ ... םיא ןנעװ טנָאז

 -עלטסניק טָאה םכילע-םולש לפיוו ףיוא רָאלק טכַאמ סָאװ ,ךירטש

 ןופ טיײטַאב ןלַאיצַאס ,ןגָאז וצ יױזַא ,ןרעסערג םעד טליפענ שיר

 קילּפער ַא ןנעוו ךיז טלדנַאה סע .טסעטָארּפ ןטרעדלישעגנ םעד טָא

 -ַּפִא ןבָאה םיטַאבעלַאב יד סָאװ ,?דיימבוטש סָאד ,ןעקשטינַאפ ןופ

 טריטיצ ןישורבָאד | טריפרַאפ יז טָאה ןוז רעייז יו םעדכָאנ טגָאזעג

 רעדורב ריא ןנעוו טדער יז ןכלעוו ןיא ןעקשטינַאפ ןופ ץַאז םעד

 זַא ארבס א זיא סע ןוא ואוו טינ טסייוו ןעמ קעווַא זיא רע סָאװ

 טָאה רע ,תועמשמ ... ןיקסעשטיטילַאּפ ַא זיא רע לייוו טציז רע

 גנוכַאװפיוא יד ,יז טסקאװ ןיהואוו ,םכילע-םולש ,טליפענ שוחב

 ןעננואווצעג ,םינּפַא ,ןּפיט יד טָא םיא ןבָאה סעּפע .'ןשטנעמ , יד ןופ

 ןשינעעשענ טימ ךיק ןיא ַאד 'דנַאטשפיוא, רעייז ןדניברַאפ לַאיצַאס

 טָא קנַאד ַא ןוא , ,. ,םורַא ןרעסערג םניא טיײטַאב ןרעסערגנ ןופ

 ,!ןשטנעמ , ןענייז ,ןביולג וצ ,גנוניזאב רעלַאיצַאס רערעּפימט רעד
 שינעצס יא ,שיגרוטַאמַארד יא ןעמוקענסיורַא ,קיטש-רעטַאעט ַא יו

 ."טקיטסעפרַאפ ןוא טריטנעמעצ

 -קַאנײא דנַאב ןיא *ןשטנעמ, רעטקַאניא םעד קידנקורדרעביא
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 : טרָאװכָאנ ןייז ןיא טַאלבדלָאג .מ רעליּפשיוש רעד טקרעמַאב ,סרעט

 -רעגייטש רעכַאפנייא ןייק טימ ןָאט וצ טינ ָאד ןבָאה ריס,

 ךעלדליב עשיטסילַארוטַאנ ייר ַא ןבענעג טרעוו סע ואוו ,עידעמַאק
 ןוא ןטקילּפנָאק עניילק עשיטַאמַארד רעדָא עשימָאק ייר ַא ןוא

 ףרַאד סָאװ ,קרעווװ שיטסילַאער טסנרע ןַא טימ רָאנ ,סעיצַאוטיס

 -סגנוטיידַאב ןוא עסיורג ןופ סעיצַאיצַאסַא רעיושוצ םייב ןפורסיורַא

 -ַאושזרוב רעד ןיא רָאפ ןעמוק עכלעוו ,ןטקילּפנָאק עלַאיצַאס עלופ

 ןסילשנָא שינַאגרַא ךיז ףרַאד טלאטשעג ןייא ,טפַאשלעזעג רעז

 זַא ,ױזַא ,רעטייוצ רעד ןיא עיצַאוטיס ןייא ,רעטייווצ רעד ןיא

 -ןסַאמ םנופ גנורעדליש עטצנַאגרַאפ ַא ןעמוקַאב ךיז לָאז סע

 רָאזיּפע ןופ טגייטש ןוא ןָא זייווכעלסיב ךיז טלמַאז סָאװ ,טסעטָארּפ

 ןופ ןשטנעמ עטהלועַאב ןוא עטקינײּפעג ,עמערָא יד ייב דָאזיּפע וצ

 ןגעק ןסַאמסקלָאפ עטסטיירב יד ןֹופ רעייטשרָאפ יד ייב ,ךיק רעד

 רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןנעק ,םיריבנ יד ןנעק ,םיטַאבעלַאב יד

 זיא סָאד !ןשטנעמ, זַא ,טלאה עכלעוװ ,ןעמונעג ןצנַאגניא גנונדרַא

 לּפערט ןטצעל ןפיוא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןשטנעמ עירָאגעטַאק ענעי

 טימ ,ןסערעטניא ערעייז טימ ןוא ,רעטייל ןכעלטפַאשלעזעג םנופ

 ןפראוו טפָארטשַאבמוא ןעמ ןָאק וליפַא ןבעל רעייז טימ ,לרונ רעייז

 ןריפרעד ןוא ייז רעביא ךיז ןעוועקעידזיא ,סעקליּפ טימ יװ ךיז

 ."גנולפייווצרַאפ זיב ייז

 ןֶא טזייו טַאלבדלָאג ױזַא יו םעד ןגעוו ךיז קידנלעטשּפָא ןוא

 -ַאב ,רעטקַאניא ןיא שזַאּפיט םעד ןעלדנַאהַאב וצ ,שירָאסישזער

 :לטסעמ בקעי טקרעמ

 טגָאז רע םגה .., !ןשטנעמ, רעביא זילַאנַא סטאלבדלָאג .מ,
 -רעמַאב ענייז ןענָאק ,ןסיזעט-עניב עטנַאקַאב-ןיימעגלַא ןיוש סױרַא

 ,ןַאמכַאפ-רעטַאעט ןדעי רַאפ ןרעוו טרידנעמַאקער טסיירד ןעגנוק

 ."דלעפ-רעטַאעט ןשידיי ןפיוא טרפב

 רעטַאעט-הכולמ רעשידיי רעשידנעלסורסייו רעד טָאה 1925 ןיא

 ,גנוטעברַאַאב רעיינ א ןיא ?ןשטנעמ, עװקסָאמ ןיא טריפעגפיוא

 -ַאעט גשידיי נשיכולעמ, ןיא ,ווָאקרַאכ ןיא זיא 1928 ץרעמ 2 םעד

 עידעמָאק ,נטַארקָאטסיר; ןרָאװעג טריפעגפיוא ,?עניַארקוא ניא רעט

 "עד ,דיווראנ .מ גוא נײטשנעקלָאװ ,ד נופ שזַאטנָאמטיל ,נטקַא 3 ניא

 ,ש --- קיזומ ,סעגנאג .ג --- פַארנָאערָאכ ,נײטשּפע .מ --- סעיצַארָאק

 ס',ע .ש ןופ ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ זיא עסעיּפ יד ."גרעבנייטש

 ,"תורצוי יד ןטיברַאפ, ןוא *ןשטנעמ;

 :יקסרימָאבויל .י טביירש גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 פייט ַא ןיא ןפורענסיורַא טָאה 'ןטָארקַאטסיר, לקַאטקעּפס רעד,

 : ןעגנורעדיוורעד קיטירק רעד ןופ ןוא טייקכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ

 ןופ סולפנייא ןסיורג וצ א ןעעזעגנייא 'ןטַארקַאטסיר, יד ןיא טָאה'מ

 רעװקסָאמ ןופ ןלָארטסַאג יד ךָאנ --- םעד ןיוח .לוש סיקסווָאנַארג

 -ַאעט רעװָאקרַאכ רעד יוװ םעדכָאנ ןוא ,רעטַאעט ןשהכולמ ןשידיי

 שביה רענייטש ןייז ףיוא סעסעיּפ ערעדנַא ןיא ןיוש טָאה רעט

 יד ןיא ךיז ןענעגעגַאב סָאוו ,סעקסַאמ יד ןופ ?ייט ַא טצונעגנסיוא

 זַא ,טכודעג רעיושוצ לייט ןסיוועג ַא ךיז טָאה --- 'ןטַארקַאטסיר;

 יד טָא ,ןמכילע-םולש וצ ןעמענ ךיז רעדיוו ןעוועג קירביא זיא'ס

 רעד ןיא קימעלַאּפ ַא ןפורענסיורַא ןליפַא טָאה טייקנדירפוצמוא
 ."עסערּפ

 ,לַארטַאעט ןשיטעיווָאס ןרעדנַא ןא ןטלַאהעגּפָא טינ סָאד טָאה ךָאד

 ,קסנימ ןיא ,1929 ןיא ןכעלטנפערַאפ וצ ןוא ןבײרשוצנָא ,סענָארַא .פ

 -ַאּפמָאק עשיטַאמַארד ַא ,"ןשטנעמ, ןוא ?ןטַארקָאטסיר; ,עסעיּפ ַא

 ,ךןעמעכיײלַא םעלָאש טיול) רעדליב ףלע ןוא ןטקַא ייווצ ןיא עיציז

 ,מ טביירש ,סענָארַא ןופ גנורינעצסניא רעד וצ טרָאװרָאפ ןיא

 : רעטַאעט-הכולמ .דיי ,סורסייוו ןופ רעריפנָא רעד ,יקסלַאפַאר
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 ןופ ןָאקיסטעל

 -ַאמַארד א ןיא קרעוו עטלייצעג ןבירשעננָא טָאה םכילע-םולש ,

 רעד טגנידַאבמוא טייטש קרעוו עטלייצעג יד ןופ .םרָאפ רעשיט

 רעד זיא קילעפוצ טשינ .,טרָא ןטשרע ןפיוא 'ןשטנעמ, רעטקַאנייא

 ,ןרעטַאעט עשידיי עֶלַא ןיא טעמכ ןרָאװעג טריפענפיוא רעטקַאנייײא

 יסורסייוו רעד ... .ןזיירק עשיטַאמַארד טייהרעמ ַא ןיא ךיוא יו

 'ןשטנעמ,; טריפעגפיוא טָאה רעטַאעט-חכולמ רעשידיי רעשידנעל

 -לעוו ןיא ,גנוטעברַאַאב רעיינ ַא ןיא רָאי 1928 ןיא עװקסָאמ ןיא

 ,ךיק ןיא 'ןשטנעמ , יד רָאנ טינ ןעלניּפשּפָא טבורּפעג טָאה רע רעכ

 -מָאק עשיטַאמַארד יד .ןָאלַאס ןיא 'ןטַארקַאטסירַא יד ךיוא רָאנ

 -הכולמ ןשידיי .לסורסייוו ןופ טסיטרַא) סענָארַא .פ ןופ עיציזַאּפ

 סמבילע-םולש ףיוא ךעלכַאזטּפיוה טיובענ זיא עכלעוו ,(רעטַאעט

 טָא ןכעלקריוורַאפ ,קרעוו ענייז ערעדנַא ףיוא ךיוא יװ ,!ןשטנעמ,

 ןוא ךיק רעד ןשיווצ ןטסַארטנָאק יד ןפַאש וצ גנולעטשנייא יד

 .ןָאלַאס םעד

 םעד ךיז טָאה עבַאנפיוא יד זַא ,ןכיירטשרעטנוא וצ טרעוו זיא'ס

 עסעיּפ ַא ךיז רַאפ ןבָאה רימ .ןבענעגנייא טונ רעייז סענָארַא 'ח

 טרעדליש עכלעוו ,טיובעג שינעצס רעייז זיא עכלעוו ,ןטקַא ייווצ ןיא

 ייר עצנַאג א טפַאש ןוא ןטלַאטשענ ערַאבקורדסיױא עערעלַאנ ַא

 ואוו ,,ןשטנעמ , סמבילע-םולש ןיא ביוא ,סעיזילָאק עטנַאסערעטניא

 רעיושוצ רעד ךיז רַאפ טעז ,ךיק ןיא רָאנ רָאפ טמוק גנולדנַאה יד

 -רעביא ןוא ןעננומיטש ערעייז טיול ךיז ףרַאד ןוא טייל-ךיק יד רָאנ

 -עלַאב יד סיוא ןעעז סע ױזַא יו ,םעד ןיא ןסיוטשנָא ןעננובעל

 ױזַא יו רָאנ ריא טליפ 'ןשטנעמ, סמבילע-םולש ןיא ביוא ; םיטַאב

 טעברַא רענעבעגעג רעד ןיא זיא ,ךיק רעד ףיוא טקירד ןָאלַאס רעד

 רעיושוצ ןראפ ןוא ,טנַאוװ יד טּפַאלקענכרוד יו סענָארַא 'ח ןופ

 ַא טיג סָאד .ןשינעעשעג ןוא ןטלַאטשעגנ עקידעבעל סיוא ןסקַאוװ

 -לעוו ,ןטקילפנַאק עלַאיצַאס יד ןפרַאשרַאפ וצ שינעצס טייקכעלנעמ

 ַא טיג סָאד .'ןשטנעמ, םמבילע-םולש ןיא טקרעמעגנָא ןענייז עכ

 ןסיוטשנעמַאזצ יד עניב רעד ףיוא ןעלקיװטנַא וצ טייקכעלגעמ

 | ,'שטנעמ , ןוא 'טַארקָאטסירַא; םעד ןשיווצ

 -ַאעט םעד ייס טייקכעלנעמ ַא טינ 'ןשטנעמ , ןוא 'ןטַארקַאטסיר;

 -עטשרָאפ עלעוטקא ןַא ןפַאש וצ זיירק ןשיטַאמַארד םעד ייס ,רעט

 עטסעב ערעזדנוא ןופ םענייא קיטייצכיילג ןריזירַאלוּפָאּפ ןוא גנול

 -םולש טיהענּפָא זיא גנוטעברַארעביא רעד ןיא לייוו ,רעקיסַאלק

 ."טרָאװ ןוא ?יטס רעקיטרַאנגייא סמכילע

 ס'סענָארַא ןיא עסעיּפ יד ואוו ןוא ןעוו תועידי רעמ טינ ןבָאה רימ

 -רַאפ-ןטעיוװָאס ןופ חטש ןפיוא ןרָאװעג טליּפשעג זיא גנוטעברַאַאב

 .עטכישעג טכַאמעג טָאה ,עקירעמַא ןיא גנוריפפיוא ריא רעבָא ,דנַאב

 ןופ ר"א ,קרָאי-וינ ןיא *ףעטרַא; רעד טָאה 1920 רַאורבעפ ןיא

 ןופ גנוטעברַאַאב רעד ןיא ?ןשטנעמ, טריפעגפיוא ,רעדיינש אנעב

 ןטקַא 3 ןיא עיציזָאּפמָאק עשיטַאמַארד ,ןטַארקָאטסיר; נ"א סענָארַא

 ,סענָארַא .פ ןופ טעברַאַאב ,םכילע םולש טול ,רעדליב 6 ןוא

 ,"חמצ ןימינב --- ץנעט ,ווָארַאטָאלָאז .מ --- סעיצַארָאקעד

 רעד ןיא בױל ןטסערג םעד ןפורעגסױרַא טָאה גנוריפפיוא יד

 ,עסערּפ רעשידיי רעקניל

 : טביירש ןיגלָא .מ

 עטסכעה יד זיא 'ןטַארקַאטסיר יד, ןופ גנולעטשרָאפ יד ...,

 ךַארּפש רעשידיי רעד ףיוא עקירעמַא ןיא גנוכיירנרעד עשילַארטַאעט

 .ןמכילע-םולש ייב ןעמונענ זיא ךַאז רעד ןופ טעלעקס רעד . . ,

 ןזײרקמַארד ןוא סרעטַאעט עשידיי ןיא ןעמ טָאה לָאמ רעטנזיוט

 רעזאושזרוב א ןעוועג סָאד זיא טרָאד רעבָא ,'ןשטנעמ , יד טליּפשעג

 סָאד טָאה סנטסכעה ,עװַאסישט ןעוועג סָאד זיא טרָאד .סַאּפש

 טָאה'ס ןוא ,'ןשטנעמ, עכעלקילגמוא יד וצ תונמחר טקעוורעד
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 רעטַאעט ןשידיי

 ,(רצדיינש ָאנעב -- ישוער ,"ףעטראק ךרוד טריפעגפיוא) "ןעטארקָאטסיר,

 ןעמוקעג זיא .ןטייצרַאפ ןֹופ השעמ ַא ,טבעלענּפָא ,טלַא ןעזענסיוא

 -ילַאסרעווינוא ךאז יד טָאה ןוא סענָארַא שטנעמ רעשיטעיווָאס ַא

 ַא רָאנ ,תעשרמ ַא עטריבג א טינ רעמ דלָאג םַאדַאמ זיא .,טריז

 ןענייז .עצַארּפ סמענעי ףיוא טבעל סָאוװ ,סאלק ַא ןופ ןירעטערטרַאפ

 טָאלנ טינ סטַאלברעפיצ ןוא סלנוקנייפ ןוא סקַאנרעטסַאּפ עלַא יד

 ,ךוא שרעדנא ןייז טנַאקענ ןטלָאװ סָאו ,םיאורב עקידהנושמ

 -נָאק סמכילע-םולש) 'ןשטנעמ עשיטייל , ןעוועג ןטלָאװ ייז ןעוו

 -שימָאק רעכעלנעזרעּפ רעקילעפוצ רעד טָא ןופ רעטייוו זיא עיצּפעצ

 -ַאולּפסקע סָאלק רעצנַאנ רעד ןרעוװ ייז רָאנ ,(ןעגנַאנעג טינ טייק

 רענדוקסַאּפ רעייז טימ טלעוו יד טלופעגנָא ןבָאה סָאוװ ,סרָאטַאט

 רעמ לעינַאד ןוא עקשטעווער ןוא ץרעה ןוא לקיר ןענייז ,טייקטעפ

 יד רָאנ ,עכייר יד ייב םיתרשמ ןוא ןטסניד ,'ןשטנעמ, ןייק טינ

 .עסַאמ ענעטָארטעג ןוא עטריטַאולּפסקע עצנַאנ
 ןוא ,ןעמ זיא קניל . . . רעירַאטעלַארּפ . . . סעקינפעטרַא, יד ...

 טינ טנייפ ןעמ טָאה סָאב םעד ןֹוא ,ןעמ טייג ןייל טעקיּפ ןפיוא

 -םולש ףיוא ןפרָאװענּפױרַא ךיז ןטָאי יד טָא ןבָאה . .. טקַארטסבַא

 ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה'ס ןוא ,לונלנ םעיינ ריא ןיא עסעיּפ סמכילע

 גנוטייל רעד רעטנוא סעקינפעטרַא יד . .. טּפַאכרַאפ סָאוװ ,ליּפש

 טלעוו ַא ךַאז רעד ןיא ןנָארטעגניירַא ןבָאה .. . רעדיינש ָאנעב ןופ

 רצוא ןַא ,טייקיאעפ עסַאמ א ,ןלַאפנייא טימ ?לש א ,רָאמוה טימ

 סָאװ ,טייקיטרַאנדישרַאפ עקידלַאװג ַא . . . ןעיירעקסעטָארג עטגוזעג

 ןכַאלפרַאפ רעדָא ןרעמַאזננַאלרַאפ ךיז ליּפש םעד טזָאלעג טינ טָאה

 טינ זיא טרעװ-עדנַאנַאּפָארּפ רעד .. . טונימ רעקיצנייא ןייק ףיוא

 טמַאטשעג ךעלריטַאנ טָאה רע רָאנ ,רעטעּפעשטענוצ ןייק ןעוועג

 זיא סָאד טָא ןוא -- ןשטנעמ ןבעל ױזַא טָא .אפונ ךַאז רעד ןופ

 ,"טלעוו עקיטנייה יד

 ; טביירש דלַאוװכוב .נ רעקיטירק רעד

 רעדעי ןיא סָאמ עשיטירק יד סיוא טלַאה גנוריפפיוא יד ... ,

 -סיוא ,טכיל ,עיצַארָאקעד ,ליּפשיוש ,ישזער ,טסקעט -- גנוטכיר

 פקַאטקעּפס רעקיצנייא-ןייא ןייק טינ ךיז טקנעדעג סע .גנוטַאטש

 יד ןופ סָאננעמַאזוצ ןשינָאמרַאה ַאזַא טימ רעטַאעט ןשידיי ןיא

 טעטילַאוװק רעכיוה ַאזַא טימ ןוא ןטנעמעלע-רעטַאעט ענעדישרַאפ

 ןייא ןייק טינ ךיז טקנעדעג סע .ןטנעמעלע ערעדנוזַאב יד ןופ

 ,קידוװעליּפש ױזַא ,שירפ ױזַא ,טכע ױזַא ןייז לָאז סָאװ ,גנוריפפיוא
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 ךעלננענוצ יױזַא טייצ רעקיבלעזרעד וצ ןוא -- טריניפַאר ױזַא

 ",'ןטַארקַאטסיר יד, יו רעיושוצ ןטציּפשעגרעביא-טינ םוצ

 קירוצ רעדיוו דלַאװכוב ךיז טרעק ,*רעטַאעט, ךוב ןייז ןיא ןוא

 ;?ןטַארקַאטסיר; גנוריפפיוא רעד וצ

 וצ ןָאטעג זָאל ַא ךיז טָאה סָאװ ,ץנעגילעטניא רענַאקירעמַא יד,

 טעברַא סרעדיינש |ןאנעב}| טנעקעג טָאה ,ןעגנולעטשרָאפ-ףעטרַא יד

 "קער, ןעננוריפפיוא עשיקלָאפ עקידנצנעלג ענייז ןופ ךעלכַאזטּפױה

 טנעקעג ןבָאה סָאוו ,רעיושוצ עשידיי יד .'200.000, ןוא !ןטור

 גנוריפפיוא עטירד ַא ךיוא ןקנעדענ ,ןֶא ביֹוהנֶא ןֹופ ףעטרַא םעד

 ,קפס ןָא ,סָאד ןענייז שינעצס .'ןטַארקַאטסיר, ,רבילַאק ןכעלנע ןופ
 -עג טָאה רעדיינש סָאװ ,ןעננוריפפיוא עטסקידנדנעלב יד ןעוועג

 ָאד זיא 'דלוש, יד ןוא טסנידרַאפ רעד רעבָא .ףעטרַא ןטימ טכַאמ

 ענעי ןיא ?יטס ןייז טָאה רע .סרעדיינש ןצנַאנניא טשינ ןעוועג

 ,לַאירעטַאמ ןשיפיצעּפס םעד ןופ טרעטיילענסיוא ןעננולעטשרָאפ

 ןופ ןפערעטניא יד ןיא ןעגנואווצַאב טשינ ןמכילע-םולש טָאה רע

 ,םרָאפ עשינעצס יד דָארג ןענופעג טָאה רע רָאנ ,םרָאפ רעשינעצס

 -םולש ןופ טייקשידעמָאק יד ןעננערבסיױרַא ןטסלעה םוצ לָאז סָאוװ

 טאהעג רעדיינש טָאה ייברעד .סעיצַאוטיס ןוא ןשטנעמ סמבילע

 -ָאלעמ יד טסנרע קיטלַאװג ןעמענ וצ טשינ קַאמשעג ןטונ םעד

 -םולש ייב טשינ .,רַאוטרעּפער ןשיקלָאפ םעד ןופ טייז עשיטַאמַארד

 -רַאפ טזָאלעג טשינ ךיז רע טָאה 'ןטורקער, ןיא טשינ ןוא ןמכילע

 ,ןטנעמָאמ עלַאטנעמיטנעפדלַאנַאב ,'עקידנסייר-ץראה , יד ןֹופ ןריפ

 -נעײטשַאב סָאד ,עכעלטנזעוו סָאד ןענופעג ןוא טכוזענ טָאה רע רָאנ

 ןופ ,טירָאלָאק ןופ ןעלקַאטקעּפס ןעמוקַאב ךיז ןבָאה אליממ .עקיד

 רעבָא טקוקענ טשינ .עיציזָאּפמָאק רעטריזיליטס ןופ ,עידעמָאק

 קיטייצכיילג רעדיינש טָאה ,יירעליּפש רערעולקַאטקעּפס רעד ףיוא

 ןופ ןטנעמָאמ יד ?ַאירעטַאמ ןשיקלָאפ םעד ןופ טרעטיילעגסיוא

 -סיר, ןיא 'ןשטנעמ, יד .םזינָאנַאטנַאןסַאלק ןוא גנוטכיש-ןסאלק

 ענשַאּפערַאה עשיטַאּפמיס יװ טעטלַאטשעג רע טָאה 'ןטַארקַאט

 יוװ ,רעכַאמ-לעטשנָא עשלאפ יוװ --- 'ןטַארקָאטסיר, יד .ןשטנעמ

 ףיוא טריזַאב זיא ןבעל ץנַאנ רעייז סָאװ ,ןשינעפעשַאב עטלצניקעגנ

 -רעסיוא ןוא וויטָאמ ןתמא ןשיווצ ךורּפש-רעדיוװ ַא ףיוא ,ןניל ַא

 .?עזָאּפ רעכעל

 :טביירש רידַאנ השמ רעלעטשטפירש רעד ןוא

 טָאה ,'ןשטנעמ , טקַא םעד ןבירשעג טָאה םכילע-םולש תעב ...,

 ןבָאה ףרַאד'מ סָאוװ ,תונמסחר םעד ףיוא ּפָארט םעד טלעטשעג רע

 םעד ןיא .(רעטעברַא) !ןשטנעמ , ןענייז ייז שטָאכ ,ןשטנעמ יד וצ

 זיא'ס זַא ,טרעקרַאפ סיוא טמוק רעדיינש אנעב ןופ שטייט-ישזער

 יעקלַאיל עקידנכירק ,עשיּפעל ,עליופ יד ףיֹוא !תונמחר סטָאנ; ַא

 טָאה רעדיינש אנעב ..., 'ןטַארקָאטסיר, ךיז ןפור סָאװ ,סעּפלַאמ

 טכַאמענ טסַא ןייא ןופ טָאה רע ,רעדנואוו ןשירָאפישזער ַא ןזיווַאב

 רעד יו טנַאסערעטניא ױזַא לָאמ יירד זיא טקַא רעדעי ןוא ,יירד

 "'ןשטנעמ, סמבכילע-םולש ןופ לַאנינירַא

 עשיטַאמַארד עשידיי רעגַאקיש; יד טָאה 1925 רעבמעטּפעס ןיא

 ,ןטַארקָאטסירק טריפעגפיוא *סעט, םעד טימ ןעמַאזוצ ?טפַאשלעזעג

 ןיא ןרָאװעג טליּפשעג עסעיּפ יד זיא 1946 רעבמעווָאנ 20 םעד

 .קסניווד
 : טקרעמַאב גייווצרעבליז ןמלז

 '200,000, ס'.ע .ש ןופ ןעגנוריפפיוא עקידרעטעּפש יד ןיא,

 ךיז רעריפפיוא ןוא ןרעסישזער ךס ַא ןבָאה ןּפורג-רעבָאהכיל טימ

 ַא יװ 'ןשטנעמ, ןופ גנוטעברַאַאב רעד ןופ ןלייט טימ טצונַאב

 -ַאב יד טרעדלישעג ןרעוו'ס ןעוו ענעצס רעד ןיא לייט-דנאטשַאב

 ."רעקָארָאס עלעמיש םענעמוקעגפיוא םייב םיריבנ יד ןופ ןכוז
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 'ףיביבר יד ןא יבר רעדק

 יקצינווַאר .ח .י תעשב -- שטיווָאקרעב ,ד ,.י טיול --- 1902 ןיא

 "הירומ, גַאלרַאפ רעייז סעדָא ןיא טכַארטרַאפ ןבָאה קילַאיב .נ .ח ןוא

 -ניק ןוא רעכיב-לוש עשיאערבעה ןבעגוצסױרַא קעווצ-טּפיױה ןטימ

 -ַאד טָאה רעכלעוו ,ן'.ע .ש טגיילעגרָאפ ייז ןבָאה ,רוטַארעטיל-רעד

 עכעלטע ןביײרשנָא ייז רַאפ לָאז רע זַא ,וועיק ןיא טניואוועג טלָאמ

 -רעב ,ד .י רעביא טיג םעד ןגעוו .שיאערבעה ןיא ןליּפש-רעדניק

 רעד, ליּפש-רעדניק ס'.ע .ש וצ טרָאװ:ריפניירַא ןייז ןיא ,שטיווָאק

 ענעדלָאג יד; ןיא טכעלטנפערַאפ רע סָאװ} "ןיציבר יד ןוא יבר

 :ן1949 ,1 'נ ,"טייק

 ןקידוועליּפש ַא ןיא טרעפטנעעג םכילע-םולש ייז טָאה ףיורעד,

 ןטימ ,ןסייהעג םיא ייב טָאה סע יוװ ,ןבירשעג ,וויירב ןשיאערבעה

 סָאװ ,שדוק ןושל ןימ ַא ,טסייה סָאד) 'ןירימט הלגמ, ןופ ןושל

 ףסוי ןופ רעגייטש ןפיוא ,שידיי ןופ טצעזעגרעביא ךעלרעטרעוו זיא

 ,השקב רעייז ןָאט וצ טיירג זיא רע זַא ,('ןירימט הלגמ, םלרעּפ
 טינ ןעק ךיא םורָאוװ ,?יוװ קילַאיב יוװ ,שיאערבעה ןיא טינ רעבָא,

 ךיא ,טסייה סָאד ,ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ףיוא קיטכיר ןדייר

 רעלק ןוא טכַארט ךיא תעשב טשינ רָאנ ,קיטכיר ןדייר ָאי ןעק

 קלאפ םנופ ןבעל םנופ ביירש ןוא קלָאפ םנופ ךַארּפש רעד ּףיוא
 ןיא טכעלטנפערַאפ זיא ווירב רעד) 'קלָאפ םנופ רעדניק יד רַאפ

 .(ו"שת ,ביבא-?ת ,דנַאב רעטשרע ,'תומושר, עירעפ רעיינ רעד

 יברה, ל?יּפש-רעדניק סָאד -- ןעוועג זיא ןופרעד טַאטלוזער רעד

 ןבירשעגנָא געט ענעי ןיא ךרעב טָאה םכילע-םולש סָאװ ,'תינברהו

 זַא ,ןעוועג זיא הנוכ יד יו ױזַא ןוא ,טניירפ רעסעדָא ענייז רַאפ

 גנוצעזרעביא רעשיאערבעה רעד ןיא רָאנ ןעניישרעד לָאז ךַאז יד

 ,(אצמנב ןעוועג טינ טלָאמַאד ךָאנ ןענייז סעלוש עשידיי ןייק לייוו)

 ןשיאערבעה םוצ טסַאּפענוצ ךיז זייוורעטרע ןביירש םייב רע טָאה

 -בעה ףיוא ןצנַאנניא טעמכ טַאלב-?לטיט סָאד ןבירשעגנָא : רענייטש

 ןופ קוסּפ ַא לָאמ עכעלטע ןרעמַאלק ןיא ןפרָאװעגניײרַא ,שיאער

 -סױרַא לָאז סָאוװ ,טנעלַאװיוװקע ןשיאערבעה ַא םתס רעדָא ,ך"נת

 ףָאלש ,ןמלז, : רעגייטש ַא) טעברַא ןייז ייב רעצעזרעביא םעד ןפלעה

 : ילשמ ןופ קוסּפ ַא טימ 'טשיאערבעהרַאפ, םיא ייב טרעוװ '! טינ

 ןשיאערבעה ןטיול ,ןויכב ןבירשענ ,('םידי קוביח טעמ ,תונש טעמ;

 רעתמא רעד, טָאטשנָא ,,שממ ןיציבר יד, ,,שממ יבר רעד, ,חסונ

 זייוורעכעלריטַאנ םיא ייב ךיז טָאה סע יוװ ,!ןיציבר עתמא יד, ,'יבר

 -סנַארט יד ןוליפַא ,המודכו ,לעטש רעדנַא ןַא ןיא !טּפַאכעגסױרַא;

 וצ ןסַאּפוצוצ טסיילפענ ךיז רע טָאה רעטרעוודמערפ ןופ עיצּפירק

 -עד, טָאטשנָא !עיצַארוקעד,) גיילסיוא ןשיאערבעה םענרעדָאמ םעד

 .((עיצַארָאק

 נַאלרַאפ םניא ,סעדָא ןיא ןענישרעד ןיא ליּפש-רעדניק סָאד

 רעד ןיא ,(ח"סרת) רעטעּפש רָאי סקעז ַא טימ טשרע ,'חירומ,

 קוחש-הזחמ) תינברהו יברה, ?טיט ןרעטנוא ,לטפעה ַא ןופ םרָאפ

 טינ טאלב-רעש ןפיוא זיא ייברעד .'םכילע-םולש תאמ (םידליל

 -רעביא יד .שידיי ןופ טצעזעגרעביא זיא'ס זַא ,ןבעגעגנָא ןעוועג

 ,ןקילַאיב טימ ןיקצינוװַאר ןופ םינָאנַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא גנוצעז

 םנופ ףליהטימ רעד טימ ,עדייב יד ןופ םענייא ןופ רשפא רעדָא

 זיא ,טנַאה 8 טניילענוצ טעברַא רעד וצ טָאה קילַאיב זַא .ןרעדנַא

 ןעמ עכלעוו ףיוא םישודיח:ךַארּפש עכעלטע ןופ ןעז וצ ךעלטייד

 טרעוו 'םינּפ ןפיוא ןעיילק טסָאה וד,) ?ּפמעטש סקילַאיב טנעקרעד

 : 'ףיט טבָארג רעסַאװ עליטש, ןוא ,י'םיירורהב ךינּפ טצעזעגרעביא

 ַא ןיא ןילַא גנוצעזרעביא יד .('םיבקונו םידרוי סיטותש םימ,

 םיקוסּפ סמכילע-םולש וליפַא .עכעלרעטרעוו ַא טעמכ ,עכעלטקניּפ

 ייהעלע --- ךעלסיפ-ןזנעג ןיא .ןָאק ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא ןענייז
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 ופ ןָאקטקיססעל

 ַא ןרָאלרַאפ ריא ןיא טיינ רַאפרעד ןוא ,ך"נת םנופ טריטיצ יו

 טּפיוהרעד ,ןושל ןשידיי ןקידונה סמכילעיםולש ןופ ?סיב שביה

 ."עסיורג יד ךָאנ ןכַאמ סָאװ ,ךעלגניי-רדח ןופ טדערעג טרעוו סע יוװ

 ןיא טכוזעג רדסכ טָאה רע יו ,שטיווָאקרעב טלייצרעד רעטייוו

 טינ ןוא עסעיּפ רעד ןופ לַאניגירָא ןשידיי םעד ןוויכרַא ס'.ע .ש

 ,ןביולג ןייז טקירדעגסיוא טָאה רבחמ רעד ןעוו .ןעניפעג טנָאקעג

 טָאה ,"הירומ, גַאלרַאפ םייב ןבילברַאפ ןייז זומ לַאניגירַא רעד זַא

 ,רעפטנע ןַא ןעמוקַאב ןוא ןגערפכָאנ טרָאד ןעמונעג שטיווװָאקרעב

 .ןכוזפיוא סע ףרַאד ןעמ ןוא טקעטשרַאפ ואוו ץעגרע טגיל סע זַא

 :זיב ,ןרָאי קעװַא ןענייז ױזַא

 רימ טָאה ,טיוט סקילַאיב ךָאנ ןיוש ,ביבא-לת ןיא ,ָאד טשרע

 ןַא רימ רַאפ טָאה רע זַא ,הרושכ ַא טגָאזעגנָא לָאמנייא יקצינווַאר

 סמכילע-םולש ןריּפַאּפ ענייז ןשיווצ ןענופעג טָאה רע --- ?קיטנַא

 ןקיפיואנביוא ןטשרע םנופ .'תינברהו יברה, ןופ לַאניגירַא ןשידיי

 רעמ טָאה סע זַא ,ןזיוועגסיוא רימ ךיז טָאה ,די-בתכ ןפיוא קילב

 -רעד ןיוש ,ןשיטסיליטס-שירַארעטיל ַא יו טרעוו ןשיפַארנַאילביב ַא

 רעקיטייז א טימ הליחתכל ןבירשעג ןעוועג זיא'ס לייוו ,ןייֵלַא רַאפ

 ןיא ךַארּפש יד ןוא ,ננוצעזרעביא רעשיאערבעה רעד רַאפ הנוכ

 יו ומכ רָאנ ,קידמכילע-םולש טכע טינ ןעמוקעגסיױרַא רעבירעד

 רעדייא ,די-בתכ סָאד בָאה ךיא זַא ,רעבָא טציא ,טשיאערבעהרַאפ

 ,םַאזקרעמפיוא לֶאמ עכעלטע טנעיילעגרעביא ,קורד ןיא טייג סע

 ןופ ענייא זיא'ס : תועט ַא טָאהעגנ בָאה ךיא זַא ,סױרַא ךיא עז

 ןוא ןענח עלַא ךיז ןיא טָאה סָאװ ,ןכַאז-רעדניק עטכע סמכילע-םולש

 ,ךַארּפש רעשידיי רעטלצניקעג טינ ,רעכעלריטַאנ ןייז ןופ תוטשּפ
 -עבעל ןייז ןופ ,תונוכ עקיטייז ןָא ,טכייל ןוא ךיילנ ךיז טסיג סָאװ

 ,ענעסעגרַאפ א סמכילע-םולש טציא טמוק יוזַא ןוא .,לאוװק ןקיד

 רָאי קיצרעפ ןוא סקעז ןוקית ריא וצ טפירש ענעלאפראפ טעמכ

 ."ןרָאװעג ןבירשעג זיא יז יו םעדכָאנ

 סשטיוָאקרעב טימ) ןרָאװעג טקורדעגּפָא זיא רעטקַאנײא רעד

 ענעדלָאג יד, טפירשרָאיײ-לטרעּפ ןופ רעמונ ןטשרע ןיא (ריפניירַא

 ןרָאװעג טליּפשעג זיא רעטקַאניא רעד .(1949 ,ביבָא לת) "טייק

 .גנוצעזרעביא רעשיאערבעה רעד ןיא ייס ןוא שידיי ןיא ייס

 -רָאד רעד ןיא ,"הנבי; גַאלרַאפ ןיא ,עגיר ןיא זיא 1912 ןיא ךָאנ

 ףיוא ןענישרעד רעטקַאנײא רעד ,*קעטָאילביב לַאסרעװינוא, רעקיט

 ןופ טצטעזעגרעביא;, רָאנ ,לַאניגירֶא סרבחמ ןיא טינ רעבָא ,שידיי

 .ןַאמקילעז .י ןופ שיאיירבעה

 -עגסױרַא זיא סָאװ ,"כעלטעלב ענעסעגרַאפ; דנַאב ןיא 1929 ןיא

 ,ןטייהרעדנימ .צַאנ רַאפ גַאלרַאפ-הפולמ רעוועיק ןכרוד ןרָאװעג ןבעג

 -רעמַאב יד ןיא ןוא ,ןרָאװעג טקורדעגרעביא רעטקַאנײא רעד זיא

 טצעזעגרעביא טרעװו רעטקַאנײא רעד זַא ,ןבעגעגנָא טרעוו ןעגנוק

 טינ טרעװ רעצעזרעביא ןופ ןעמָאנ רעד רעבָא ,שיאערבעה ןופ

 | .ןבעגעגנָא

 "קיפ גינעק,

 ןיא שזרַאש ַא ,קיּפ גינעק ,, ןייז ןבירשעגנָא .ע .ש טָאה 1910 ןיא

 ענייז ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא זיא סָאװ ,"הכונח דובכל טקַא ןייא

 .קרעוו עטלמַאזעג

 רעדָא טליּפשעג ןייז לָאז רעטקַאניײא רעד זַא ,טנַאקַאב טינ זיא סע

 .ןרָאװעג טצעזרעביא

 "קארב עידעמַאק,
 גנוטייצ רעסעדָא רעד ןיא טכעלטנפערַאּפ .ע .ש טָאה 1910 ןיא

 ןיא ליּפש-םירוּפ רעיינ ַא) *קארב עידעמָאק; ןייז "ןעגרָאמ טוג;

 עטלמַאזעג ענייז ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא טינ זיא סָאװ ,(ןטקַא ייווצ
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 רעצטַאעט ןשידיי

 ןוא ןַאמלטימ .י ךרוד ןרָאװעג טקורדעגרעביא רעבָא זיא ,קרעוו

 ןבָאה ייז סָאװ ,"?כעלטעלב ענעסעגרַאפ, גנולמַאז רעד זיא לעדַאנ .כ

 טצעזרעביא סע ןוא ,קרעו ענעסעגרַאפ ס'.ע .ש ןופ טלמַאזעגפיונוצ

 .וועיק ןיא 1929 ןיא

 ,טייצ רענעי ןיא ,ןגעק עריטַאס ַא יװ ןבירשעג זיא סַאּפש רעד

 .שטיוועקשוי ןָאימעס ןופ *ַאקַארב ַאידעמָאק; עסעיּפ רערעלוּפָאּפ

 -פיוא טינ ךיוא זיא ןוא ןרָאװעג טצעזרעביא טינ זיא סַאּפש רעד

 .ןרָאװעג טריפעג

 ?עגַארט; |
 רעטקַאנײא ַא ,עגַארש, ןייז ןבירשעגנָא .ע .ש טָאה 1911 ןיא

 רעװעשרַאװ רעד ןיא ןענישרעד 1912 ןיא זיא סָאװ ,"םירוּפ דובכל
 יד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא זיא ןוא ,"קעטָאילביב-ןעילימַאפ,
 ,קרעוו ס',ע .ש ןופ ןבַאגסױא

 טצעזרעביא ןייז לָאז רעטקַאנײא רעד זַא ,טנַאקַאב טינ זיא סע
 .ןרָאװעג טריפעגפיוא רעדָא

 "סַאּפש רעקיטולב רעד ,) "דיי ַא ןייז וצ רעװש
 גנוטייצ רעװעשרַאװ רעד ןיא טכעלטנפערַאפ .ע .ש טָאה 1912 ןיא

 ןיא טָאה רע ןכלעוו ,"סַאּפש רעקיטולב רעד} ןַאמָאר ןייז ?טנייה;

 ג"א עסעיּפ ַא ןיא טריזיטַאמַארד (קרַאמנעד) ןגַאהנעּפָאק ןיא ,4

 "דיי ַא ןייז וצ רעווש,

 וצ רעווש, :"ךוב-םכילע-םולש; ןיא טביירש שטיווָאקרעב .ד ,י

 רעד; ןַאמָאר ןייז ןופ טריניבמָאק ןםכילע-םולש|} רע טָאה *דיי ַא ןייז

 -עצסניא ךיוא רע טָאה ןַאמָאר ןבלעז םעד ןופ .*סַאּפש רעקיטולב

 .עסעיּפ-ָאניק ַא טרינ

 ןעוו זַא ,ןזיוועגנָא ךיוא טרעוו *ךוב-םכילע-םולש; ןבלעז ןיא

 ,עסעיּפ רעד טימ עקירעמַא ןיא 1914 עדנע ןעמוקעגנָא זיא .ע .ש

 -ַאד ןרָאטקעריד-רעטַאעט עשידיי רעקרָאי-וינ יד ןשיווצ ךיז ןבָאה

 ןוא "דיי ַא ןייז וצ רעוושג ףיוא טינ םינלעב ןייק ןענופעג טינ טלָאמ

 ,"סניוועג עסיורג סָאד; ףיוא טינ

 סירָאמ ןופ ר"א 1920 רעבָאטקָא 1 םעד טשרע זיא עסעיּפ יד

 ןיא *רעטַאעט טסנוק שידיי; ןייז ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ץרַאװש

 "רעטַאעט סיײלּפ גניווריוא, רעקרָאי-וינ

 זיא ןירָאג .ב רעקיטירק ןוא רעקירָאטסיה-רעטַאעט רעשידיי רעד

 :ןליּפש ןופ ןוא עסעיּפ רעד רַאט שיטסַאיזוטנע וצ טינ

 גנוסַאפפיוא רעד ןיא סרַָאפ ַא זיא 'דיי ַא ןייז וצ רעווש,. ., ,

 רעד .ןעניױשרַאּפ יד ןופ גנורעדליש רעד ןיא ןוא טעשזוס םעד ןופ

 -כַארטעגסיױוא ןַא ןופ ךיז טמענ סַאּפש רעצנַאג רעד ,רָאמוה רעצנַאג

 ןוא ,ןברַאפ עטכידענ טימ זיא ננורעדליש יד ןוא עיצַאוטיס רעט

 .ןטלַאהרעטנוא םוצ זיולב ןפַאשעג ןענייז ןסרַאפ עכלעזַא ךעלנייוועג

 רעשידיי ןייר ַא ,סרַאפ רעשידיי ַא זיא 'דיי ַא ןייז וצ רעווש, רעבָא

 ןופ סיױרַא טיינ ןעמ ןוא ןֶא טוג ךיז טכַאל ןעמ זַא ןוא ,סרָאפ

 יו ןוא ְךֶא זַא,.. ;ןיײלַא ךיז וצ ןגָאז וצ סיוא טמוק ,רעטַאעט

 םעד רעטנוא ?ייוו רַאפרעד זיא סָאד ןוא ,,רעטכעלענ ןייד וצ זיא

 יד . ... .ןרערט ןטלַאהַאב ןעוועג טייצ עצנַאנ יד ןענייז סַאּפש ןצנַאג

 טציילפ רָאמוה רעד ןוא ,טנכייצעגנסיוא ןענייז ןטקַא ייווצ עטשרע

 טרעטנָאלּפרַאפ רעמ ץלַא טרעוו עיצַאוטיס יד .,ןַאטנָאפ ַא ןופ יו

 ןייק טינ ןיא טקַא רעטירד רעד רָאנ .טגייטש גנולדנַאה יד ןוא

 ,טייקירעווש עשינכעט ַא ךיוא טָאה עסעיּפ יד ... .רענעננולעג

 -רַאּפ עטסיימ יד סָאװ ... ןעגנַאנַאב טינ זיא םכילע-םולש סָאװ

 .שיסור ןדייר ןפרַאד ןעניוש

 ןיא ... ָאריּפאש דוד ןופ לָאר יד טליּפש ץראווש סירָאמ . . .

 ךיז .רע ןָאק לָאמ רֶאֹּפ א םנה ןוא ,גנוסַאפפיוא רעשיטסירָאמוה ַא
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 טינ ןופרעד ָאריּפַאש טרעוו ,שזרַאש ןטכייל ַא ןופ ןטלַאהנייא טינ

 טבעלעגניירַא טוג ךיז טָאה רע זַא ,ןעז וצ גנירג זיא סע .שימָאק

 קידונח ןוא קידעבעל ןעוועג זיא . .. ןעטסרענ ַאטרעב .,לָאר ןייז ןיא

 ןעטסרעג .סרמ ןוא עטסנרע ןַא רעמ זיא לָאר יד .,עניב רעד ףיוא

 לָאר יד טליּפשענ טָאה ראש עשטלַאס ,טסנרע טליּפשענ ריא טָאה

 לָאר רעד ןיא ןַאמרעגנ עשימ .ךעלרעווש ?סיב ַא ָאריּפַאש הרש ןופ

 טונ ץנַאג טליּפשענ לָאר ןייז טָאה ... ןָאסרעיינש עקשרעה ןופ

 ינומ ןעמעלַא ןופ רעמ ךיז טָאה ןליּפש ןטימ ךיז טנכייצעגסיוא . ..

 ןופ דליב סעלופטכַארּפ ַא טכַארבעגסױרַא . .. טָאה רע .דניירפנזייוו

 ,םירג רעד .דיי ַא ןייז וצ ךיז טרעטַאמ סָאו ,טסירק ןעננוי םעד

 ןיא לָאז ןעמ זַא ,טסגנַא עקידנעטש יד ,גנַאנ רעד ,גנוטלַאה יד

 ץְלַא ,ץֵלֵא -- ןדיירטרַא םעד ,טסירק םעד ןענעקרעד טינ םיא

 ריא ןיא ךיז ןבעלניירַא ,לָאר ַא ןסַאפפיוא ןָאק רע זַא ,ןזיוועג טָאה

 ."טנַאלַאט ןוא ?כש טימ ריא ןריפכרוד ןוא

 : טביירש ןיקסַאר לואש

 עשידיי ןייר עטשרע יד זיא סָאד זַא ,טנָאזעגנ טלָאװ ךיא .... ,

 ,המשנ רעד ןיא ,ןָאט ןרעניא םעד ןיא שידיי ןיימ ךיא ,עידעמָאק

 יד זיא םעד ץוח ַא .קיטש עצנַאנ סָאד םורַא ךיז טנָארט סָאװ

 -עדנע יד ,לַאירעטַאמ םנופ ננולײײטרַאפ יד .,טונ שינכעט עסעיּפ

 רעטרַאצ ,רעלעדייא רעד ןוא ,גנעגניירַא יד ןוא גנעגסיורַא יד ,ןטקא

 .ןרַאפרע ןוא גולק ,טקישעג ןרָאװעג ןָאטעג זיא ץלַא סָאד -- לַאניפ

 -םולש רעזדנוא ןיא קידנקעדטנַא טשַארעביא םענעגנָא טרעוו ןעמ

 .רעטסיימ-עניב ַא --- טנַאלַאט םעיינ ַא ןמכילע

 רעטכע רעטשרע רעד זיא '!ץענייש, רעד סלַא דניירפנזייוו . .

 ענייז ,ננוטלאה ןייז ,םירנ ןייז .עניב רעשידיי רעד ףיוא ץענייש

 טייצ רעד ןיא שיסור ןדייר ןייז טּפיוהרעד ,ןדייר ןייז ,ןטסעשז

 -טנַאלַאט ךַאפנייא זיא ,שיסור טרָאװ ןייק טשינ טייטשרַאפ רע סָאװ

 טנעדוטס ןשידיי םעד ןופ עלָאר רעד ןיא ןַאמרענ ַאשימ . .. .לופ

 טניפעג . .. ָאריּפַאש סלַא ץרַאװש סירָאמ . . . שיטַאּפמיס ץנַאנ זיא

 .םייה רעד ןיא ךיז ייב ןצנַאנניא זיא רע .טנעמעלע ןייז ןיא ךיז

 עכייו ָאד זיא'ס .רָאמוה ָאד זיא'ס ,רעטקַארַאכ ַא ָאד זיא סע

 ָאד זיאס .שטנעמ רעטונ רעדנביל רעד ָאד זיא'ס .עינָאריא

 ."טייקיצרַאה

 : טביירש לָאגניד .ס

 ףיוא גלָאפרע ריא סָאװ ,עסעיּפ ַא זיא 'דיי ַא ןייז וצ רעווש, ,

 -םיוא סצרַאװש ןיא ןוא רָאמוה סמכילע-םולש ןיא טגיל עניב רעד

 -עגסיוא ןא טינ ָאריּפַאש דוד סלַא ץראווש סירָאמ .. . ,גנוריפ

 ףיוא טלַאה רעכלעוו ,רעלקעמ-ןעזרעב ַא ןופ ּפיט ןשידיי ןטנכייצ

 טבעלענניירַא ױזַא זיא רע ... .סוחי ןייז ןופ ץלָאטש םעד ךיז ןיא

 ,עיגרענע ןוא ןבעל ?ליפיוזַא טימ םיא טליּפש ןוא ,ּפיט םעד ןיא

 -ןרָאי ןבָאה סע ױזַא יו דוס םעד טעמכ ךייא טקעלּפטנַא רע זַא

 -ענסיוא ןענייז סָאו ,וועיק ןיא ןדיי עלַא יד ןבעל טנָאקעג גנַאל

 ."ָאװטסלעטישזָאװַארּפ, ןוא תורזג ןוא תורצ ?יפיוזַא ןענַאטש

 עלָאר ןייז ןיא דניירפנעזייוו ינומ ןייא ןרעוו ןכילנרַאפ ןָאק םיא טימ

 -רעיינש רעטלעטשרַאפ סלַא ןוא גָאלָארּפ ןיא ווָאנַאװיא ןַאוװיא סלַא

 -רַאפ ?יפיוזַא ,טנַאלַאט ?יפיוזַא -- ןטקַא עקירעביא יד ןיא ןָאס

 רימ ןבָאה עלָאר ַא רַאפ גנוסַאמפיוא עשירעלטסניק ןוא דנַאטש

 | ".ןעעזענ ןטלעז

 -עטסיײגַאב ןייז ןיא ןוא ,עסעיּפ רעד ןופ טקיצטנַא זיא ןַאהַאק .בא

 | :רע טביירש גנור

 עשיטסילַאער ןייק טינ זיא סע .ךַאז ענעטָארעג ןטלעז ַא זיא סע,

 -רעדלינ םעד ךיז ןיא טָאה סע .עקידמכילע-םולש א רָאנ ,עידעמָאק

 ןטפירש יד סָאװ ,תולעמ ערעדנַא עלַא טימ ,רָאמוה םכילע-םולש םענ
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 סע .ךיז ןיא ןטלַאהטנע רעפטּפעש ןשידיי םענעברָאטשרַאפ ןזיד ןופ

 רעכלעוו ,טייקכעלקריוומוא ןופ םעט םעד ךיז ןיא טפָא ךיוא טָאה

 ,רָאמוה סמכילע-םולש ןופ ןטייהרַאוװסנבעל עדנדיינש יד טיײלנַאב

 םענעטנאילירב א ףיוא טיובעג זיא עסעיּפ יד ןוא גנולייצרע יד

 ןיז ןשינעצס םעד ןיא ךיײרסטלַאהניא ריא טכַאמ רעכלעוו ,לַאפנייא

 טונ ױזַא ןענייז ןסעיּפ עשידיי קיניוו רעייז .טרָאוו סָאד ןופ

 טינ גנולייצרע יד בָאה ךיא .עזיד יו עניב רעד וצ טסַאּפענוצ

 גנולייצרע יד זַא ,רימ ךיז טכוד ,קיטש סָאד קידנעעז רָאנ ,ןזעלעג

 ןלעטש ייז לָאז ןעמ זַא ,טסָארּפ ךיז ןטעב סָאװ ,ענעי ןופ ענייא זיא

 ךָאד ןוא ,ךרוד ןוא ךרוד שיטַאמַארד זיא סע .עניב רעד ףיוא

 -כעלעג ןופ עלייוו עלַא טכייק רעעזוצ רעד .ךרוד ןוא ךרוד שימָאק

 טײטשַאב סָאוװ ,רעטכעלעג טרָאס רענעי טינ זיא סָאד רעבָא ,רעט

 טסנוק רעשידיי, ןיא "סניװעג עסיורג סָאד;

 רעטכעלעג רעד .סַאּפש בילוצ זיולב טסאפרַאפ זיא סָאוו ,סַאּפש ןופ

 טּפַאלק ץרַאה סָאד .טײקנַאּפשענ רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא טימ טייג

 ךָאנ טייג ריא תעשב ,ננונערפיוא רעשיטַאמַארד ןופ ךייא ייב

 עשיטסילאער-טינ ַא סלַא .טקַא וצ טקַא ןופ ,ענעצס וצ ענעצס ןופ

 טימ לופ זיא ןוא ,ןבעל ןפיוא טיובעג ךָאד זיא עכלעוו ,עידעמָאק

 ,ןכירטש עשיטסילאער-טינ עליפ יד ץָארט ,סנטָאש ןוא טכיל ענייז

 ,ןסָאגענסיױא יוו ױזַא קיטש סָאד זיא

 סָאד טימ לופ ױזַא ,טנַאסערעטניא ױזַא ,ןטָארעג ױזַא זיא סע

 יד זַא ,םכילע-םולש ןעמָאנ ןטימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ ,עטסעב

 .גנושַאררעביא ןַא ךיז רַאפ ןוא ןַא זיא עסעיּפ רעד ןופ גנוניישרע
 ןופ גנַאל ױזַא ןעמ טָאה סָאװרַאפ :ךיז ןעמ טנערפ קידנליוו טינ

 -ַאמַארד ַא ןיא) קרעו סָאד זיא טנייש סע יװ ? טסואוועג טינ ריא
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 ןופ ןָאקיסקעל

 עטקורדעג-טשינ יד ןשיװצ ןבילבעגרעביא (עמרָאֿפ רעמריזיט

 טָאה ןעמ סָאװ ,ןדָאש ַא ,ןואנ םענעברָאטשעג םעד ןופ ןטפירש

 ."טלעטשענ טינ סָאד גנאל ןיוש

 ןַאהַאק טייג ,עסעיּפ רעד ןופ טלַאהניא םעד ןבעגרעביא ןכָאנ ןוא

 : טביירש ןוא ,ןליּפש םוצ רעביא

 ןופ עלָאר יד זיא עסעיּפ רעד ןיא עלָאר עטסטנַאסערעטניא יד ,

 עטסטנַאקיּפ יד ןופ ענייא זיא סָאד .ן'וװָאנַאװיא,| טסירק םעד

 .ךַארּפש רעשידיי רעד ףיוא רוטַארעטיל רעשיטַאמַארד רעד ןיא ןלָאר

 "יש עטסגנוי יד ןופ רענייא ,דניירפנזייוו ינומ טליּפש עלָאר עזיד

 רעווש, ןיא ןליּפש ןייז טימ .,.. .עניב רעשידיי רעד ףיוא רעליּפש

 םעד ןיא ןעמָאנ ןייז ןבירשעגניירַא דניירפנזייוו טָאה 'דיי ַא ןייז וצ

 םיא טלעטש 'וָאנַאװיא, ןייז ,רעלטסניק-רעטַאעט עשידיי ןופ ךוב

 (ץרַאװש סירָאמ : ישזער) *רעטַאעט

 ,ןטסיטרַא עטסלופטנַאלַאט יד ןופ עטסיל רעד ףיוא ףױרַא ךיילג

 ןיא ןביילב ןכַאז ייווצ ,ןפַאשעג טָאה רעטַאעט רעשידיי רעד סָאװ

 עפיט טימ טצירקעגנייא יוװ יױזַא ןורכז סרעכוזַאב-רעטַאעט םעד

 סָאװ ,ןדָאש ַא ... דניירפנזייוו ןוא עסעיּפ יד זיא סָאד .ןכירטש

 -רעטסיימ עזיד ןופ גנולעטשרָאפ יד ןעז טינ ןָאק רעלעטשטפירש רעד

 טליּפש ץרַאוװש . . . .ווָאנַאװיא סלא ןדניירפנזייוו טימ ענייז קרעוו

 רעשידיי ַא סױרַא טמוק ןיימעגלַא ןיא .תיבה-לעב םעד ןופ לָאר יד

 ןעגנולעטשרָאפ עטסענ סצרַאוװש ןופ ענייא סלַא רעבָא ,סָאבעלַאב

 ןכָארבעצ ןייז סיױרַא טזייו רע ... ןענעכער טינ עזיד ןעמ ןָאק

 ןבילקעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,לַאנ ןוא טפינ םעד טימ ץרַאה שידיי

 ןענייז סע .קיליב ,קידנעירש סע טכַאמ רע רעבָא ,ריא ןיא

 ייב טרעו טלַאטשענ רעצנַאנ רעד .ןכירטש עלעדייא יד ָאטינ
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 רעטַאעט ןשידיי

 טּפיוהרעביא .רוניפ עשינַאכעמ ַא ןיא טלדנַאורַאפ טּפָא םיא

 ףרַאד רע .., .טנעה יד טימ ןוא ןניוא יד טימ ליפוצ רע טכַאמ

 םיא ףרַאד רע .ןטכַארטרעביא סעיינ א רעביא ּפיט ןצנַאג םעד

 ךיז ןלעו ןאד .רענייטש רעדנַא ןַא ףיוא ןסַאפפיוא ןצנַאנניא

 -ַאקילעד יד ,ןכירטש ןוא ןעגנוריטַאש עלַא יד ןזייווַאב םיא ייב

 ןיא ראש ןעשטלַאס| םאדַאמ .עשירעלטסניק תמא יד ,ערעט

 ןוא טנעמַארעּפמעט טימ טליּפש ,עטסָאבעלַאב רעד ןופ עלָאר רעד

 -עדָאוו ַא ןופ טנַאלַאט רעד רעבָא זיא סָאד ,טנַאלַאט טימ רַאגָאז

 .ךעלניליב וצ ךיוא טיירש ןוא ךיז טכָאק יז ... ןירעליּפשיוש-ליװ

 ַאטרעב .., .,רעייפ ןוא ןבעל ןיירַא לָאר רעד ןיא יז טינ ךָאד

 יד סלַא ךיירגלָאפרע ץנַאג ןעוועג סענעצס עקינייא ןיא זיא ןיטסרענ

 טאהעג טָאה ןַאמרענ עשימ ... רעטכָאט עשידיי יד ,עקטסיזַאנמיג

 ןוא ,טוג ןטלַאהעג ךיז טָאה רע .ןָאסרעיינש ןדיי םעד ןופ לָאר יד

 ןופ טקעפע םענײײמענלַא םעד ןפלאהענטימ רע טָאה לכה ךס ןיא

 ."ננולעטשרָאפ דעד

 :גנוריפפיוא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו טביירש רעקידעבעל רעד

 סָאד סָאוװ ןגָאז וצ רעווש זיא 'דיי ַא ןייז וצ רעווש, ףיוא,

 סמכילע-םולש סָאד זיא רעכיג .עידענַארט יצ עידעמָאק :ןיא

 סמבילע-םולש ?ייוו ,טגָאזעג גונעג ןיוש זיא סָאד ןוא .,עידעמָאק ַא

 ךָאד ןוא . .. שימָאק יוװ שינַארט רעמ רעטּפָא זיא רָאמוה רערעסעב

 ןייז וצ רעווש , ,ןמכילע-םולש ןופ חכ רעד זיא סָאד . ... ןעמ טכַאל

 סע .עדנַאנַאּפָארּפ זיא סע ,?כשה רסומ ַא טימ קיטש ַא זיא 'דיי ַא

 טעז ןוא זדנוא וצ טמוק ,םייוג, :טלעוװ רעד וצ ןפורעגנ יוװ טלָאװ

 ָאד טָאה ךעלטננייא ... .'!ןדיי ןייז וצ זדנוא זיא סע רעווש יו

 ףרַאד ןעמ רעבָא .טקַא ןייא רַאפ לַאירעטַאמ טַָאהעג םכילע-םולש

 טעּפעשטעגוצ ָאד םכילע-םולש טָאה ,ןטקַא יירד ,תוחּפה לכל ,ךָאד

 טשינ ןעמ ןָאק עביל טימ זַא ,טליפענ טָאה רע רעבָא ... .עביל ַא

 רעבָא ... .םד תלילע ןַא טעוועקוטשענוצ רע טָאה ,ןקידנערַאפ

 ַא סמכילע-םולש ןעמעלַא ךָאנ ךָאד ןיא'ס .סיוא טינ טכַאמ'ס

 -ַארט ַא סמבילע-םולש ייב ןוא עידעגַארט ַא סמכילע-םולש ,ןייוועג

 ...ךיוא ןעמ טכַאל ,טגָאזעג יוװ ,עידעג

 רעבָא ... שיטַאמַארדָאלעמ ?סיב שביה ַא סָאד ךעלטננייא זיא

 יקסווערַאטָאלָאז טשינ ןוא םכילע-םולש זיא רעסַאפרַאפ רעד יוו ױזַא

 םורַא .קיטנעק טשינ עשיטַאמַארדָאלעמ סָאד זיא ,ווָאקַאר טשינ ןוא

 -ַאער ,עשיטַאּפמיס,ןשטנעמ עקידעבעל ָאד ןענייז עמַארדָאלעמ רעד

 ,הביבס ַא ןיא ךיז ןנעװַאב ןוא ןבעל ןשטנעמ יד ןוא .עשיטסיל

 ,רעלטסניק ַא ןופ טסיינ רעד טבעוװש עידעמָאק רעד רעביא ןוא

 -רעד ןוא ... .עעדיא ןַא טימ טיובענפיוא זיא עידעמָאק יד ןוא

 ָאריּפַאש רעד ,ָאריּפַאש דוד ,דיי רעד עידעמָאק יד טעװעטַאר טּפיױה

 ,רעצלאטש ,רענייפ ַא זיא סע .,ןעננולענ רעייז ןמכילע-םולש זיא

 -כָאט יד ... ןדיי סמכילע-םולש ןֹופ ,דיי רענערַאפרעד ןוא רענולק

 ,קיפיואנביוא ,ךעלפַאלש ןמכילע-םולש ייב סױרַא זיא יטעב רעט

 זיא ,ָאריּפאש הרש ,רעטומ יד ... .,ןלָאמרעד ןוא ןקַאברעד טשינ

 ,ןטנעדוטס עדייב וליפַא ןוא .ךס ןייק טשינ רעבָא ,רעפעב ליפ

 קירביא טשינ ןענייז ,עידעמָאק רעד ןופ ןדלעה-טּפיוה יד ךעלטננייא

 -ַאר ָאריּפַאש רעקיזָאדרעד ןוא טונג זיא ָאריּפַאש רעבָא .,ןעננולעג

 -םולש ןעגנולענ זיא ָאריּפַאש יו ױזַא ןוא .. . ,ליּפש סָאד טעוועט

 רעמ ךָאנ םיא .ןצראווש ןעננולעג ךיוא רע ןיא ױזַא ,ןמכילע

 .טייטכעלגעזרעּפ ַא ןָאריּפַאש ןופ טכַאמ ץרַאווש .ןמכילע-םולש יו

 יז זַא ,ױזַא ,טייקכעלנעזרעּפ עטסכעלביל ןוא עטסנעעזעגנָא יד

 ,ןייפ זיא ץרַאװש-ָאריּפַאש ןופ רעק רעדעי .עקירביא יד טלקנוטרַאפ

 ךעלשיריי ,ןטָארענ זיא עלעדנח ןוא עלעשטיינק רעדעי ,שירעלטסניק

 'ךיי א ןייז וצ רעווש, ןיא טָאה ץרַאװש ,סָאמ טימ ןוא ?מור םוצ
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 רעסיוא . ,.. .תוחכ ענייז טרעטייל ןוא טעברַא רע רעווש יוװ ןזיוועג

 טניירפנעזייוו ינומ עידעמָאק רעד ןיא סיוא ךיז טנכייצ ץרַאװש

 רע ןוא ,רעטקַארַאכ טימ ,טענ ,ןייפ ,טנַאלַאט טימ טליּפש רע ...,

 -ַאב עלָאר ןייז טימ עקַאט טָאה טניירפנעזייוו ,עֶלָאד ןייז טבייהרעד

 ַא ןוא דיי ַא טּפיוהרעד ןוא ,דיי ַא ןייז וצ רעווש זיא סע זַא ,ןזיוו

 ."טנערוטס-יוג רעשיסור ַא ךָאנ וצרעד ןוא ,יוג

 ןופ רעטערב יד ףיוא ןבילברַאפ טלָאמַאד טניז זיא עסעיּפ יד

 סירָאמ ןופ רַאוטרעּפער ןיא סרעדנוזַאב ןוא רעטַאעט-טסנוק ןשידיי

 ,ןליּפשטסַאג ןוא ןגעוו-רעדנַאװ ענייז עלַא ףיוא ןצרַאוװש

 -נָאל ןיא עסעיּפ יד טריפעגפיוא רעלסעק ףעזָאי טָאה 1922 ןיא

 טָאה *רעטַאעט-טסנוק עשידיי, סָאד ןעוו ,1924 לירּפַא ןיא ןוא ,ןָאד

 טריפעגפיוא טרָאד ץרַאװש סירָאמ טָאה ,ןָאדנָאל ןיא טרילָארטסַאג

 ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא טרָאד עסעיּפ יד זיא רעטעּפש . עסעיּפ יד

 -ברעמ ןיא טליּפשעג יז טָאה רעכלעוו ,יקסווַאלסַאז ףלָאדור ךרוד

 רעד ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג ךָאנרעד זיא יז .עּפָאריײא-חרזמ ןוא

 ,עּפמַאיל סירָאמ יו ,רעליּפשיוש ערעדנַא ליפ ןוא *עּפורט רענליוו;

 ,א .א

 ןייז ןיא רעיימ סירָאמ טביירש ןָאדנָאל ןיא ןעגנוריפפיוא יד ןגעוו

 : "תונורכז; ךוב

 םעד ןופ ןעגנופַאש עטסשירעטקַארַאכ יד ןופ ענייא זיא סָאד,

 ןעוועג זיא רע זַא ,ןזיװַאב טָאה סָאװ ,טסירָאמוה ןשידיי ןסיורג

 וצ ןוא ,ערעטקַארַאכ ןוא ןּפיט ןרעדליש ןיא רעטסיימ ַא רָאנ טינ

 עכלעוו ןופ ,ערעייז ןכירטש עשימָאק יד ,ערעױּפַאק יד ןעעזרעד

 רעטסיימ ַא ןעוועג ךיוא זיא רע רָאנ ,ןָאט וצ ךַאל ַא ךיז טסולנ סע

 ןשידיי ןופ סעיצַאוטיס ןפוא ןלַאינעג ַא ףיוא ןריזירעטקַארַאכ ןופ

 עידעגַארט רעשידיי רעד ןיא עשימָאק סָאד ןעעזעג טָאה רע ,ןבעל

 ַא טימ לופ ,קידמכילע-םולש עקַאט טלעטשעגרָאפ סע טָאה ןוא

 ןעוועג טינ וליפַא זיא קילב סמכבילע-םולש .,רָאמוה ןשיטירק ןטנוזעג

 -רַאפ ןשיווצ גנודניברַאפ יד ,תוכיש םעד ןסַאפמוא וצ גונעג ףיט

 רעד ןופ טייקפיט יד ,טעטיוװיסעטניא יד ןוא ןרָאטקַאפ ענעדיש

 ךיז טָאה קילב ןייז .ערעדנַא יד ףיוא ענייא ןבָאה ייז סָאװ ,גנוקריוו

 .סעיצַאוטיס ענלצנייא ןוא ןשטנעמ ענלצנייא ףיוא טלעטשענּפָא רעמ

 -רעניא רעייז יו קורדסיוא ןכעלרעסיוא רעייז רעמ ןעעזעג טָאה רע

 ןדיי טרעדלישעג טָאה רע יוװ ןפוא רעד רעבָא ... לגנַארעג ןכעל

 -קַארַאכ ױזַא ,קיטראנניא ױזַא ןעוועג זיא ,סעיצַאוטיס עשידיי ןוא
 ןפור ייז ןוא ,טקיבייארַאפ עקַאט ייז טָאה רע סָאד ,שיטסירעט

 ,טייקכעליירפ עכעלרעניא ַאזַא ןוא ,סערעטניא ןקיטלַאװג ַא סיורַא

 עלַאינעג עקיזָאדיד טא .ןפַאש ןעק רָאמוה רעתמא רָאנ סָאװ

 -ַאש סמבילע-םולש עלַא ןיא טנגעגַאב ןעמ סָאװ ,גנוריזירעטקַארַאכ

 ןייז ןופ ךירטש ןדעי ןיא ,הרוש רעדעי ןיא ךיז טניפעג ,ןעגנופ

 .'דיי ַא ןייז וצ רעווש , עידעמָאק

 ןוא ,סרַאפ ַא ןופ דוסי םעד ףיוא טיובעג זיא עסעיּפ עקיזָאדיד

 ,לעטשנָא ןַא סיוא טעז סע ... .עידעמָאק עטכע ןַא יז זיא ךָאד

 םעד רעטנוא ... .ןבעל ןכעלקריוו ןופ עמַארד ַא זיא סע רעבָא

 ןוא רעקירעירט ַא ָאד זיא רעטכעלענ ןוא לעטשנַא ןטשרמולכ

 ןבעל ןשידיי ןופ םזינַארט רעד :;טנורגרעטנוא רעכעלקערש רַאנָאז

 וצ רעווש, עידעמָאק יד . ..דנַאלסור ןיא ןרַאצ יד ןופ געט יד ןיא

 טייקיולב-?מיה ןופ שימעג ַא ,ןגער ַא טימ ןוז ַא זיא 'דיי ַא ןייז

 רעטכעלעג סיױרַא רַאפרעד טפור יז ןוא ,סנקלָאו עצרַאװש ןוא

 ... ןרערט טימ

 סירָאמ ןופ ןרָאװעג טריפענפיוא ןיא 'דיי ַא ןייז וצ רעווש|;

 -נָאק ַא ןעוועג זיא סע .ַאלַאקס יד ןיא רעטַאעט טסנוק סצרַאװש

 עסעיּפ רעד ןופ גנולעטשנעמַאזוצ עשינכעט יד .גנולעטשראפ-טרעצ
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 טאהטטטאטטטטט עט,

 ,ןגָאלָאירט ןוא ןגָאלַאיד ןיא ליּפש ַא זיא סע .ןעגנולעג רעייז זיא

 ,ענעצס-ןסַאמס ןייא ןוא ןגָאלָאנַאמדָאלַאס עקינייא טשימעגניירַא

 טמוק'ס זַא ,ערעדנַא סָאד טימ פנייא ןדנוברַאפ ױזַא זיא ץלַא רעבָא

 ןופ טייקכעלטייהנייא ןַא ךיוא רָאנ ,ךַאז עצנַאנ ןייא רָאנ טינ סױרַא

 ."גנולקיװטנַא רעזייוונפוטש ןוא עינַאמרַאה

 טריפעגפיוא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד זַא ,ןָא טזייוו רעיימ סירָאמ

 ףעזָאי ןעוועג זיא *רעטַאעט ןָאיליװַאּפ, רענָאדנָאל ןיא עסעיּפ יד

 -טיירב ,ווָאנַאװיא סלַא טליּפשעג טָאה רע, .|1923| 1924 ןיא רעלסעק

 ןַאמנייפ ענייד ,ָאריּפַאש דוד סלַא רעגנַאז .י ,ןָאסרואינש סלַא ןַאמ

 ."גנולעטשרָאפ עטַאלג א ןעוועג זיא סע .יסעב סלַא

 ןיא עסעיּפ יד טריפעגפיוא יקסוװַאלסַאז ףלָאדור טָאה רעטעּפש

 דוד סלַא טליּפשעג טוג טָאה ןײלַא רע? .?רעטַאעט ןָאיליװַאּפ

 ןכיײלגרַאפ טנָאקעג טינ טייוו ךיז טָאה לבמַאסנַא ןייז רעבָא ,ָאריּפַאש

 ךיז טזָאל ץרַאװש סירָאמ ןופ גנולעטשרָאפ יד .רעטַאעט טסנוק םוצ

 ,"ןכיילגרַאפ טינ ךיוא ןוא ןסעגרַאפ טינ

 -ליווקע רעד ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא עסעיּפ יד זיא עשרַאוװ ןיא

 טרעכייוו לאכימ .רד לַארטַאעט רעטנַאקַאב רעד ןוא ,*עּפורט רענ

 : םעד ןגעוו טביירש

 יו ,םלוע ןטימ ןלעגק ייז ,רעטַאעט טשינ ןליּפש רענליוו יד,

 ןשיטיילסיוא ףרַאד ןעמ יו ,רעטַאעט ןיא ןריפ ךיז ףרַאד ןעמ

 ייז .ענענייא סָאד ןעוט ןטַארעטיל ערעזדנוא ,'ןַאנַאלַאב , םעד

 ַא טימ לָאמַא ךיז ייז ןזייוַאב ןוא םירמאמ ןביירש ,תושרד ןטלַאה

 ןטימ רסומ ןענרעל וצ ןָא ךיילנ ייז ןבייה ,עניב רעד ףיוא עסעיּפ

 סָאד טסַאּפ יו --- ? ןלייוו םוקילבוּפ סָאד ,ןליּפש רעטַאעט .םלוע

 טסייו סָאוװ ,םכילע-םולש יוװ דיי ַאזַא וליפַא ןוא ? ןדיי ַא רַאפ

 טסנרע קידארומ טרעוו ,טנוזעג זיא ןכַאל זַא ,לָאמ שרעדנַא ןַא
 עקיבייא יד טימ 'םוחת, רעד .עניב רעד ןופ ןענשרד טמענ רע ןעוו

 ,ןטנעדוטס יד טימ ,ןשינעטלַאהַאבסיוא ,ןשינעפיולטנַא ,ןשינעיירד

 ,סיאװָאדָארָאנ ,סרעלקעמ ,תוכאלמ ילעב עטשרמולכ ,ןטסיטנַאד

 -מוא ןַא זיא --- סָאװקדָארּפ-יװק ,ךעלכיב עלעג ,ןטסעטַא עשלַאפ

 עשיסרַאפ רַאפ ,סעיצאוטיס עשימָאק רַאפ לַאװק רעכעלּפעשסיױוא

 ףיֹוא ןוא ,טשינ טקעלק עידעמָאק-רעטקַארַאכ ַא ףיוא .,ןטעשזוס

 .טשינ יאדוַא עמַארד ַא

 טעקנַאב רעד .סרַאפ ַא טימ םכילע-םולש טָאה ןביוהעגנָא ... |
 שיּפיט ןיא סָאד --- ןריּפַאּפ יד ןטייב סָאד ,ןטנעדוטס יד ןופ-

 ןָאסרעיינש טנעדוטס רעד זַא רָאנ .שיטערעּפָא טעמכ ,שיסרַאפ

 םעד ךיז טרעטסניפרַאפ ,זָאנ עטלירבַאב עשידיי ןייז ןיירַא טקעטש

 רעד ןופ גנַאג ןקידרעטייוו םעד קידנבעגרעביא} ... .קילב סרבחמ

 רעטוג רעטלַא : ךיז טקעלּפטנַא עסעיּפ רעד ןופ ףוצרּפ רעד | עסעיּפ

 .דנוש-סננוטייצ יצ דנוש-רעטַאעט : קפס ןייא רָאנ טביילב'ס .,דנוש

 ."תועד יקולח ןַאהרַאפ ןענייז םעד ןגעוו

 רעקרָאי-ינ רעד טימ טריפעגפיוא ןָאסידַאק .ל טָאה 1933 ןיא

 רעבמעצעד ןיא ,"דיי ַא ןייז וצ רעוושק עסעיּפ יד ?עניבסקלָאפ,

 ןיא עידעמָאק ַא ,*סַאּפש רעקיטולב רעד; נ"א עסעיּפ יד זיא 5

 ןימינב ןופ קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא רעדליב 5 ןוא ןטקַא 3

 -יא, ןטימ (לעדנַאק .א .ה -- ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד) חמצ

 -סקלָאפ רעלַאנרעטַארפ רעשידיא, ןופ *לבמַאסנַא-רעטַאעט רעשיד

 -עג ?סַאּפש רעקיטולב רעד, נ"א עסעיּפ יד זיא 1957 ןיא ."ןדרָא

 ,(דנַאלטעל שיטעיווָאס) קסניווד ןיא ןרָאװעג טליּפש

 עידעמָאק יד טריפעגפיוא ןיבור םחנמ טָאה 1956 רעבָאטקָא 13 םעד

 רעטַאעט ןשידיי, ןטימ ?סנעיילע לַאנָאשייקוידע; ןיא קרָאידוינ ןיִא
 .?לבמַאסנַא

 : ךיירנערהע םייח טביירש גנוריפפיוא רעד ןגעוו
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 ןופ ןָאקיסקעל

 קידלּפַאצ ןוא שירפ ױזַא טציא זיא ןושל סמכילע-םולש ...,

 'דיי ַא ןייז וצ רעווש, ןעוו קירוצ רָאי קיסיירד ןוא ףניפ טימ יוװ

 יד ןבָאה זייוורעכעלקילג ... ערעימערּפ-טלעװו ריא טָאהענ טָאה

 טינ לָאמנייק -- עֶלַא רשפא -- ןרעליּפש יד} ייז ןופ עטסרעמ

 ...רעטַאעט טסנוק ןשידיי ןיא ננוריפפיוא עלענינירא יד ןעעזעג

 ,לָאר ןייז יינספיוא ןפַאשעג עּפורט רעד ןופ רענייא רעדעי טָאה

 דוד סלַא ןיבור םחנמ .ױזַא טונ רעייז ,טונ ןעוועג זיא סע ןוא

 רעצלָאטש ַא ,טכע זיא רע ,קידתמא ןוא דנרינָאּפמיא זיא ָאריּפַאש

 סלַא הנשוש זוָאר . ... תונמחר יא ,טפַאשביל יא טקעוװ סָאװ ,דיי

 עמַאמ עשידיי יד סלַא ןרעוו וצ טניורקעגנ טנידרַאפ ָאריּפַאש הרש

 רוגיפ ריא טימ .עטמירקרַאפ ןייק טינ ,עמַאמ עשיריי ענייש ַא ---

 יז טָאה ךָאד ןוא ,,סעמאד דנַארנ, ןליּפש וצ יואר הנשוש זיא

 טפַאש קַאז ?טפעש .. . םיטניא-ךעלשידיי הרש ןופ לָאר יד טליּפשעג

 טליּפש קַאז .'םַאכ, םענעבירטעגרעביא ןייק טינ ,ןַאוװיא ןטכע ןַא

 ַא ןיא ןָאסרעיינש |סלַא| םייהנעּפָא השנמ ... !רעביא; טשינ

 ןיא גנושַארעביא ןַא ... ןסענרַאפ טינ ךיז טזָאל סָאװ טלאטשענ

 ."עלעצעק סלַא יקסניּפיל קחצי ןעוועג

 : טביירש ןילדרעווס .רד

 רעייז וצ ןניױצַאב טסנרע ךיז ןבָאה רעליּפשיוש עטסרעמ יד ,

 ןַא סָאוו .גנולעטשרָאפ עטוג ַא ןבעג וצ ךיז טימַאב ןוא טעברַא

 טנָאקעג טינ טָאה ןעמ .עניב רעד ןופ טצילבעג טינ טָאה'ס ,תמא

 ַא ןעוועג רעבָא זיא'ס .ןסירענטימ ,טשַארעביא ,טרעביױצַאכ ןרעוו

 טימ .עלערוטלוק ַא וליפא ,עטקערָאק ַא .גנולעטשרָאפ עקיטכיצ

 ןשידיי ןיא ןדנעטשמוא עקיטציא יד ייב הגרדמ ַא ,טרָאװ ןייא

 | " ,רעטַאעט

 םעד ןופ סעיצַאזיטַאמַארד ערעדנַא עקינייא ָאד ךיוא ןענייז סע

 ַא טימ ןטקַא 4 ןיא טרינעצסניא ,דיי ַא ןייז וצ רעווש; יוװ ,ןַאמָאר

 1926 ץרעמ 5 םעד ןרָאװעג טליּפשעג ,"ווָאטסלאט .י ןופ גָאלָארּפ

 רעד טיול ,*סַאּפש רעקיטולב רעד, ןוא ,רעבָאהביל רעקסניּפ ךרוד

 טסוגױא ןיא טריפעגפיוא ,ןילדנימ ןופ ישזער ןוא גנוטעבראַאב

 .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעקָאטסילַאיב ןיא 0

 טָאה ןיקסוז ןימינב רעליּפשיוש רעד סָאװ ,גנוריפפיוא ןַא ןגעוו

 ,לוש-הכולמ רעשידיי רעװקסָאמ רעד ןופ ןטנעדוטס יד טימ טכַאמעג

 : שטיוָאטָאנ ,מ טביירש

 ןופ רעסישזערינַאגַאדעּפ רעד ,ןיקסוז טסיטרַא-סקלָאפ רעד,

 ןפיט םעד ןליפ וצ ןבעגענ יינספיוא זיולב טינ טָאה ,גנולעטש רעד

 ןוא ןקירעיורט,; סמכילע-םולש ןופ סַאּפש ןיא טקעטש סָאװ ,ןיז

 ןופ ךות ןשיאעדיא םעד טקעלּפטנַא טָאה רע -- ,'רָאמוח ןקיצרַאה

 -טינ עקינייא ףיוא ןזייוונא ןָאק ןעמ .עסעיּט-םכילע-םולש רעד טָא

 -ייטש ןופ גנוריפָארטרעּפיה ןוא עיצַאזילַאעדיא ןופ ןלעטש עקיסַאּפ

 -ישזער רעד טָאה ,ןיײמענלַא ןיא ... ,(טקַא רעטירד) ןטנעמעלע-רעג

 ןקידנכערּפשטנַא םניא 'סַאּפש ןקיטולב , םעד טריפעגפיוא ..., רעס

 קורדסיוא םוצ טכַארבעג טָאה רע ... עידעמָאקייגַארט א ןופ ליטס

 -ַאמעט ייווצ רעכלעוו ןיא ,גנולעטש-םכילע-םולש עמַאזקריװ ףיט ַא

 יד ןוא ,דיי ַא ןייז וצ רעווש ןופ עמעט יד --- סעיניל-טנורג עשיט

 -יא שיטַאמַארד ךיז ןטכעלפ -- טפַאשטניירפ-רעקלעפ ןופ עמעט

 ןיא ןרעק ןשיאעדיא םעד ןוא קיטַאמעלבָארּפ יד ןפַאש ייז ; רעבי

 ,ליּפש רעד

 רעקיאעפ רעד טליּפש ,ָאריּפַאש דוד ,זיוה םנופ רעטָאפ םעד ...

 טבכייל טנָאקעג ןעמ טָאה טלַאטשענ-דוד יד .רעקעב .י טסיטרַא

 טפַאשהבורק ריא ןעזרעד טָאה רעבָא רעקעב ,'ןעלדנעמ-םחנמרַאפ,
 קידנצנעלג סיוא טליפ ָאריּפַאש הרש ןופ לָאר יד .... ,ןהיבוט וצ
 יד וצ טיצ טייקמאזקרעמפיוא רעדנוזַאב .ַא ... ַאיַאקסלעדיקס .ר
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 רעטַאעט ןשידיי

 ָאריּפַאש יטעב ןופ לָאר רעד ןיא יקסנעווָאק עלעטע עטבַאנַאב

 -ונָאּפ .ר עסירעטקַא עגנוי יד טָאה ןעמָאיס ןופ לָאר רעד ןיא ..,

 טקַאט רעלעדייא ... טײקרַאבלטימוא ענייפ טקעלּפטנַא יקסנַאמ

 .י ייב ןוא וָאנַאויא ןופ לָאר רעד ןיא ןעניזָאר .מ ייב ךיז טליפ

 ."ןָאסרעיינש ןופ לָאר רעד ןיא קישטניבור

 יד/ ןיא ןרָאװעג טקורדעג טשרע ֹוצ שידיי ןיא זיא עסעיּפ יד

 ךָאנרעד ןוא (1921 רעבמעצעד ,רעבמעווָאנ ,רעבָאטקָא) "ספנוקוצ

 .קרעוו ס'.ע .ש ןופ ןבַאגסיוא יד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניײרַא

 גנוטעברַאַאב רעיינ א ןיא עסעיּפ יד זיא 1926 רעבמעצעד 12 םעד
 -יא רעטקורדעג רעד וצ המדקה ןייז ןיא ןָא טיג שטיווָאקרעב יווו
 רעד ךרוד ,שיאערבעה ןיא ,ןרָאװעג טריפעגפיוא ןגנוצעזרעב
 יסיצ ןב --- קיזומ ,דנַאלדירפ יבצ ןופ ר"א ביבאילת ןיא "?המיבה,
 ,אבס .ז --- סעיצַארָאקעד ,זואהדרָאפ

 -רַאַאב ןוא גנוצעזרעביא רעשיאערבעה ןייז וצ טרָאװרָאפ ןייז ןיא

 רעזדנוא ןיא) שטיווָאקרעב ,ד .י טביירש ,עסעיּפ רעד ןופ גנוטעב

 ; ןגנוצעזרעביא

 -לימ רעד היבוט, ןוא 'דיי ַא ןייז וצ רעווש, ןסעיּפ ייווצ יד,

 סעידעמָאק יד יוװ יױזַא ,דנַאב םעד ןיא ןיירַא ןעיינ עכלעוו ,'רעקיכ

 ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא ןענייז סָאװ ,,ךמסע, ןוא 'רצוא רעד;

 -תוש ַא עניימ עלַא ןענייז ,ןטפירש סמכילע-םולש ןופ דנַאב ןטפלע

 ךרוד זיא 'דיי ַא ןייז וצ רעווש  ,רבחמ ןטימ טעברַא עקידתופו

 ,ןבעל סמכילע-םולש ייב ךָאנ שידיי ןיא ןרָאװעג טעברַאַאב רימ

 ןייז ןטיול ,עיצקַאדער רעשיטסיליטס ןייז ןיא ןוא ל?ייטנָא ןייז טימ

 ןיא ןעגנורעדנע עכעלטנירג טימ ,'סַאּפש רעקיטולב רעד, ןַאמָאר

 ,ןשזַאנָאסרעּפ יד ןופ טימענג ןיא ןוא ַאלובַאפ רעכעלטנזעוו רעד

 רַאפ ןכַאזרוא יד ןגעוו .גנולייצרעד רעד ןיא טרעדלישענ ןרעוו סָאװ

 ןיא ןדישרעטנוא יד ןנעוו ןוא טעברַא רעקידתופתוש רעקיזָאד רעד

 ךיא בָאה עסעיּפ רעד ןוא ןַאמָאר ןשיווצ ריפסיוא ןֹוא אלובַאפ רעד

 ינבכ םינושארה,; ךוב ןיימ ןיא ןבענעגרעביא ךעלריפסיוא ןיוש

 טריפעגפיוא זיא עסעיּפ יד ןעוו ,טיוט סמכילע-םולש ךָאנ .'םדא

 ,ןצרַאװש סירָאמ ךרוד קרָאידוינ ןיא עניב רעשידיי רעד ףיוא ןרָאװעג

 יוװ) גָאליּפע ןוא גָאלָארּפ ןטימ ןטקַא ריפ יד טריצודער ךיא בָאה

 רעד ןיא םרָאֿפ רעלענינירא ןייז ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא סע

 ןיא (שידיי ןיא קרעוו סמכילע-םולש ןופ עבַאנסיוא רענַאקירעמַא
 ךיא ןעוו ,ףוס םוצ ןוא ,גָאלָארּפ ַא טימ ןטקַא עטריסנעדנָאק יירד

 -ץרא רעד רַאפ שיאערבעה ףיוא עסעיּפ יד טענברַאענרעביא בָאה

 חסונ םעיינ ַא ןבעגעג רעדיוו ריא ךיא בָאה ,'המיבה; רעקידלארשי

 טרעטיירבעגסיוא יז בָאה ךיא .ןעזסיוא ןיא ייס ,טלַאהניא ןיא ייס

 ןופ רעטקַארַאכ םעד ,גָאלַאיד ןיא ןעגנורעדנע ךרוד טפיטראפ ןוא

 לָאר יד טרעדנעעג ךיא בָאה סרעדנוזַאב) ןענַאזרעּפ עקידנקריוו יד

 סָאוו ,רעטקַארַאכ ןשידָאזיּפע ןייז טרעדנעעג בָאה ךיא ,עלעצעק ןופ

 ,שזַאנָאסרעּפ ַא וצ ,טקַא ןטייווצ ןיא לָאמ ןייא רָאנ ךיז טזייוואב

 ,לונלג ןקיזָאד םעד ןיא ןוא ,(ןטקַא עלַא טימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ

 ."טכעלטנפערַאפ ָאד עסעיּפ יד זיא ,ןטירד םעד

 ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא (ןָאטסָאב) *בורוט רפס; ןיא 1938 ןיא

 ,עסעיּפ רעד ןופ גנוצעזרעביא עשיאערבעה סעשטיווָאקרעב .ד .י

 .קרעוו ס'.ע .ש ןיא ןײרַא ךָאנרעד זיא ןוא

 ןיא טריפעגפיוא ץרַאװש סירָאמ טָאה 1921 רעבמעטּפעס 22 םעד
 -רעביא רעשילגנע רעד ןיא ,*רעטַאעט-רָאדַאסַאבמַא; רעקרָאי-וינ
 "א עסעיּפ יד ןלקינייא ס'.ע .ש) שטיוװָאקרעב הרמת ןופ גנוצעז
 טליּפשעג 1953 ןיא טָאה ןוא ,ן"וד ןיב ךיא ןעוו,} "וי רָאװ ייא וויא,
 סעלעשזדנַא סָאל ןיא "ושזד יע יב וט טרַאה סטיא, נ"א עסעיּפ יד
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 רענַאקירעמַא רעד רעביא רעטעּפש ןוא קרָאי-וינ ןיא ךָאנרעד ןוא

 .עדַאנַאק ןוא ץניוװָארּפ

 -לָאמַאד רעד טָאה 1915 ןיא ךָאנ זַא ,טלייצרעד גרעבדלָאג .צ ,ב

 ,לעוטא ,ה ןעב קרָאי-וינ ןיא םָארדָאּפיה ןופ רעטלַאוװרַאפ רעקיט

 יע .ש רַאפ רוט-רושטקעל םעד טרישזנַארַא טָאה ָארויב סנעמעוו

 ,גנוצעזרעביא רעשילגנע ס'.ג ןיא עסעיּפ יד ןלעטש וצ טיירגעג ךיז

 באב ךיוא ןבָאה רעטעּפש .ןעמוקעגקעװַא ואוו ץעגרע זיא סָאװ

 ,שילגנע ןיא עסעיּפ יד ןלעטש וצ טנַאלּפעג טסעג סירָאמ ןוא ןָאטלימ

 .ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ טינ זיא סע רעבָא

 עשילגנע יד ןופ רעטקַארַאכ ןוא ןָאט ןגעוו ךיז קידנלעטשּפָא

 טלַאה ,גנורימפיוא רעשילגנע רעד ןגעוו סקיטירק ןוא סעיזנעצער

 רעטקַארַאכ םעד טינ ןעמענַאב רעביירש עשילגנע יד זַא ,גרעבדלָאג

 יװ ןוא טלדנַאהַאב יז סָאװ םעלבָארּפ סָאד טינ ןוא עסעיּפ רעד ןופ

 ןפוא םעד ןיא קורדסיוא םוצ טמוק סָאד ןוא ,סע טלדנַאהַאב יז ױזַא

 ,ןבירשעג ןענייז סעיזנעצער ערעייז יו

 ןעמונעגפיוא םרַאװ רעייז טָאה םלוע רעד זַא ,ןָא טזייוו ףָאגָאר ללה

 ,"ךיי ַא ןייז וצ רעווש, ןופ גנוריפפיוא עשילגנע סצרַאװש סירָאמ

 רעקיטירק עשילגנע יד ןעוו טשױטנַא קידלַאװג ןעוועג זיא רע ןוא

 : ןבָאה

 -עג טָאה לייטרוא רעייז .גנוניימ עבלעזיד טקירדענסיוא עלַא,

 יד ןופ םענייא .'שידניק, ,'וויאַאנ; ןיא עסעיּפ יד זַא ,טעטיול

 -רַאפ יד ןגעוו ןכערּפשעג עטסנרע יד ןלעפעג טינ זיא רעקיטירק

 ןעגנולקעג טינ ןציוו יד ןבָאה ןטייווצ ַא ,ןדיי ףיוא ןעגנוגלָאפ

 ליפוצ טָאה עסעיּפ יד סָאװ טצעזענסיוא טָאה רעטירד ַא ,קיציוװ

 ,ןרָאװעג רָאלק ןַאד רימ רַאפ זיא סע ,טייקכעלרעייפ ןוא גנַאזעג

 -עג טָאה לייט רעד ןוא) םוקילבוּפ ןופ לייט ןשידיי םעד ףיוא זַא

 ַא טכַאמעג עסעיּפ יד טָאה (טנעצָארּפ קיצניינ ןופ ךרע ןַא טלייצ

 ןבָאה רימ .לייט ןכעלטסירק םעד ףיוא יו קורדנייא רעדנַא ץנַאג

 טליפעג קידנליו טינ עניב רעד ףיוא רעטרעוו עשילגנע יד ןיא
 ךיז ןבָאה רעטרעוו יד .לַאנינירַא ןשידיי םעד ןופ קַאמשענ םעד

 .שידיי ףיוא קנַאדעג רעזדנוא ןיא טצעזרעביא ןיילַא ךיז ןופ

 ןוא ןדלעה יד ןופ ןבעל ןוא טסייג רעצנַאג רעד סָאװ ,רענייא ...
 ןפורנַא ןטעשזוס} טַאלּפ ַאזַא ןָאק ,דמערפ םיא זיא הביבס רעייז

 ,שידיי-שיסור וצ ,שידיי וצ זיא עסעיּפ יד .וויאאנ רעדָא שידניק

 ןייטשרַאפ קיטכיר ןענָאק ריא ןלָאז רעקיטירק רענַאקירעמַא יד זַא

 | .ןצַאשּפָא קיטכיר ןוא

 ףיוא ןזיא ,ןצרַאװש סירָאמ ןופ ןליּפש סָאד טגנַאלַאבנַא סָאװ

 טנכייצעגסיוא ןעװעג זיא רע זַא ,קינייא קיטירק יד ךיוא םעד

 םענייש ַא ןופ ּפיט ַא ןפַאש וצ ןעננולעג זיא ןצרַאוװש ... .םוג

 ענייז ץָארט ךעלביל ןוא שיטַאּפטיס זיא סָאװ ,סָאבעלַאב ןשיריי

 ךרוד טריפ רע .ןטײקכַאװש עקידלטעטש-ןיילק ןוא עשידָאמטלא

 -נַא לסיב ַא עניב רעשילגנע רעד ףיוא ָאריּפַאש דוד ןופ עלָאר יד

 רעמ ,ןטלַאהעגנייא רעמ ָאד זיא רע .רעשידיי רעד ףיוא יוװ שרעד

 עלַא ... תויועה עשידיי יד ןופ רעקינייוו טכַאמ ,'טריזיליוויצ;

 ןָאט םעד ןעמונעג ןבָאה ,םַאנסיוא ןייא טימ ,ןרָאיטקַא עקירביא

 טליּפשעג טָאה סָאװ ,רָאיטקַא רעד .טרּפ םעד ןיא ןצרַאװש ןופ

 ,עסירעטקַא יד ןוא ןָאזרואיינש טנעדוטס ןשידיי םעד ןופ עלָאר יד
 ןבָאה ,רעטכָאט סָאריּפַאש ,יטעב ןופ עלָאר יד טליּפשעג טָאה סָאװ

 טונימ ןייא ןייק ףיוא ןלַאפעגניירַא טינ ןוא קידריוװ ןטלַאהעג ךיז

 .ן'סעקַאלדישז עלַארטַאעט ,} 'ושזד-שזדיעטס , ןופ ןרעינַאמ יד ןיא

 טָאה עכלעוו ,וקסעלייא םַאדַאמ ןעוועג זיא םאנסיוא עקיצנייא יד

 סענעצס עכנַאמ טָאה יז .יורפ סָאריּפַאש דוד ןופ עלָאר יד טליּפשעג

 עשידיי ןוא ןטסעשז 'עשידיי; עריא טימ ןצלַאזענרעביא ךעלקערש
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 ןוומ
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 ןשילננע ןטכע ןַא טָאה ,טוג שילגנע עדַארג טדער יז .תויועה

 וצ ךַארּפש ריא קיטיונ רַאפ ןענופעג סע יז טָאה ךָאד ,טנעצקַא

 טקַא ןטירד ןיא .שידיי טכע ןעגנילק לָאז סע ידכ ןעלּפירקרַאפ

 טָאה ןוא ןעגנוביירטרעביא יד ןופ ןרָאװעג דימ ,סיוא טזייוו ,יז זיא

 ןַא ןֶא ןעמוקעגסיױרַא עקַאט סע זיא ;ךעלריטַאנ רעמ טליּפשעג

 טייטשרַאפ ,זיא ישזער יד ןוא גנוטַאטשסיוא יד .. . .רעסעב ךרע

 טנָאקעג סע טָאה ץרַאװש יוװ טנַאה רערעטיירב ַא טימ טכַאמעג ,ךיז

 סיוועג זיא םלוע ןכעלטסירק ַא רַאפ .רעטַאעט ןשידיי ןיא ןטּפױהַאב

 ,רעבָא ביולג ךיא .רעמענעגנָא ,רעפעב גנוריפפיוא רעייוודָארב יד

 ןענעק סָאװ ,יד רַאפ טּפיוהרעביא ,םלוע ןשיהיי רעזדנוא רַאפ זַא

 עטלַא יד טָאה ,הבינס-םכילע-םולש יד ןוא ןדיי-םכילע-םולש יד
 רעמ ,םעט רעמ טאהעג ,רעטַאעט סייֵלּפ גניווריוא ןיא גנוטאטשסיוא

 ."ןח ןשידיי

 : סמַארבייא םַאיליװ זיא גנוריפפיוא רעצנַאג רעד וצ שיטירק רעייז

 ייודָארב ףיוא 'טסנוק עשידיי ןלעטש וצ קנַאדעג רעד ...,

 -טסניק עשידיי ןופ הכרב, יד םייונ יד וצ ןעננערב וצ ידכ ךָאד זיא

 סָאװ ,עסעיּפ ַא טכארבענ ץרַאװש טָאה ,'ןעגנוכיירגרעד עשירעל

 .טשינרָאנ-רָאנ עקַאט רעבָא ,ןענעכייצרַאפ טינרָאנ שילַארטַאעט טעוװ

 רעמ טימ ןכַאז ערעסעב ליפ ןעעזעג ייוודָארב ףיוא טָאה ןעמ

 סָאד רעבָא ,טליּפשעג רעשירעלטסניק ליפ ןוא טלעטשעג קַאמשעג

 .עסעיּפ רעד טימ ןָאט וצ טינ טרּפ םעד ןיא ןיוש טָאה ןליּפש

 ,טייקיסעמלטימ רעביא טינ ךיז טביוהרעד ןליּפש סָאד ביוא ..;
 -דנַאטש ןכעלרעגריבניילק ןופ טדערעגנ ,אפוג עסעיּפ יד רעבָא זיא

 רעד ףיוא ןעמ טקוק . , . !קלָאפ ןשידיי, ןפיוא שזַאמאלב ַא ,טקנוּפ

 ,רעטַאעט ןיא ןציזוצנייא רעווש זיא ,ןניוא-רעטעברַא טימ עסעיּפ

 ןעמ טָאה רעטַאעט ןשידיי ןיא ךיוא .,חכ ַא ןָאטנָא ךיז ףרַאד ןעמ

 םזיניווַאש ןשידיי םענעסערפעצ םעד ןופ ךעלמייהמוא טליפעג ךיז

 סָאד ךייא טגָארט ןעמ ואוו ,ייוודָארב ףיוא רעבָא ,עסעיּפ רעד ןיא

 רעדעי יו ריא טליפ ,טפנוק רעשידיי ןופ רעטסומ ַא יו רעטנוא

 ױזַא טרעוו סָאװ ,לדיירד רעשידיי רעדעי ,ננולקיװטנַא עדעי ,ץַאז

 ןיא סעקליּפש ענעלָאטש טימ יו ךייא טכעטש --- טכעלרעהראפ

 ."ןקַאנ

 :טקרעמַאב לטסעמ בקעי

 ןיא זיא "דיי ַא ןייז וצ רעווש , עידעמָאק ערעטיול-שיקלָאפ יד,

 ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ (1955) גנוריפפיוא רעשילגנע סצרַאוװש .מ

 ."סרַאפ ןטרישזרַאש ַא ןיא

 עסעיּפ יד רעדיוו ץראװש סירָאמ טיינַאב 1955 רעבמעצעד ןיא

 -ַאעט לַאנָאשענ; ןיא ,קרָאיוינ ןיא גנוריפפיוא רעשילגנע ןַא טימ

 ."רענירג זיעװלָא זיא סערג יד, נ"א *רעט

 : טביירש ן|ינדריו יחוּפת .מ

 ַאזַא .ןלָאר-ןיורק סצרַאוװש סירָאמ ןופ ענייא זיא ָאריּפַאש דוד,

 ,ןרָאיטקַא ןשיוװצ ןטלעז רעייז ןעמ טפערט עניב ַא ןופ גנושרעהַאב

 רעד ןופ רש רעד זיא רע זַא ,ןליּפש סצרַאװש ןיא טליפעג טָאה'מ

 זיא ָאריּפַאט חרט ןופ לָאר רעד ןיא טנכייצענסיוא .גנולעטשרָאפ

 רָאג ךיז ןבָאה ןלָאר ערעדנַא יד ןיא ,קַאלָאּפ .ר יסנענ ןעוועג ךיוא

 ןיִאשזד ,ןָאלַאט ל?קיימ ,ץרַאװש ןיװרַאמ :ןעעזענסױרַא קרַאטש

 ,"סקורב ןיטרַאמ ןוא ווָאדַארגָאניוװ לָאטַאנַא ,דנַאלּפָאק

 : טביירש ןילדרעווס .נ ,רד

 ןליפַא --- 'דיי ַא ןייז וצ רעווש, עידעמָאק סמכילע-םולש ....,

 ךָאנ טָאה --- עיסרעוו רענעטָארעגנ רעייז-טינ סנהאק ַארַאמַאט ןיא

 סירָאמ .טינ סע טמוק שידיי וצ רעבָא ,ןענח רעטרעדנוה ץלַא
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 ןופ ןָאקיסקעל

 יד טליּפשעג לָאמ רעטרעדנוה ןיוש טָאה סָאװ ,רעדיוו ,ץרַאװש

 ןייז טימ קורדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמ ,ָאריּפַאש דוד ןופ לָאר-טּפיוה

 טליּפש ץרַאוװש זַא ,ךיילנ טליפ רעיושוצ רעשידיי רעד רעבָא ,ןליּפש

 טגנילק סָאװ ,ןושל-םוגרת ןימ א ,שילגנע טדער ןוא שידיי ףיוא

 רעשידיי רעד טימ רעביא טביירט ץרַאװש וליפַא ..,טכע טינ

 טינ ךָאד זיא ,רעליּפשיוש ,עשידיי-טינ ,עקירביא יד ןגעוו .העונת

 יד ןליּפש ףרַאד סָאװ ,קַאלָאּפ יסנענ ,רענייטש א .ןרייר וצ ךייש

 ,שלַאפ ןענייז ןָאט ריא ןוא ןדייר טרַא ריא ,ָאריּפַאש הרש ןופ עלָאר

 ןופ 'ןרעדליש, סקַאלַאּפ טימ .עמַאמ עשידיי ןייק טינ זיא סָאד

 עיּפָאק עקיליב ךעלרעדיוש ַא יו רעמ טינ זיא ָאריּפאש םַאדַאמ

 ןיטרַאמ .ןירעליּפשיוש הוינעוע דנַאקעס רעקיגנַארטנעצ ַא ןופ

 קידנריקָאש .ןָאסרואינש סלַא רַאבמעננָא רעמ ןיוש זיא סקורב

 'רעציט, ןטימ שזרַאש ןייז .נרעבסניג סלַא ןָאטלימַאה רעשזדַאר זיא

 ווָאדַארגָאניװ לָאטַאנַא ,ץַאלּפ ןיא טינ ןוא ךעלרעכעל זיא |רערעלו

 .ץרַאוװש ןיוורַאמ זיא טכעלש טינרָאנ .טונ זיא

 ןורסח-טּפיוה רעד .רקיע רעד ףוס לכ ףוס זיא סָאד טינ רעבָא

 ןעמ טָאה רעטַאעט לַאנָאשענ ןופ עניב רעד ףיוא סָאװ ,רעד זיא

 -שיריי-םונרת קיטש א ןשטעווקניירַא רעדָא ןלעטשפיורַא טבורּפעג

 סָאד .עידעמָאק א סמכילע םולש ףיוא טציטשעג זיא סָאװ ,טייק

 ןוא ,רעיושוצ ןקידנדיירשידיי םוצ ןרילעּפַא טינ סיוועג טעוו

 -עניה רעד ןָאק סָאו ןוא טעוװ סָאװ ;ענארפ ַא רימ ייב זיא'ס

 ,עידעמָאק רעד ןיא ךיז רַאפ סקידוועיצנָא סעּפע ןעניפענ רענעריוב

 -פיוא יז טָאה ץרַאװש סירָאמ יו ןפוא םעד ןיא ,טגָאזענ רעסעב

 -ענ ךַאל ַא ןוא ?כיימש א טרָאד ןוא ָאד טָאה ןעמ ,ָאי ? טריפעג

 ."ןצנַאלג ןוא ןצילב לָאז'ס נונעֶג טינ זיא סָאד רעבָא ,ןָאט

 ױזַא יוו ןוא שילגנע ףיוא ןּפיט-.ש .ש יד ןייטשרַאפ ןופ ןינע ןגעוו

 סירָאמ רעריפפיוא רעד ךעלריפסיוא ּפָא ךיז טלעטש .,ןעלדנַאהַאב וצ

 : ץרַאװש

 עכעלטסירק יד טימ ןלענק וצ ןעמוקעגנָא רימ זיא טכייל טינ

 -עמונעגנָא ןַא זיא סע .ןעגנוגעווַאב-טנעה ערעייז חכמ ןרָאיטקַא

 ,ןדיי ַא טליּפש ןעמ ןעוװ זַא ,עניב רעשילגנע רעד ףיוא ?לכ רענ

 ןטײרּפשסיױא ,עזָאּפ רעסיוועג ַא ןיא ןלעטשקעװַא ךיז ןעמ ףרַאד

 ייב ןעלקַאש ייז ןעמענ ןוא סעװכַאּפ יד רעטנוא ןופ טנעה עדייב

 ןסייוו רעליּפשיוש עשילגנע יד .,סױרַא טדער'מ סָאװ ,טרָאװ ןדעי

 סָאד ... .טנעה ענייז ןצונַאב ףרַאד ּפיט רעשידיי ַא ױזַא יוװ טינ

 ךיא ... .ןלָאר עשידיי ןליּפש סָאװ ןעיורפ יד טימ זיא ענענייא

 יד יװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עקיטכיוו עכעלטע ןדַאלענ רַאפרעד בָאה

 ,ילענָאק טערַאגרַאמ ךַארּפשסיױא ןופ ןירערעל עשילננע עדנטיידַאב

 יד ברע ,ךיוא בָאה ךיא .,ןרָאיטקַא יד ןופ ךַארּפש יד ןטיהוצּפָא

 -ָאטניא רעשידיי ןנעוו ,רעדניק טימ יוװ ,ייז טימ טלענקענ ,ןבָארּפ

 -לעוו ,ןעגנוגעװַאב עשידיי ןנעוו לעיצעּפס ןוא ךַארּפשסױא ,עיצַאנ

 ,ןייטשראפ ןלָאז ייז .... ,םעטסיס-וורענ ןטימ ןדנוברַאפ ןענייז עכ

 'סעשַאטְָאּפ יד יוװ ערעדנַא ןענייז ןדלעה-םכילע-םולש יד ןַא

 ." 'םנעידימָאק ושזד, יד ןוא

 ןיא ,שילגנע ןיא ןרָאװעג טליּפשעג עסעיּפ יד זיא 1922 ינוי ןיא

 רעד ןיא קרָאי סוטסוגיוא טימ *גרובטפַאש רעטַאעט ,, ןיא .,ןָאדנָאל

 טרעבָאר ,"ָאריּפַאש הרש; --- ַאריעדעפ ןאשז ,?ָאריּפַאש דוד, לָאר

 עקשרעה; -- ןָאסיאול רָאטקיװ ,"ווָאנַאװיא ןַאװיא; --- טיעּפס

 ."יטעב, סלַא רָאמירַאל סינעלג ןוא *ןָאסרואיינש

 ןופ גנוצעזרעביא רעד ןיא טקורדעג עסעיּפ יד זיא שילגנע ןיא

 -םולש יד; עבַאגסיױא רעשילגנע סנײטשפַארג ךלמ ןיא דייווש קרַאמ

 ,1948 ,ָאירָאטנא ,"ַאמַארָאנַאּפ םכילע
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 ןופ ןָאטיסטעל

 "טעזָאלק ןיא םיוב רעטסימ ,

 ,"טצזָאלק ןיא םיוב רעטסימ, ןייז ןבירשעגנָא .ע .ש טָאה 1915 ןיא
 ענייז ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנײרַא זיא סָאװ ,טקַא ןייא ןיא טַאּפש ַא
 ןרָאװעג טליּפשעג דייווש קרַאמ ןופ ר"א זיא רעטקַאניא רעד .קרעוו
 ,?רעטַאעט-טסנוק רעסקנָארב, ןיא 1920 רעבמעווָאנ 8 םעד

 "אבה םלוע,
 "גָאט רעד; גנוטייצ רעקרָאי-וװינ רעד ןיא .ע .ש טָאה 1915 ןיא

 ןשידיי רענַאקירעמַא ןופ "אבה םלוע; רעטקַאניײא ןייז טכעלטנפערַאפ

 .קרעוו ס',ע .ש ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא זיא רעטקַאנײא רעד .,ןבעל

 רעשיטעיוָאס-שידיי רעד ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא ךיוא זיא רע

 -נייא םוצ טרָאװכָאנ ןייז ןיא ןוא ,סרעטקַאניײא ס'.ע .ש ןופ גנולמַאז

 :אלדיש .י רעליּפשיוש רעד טביירש ,רעטקַא

 -- 'שטנעמ-טפול; םעד -- טלַאטשענג עטסואווַאב ןייז .. . ,

 -יירש רעלַאינעג רעד ואוו ,עקירעמַא ןיא ךיוא םכילע-םולש טפערט

 טעמכ ָאד םיא טפערט רע .ןרָאי עטצעל יד טבעלעג טָאה רעב

 רעד עכלעוו ,םרָאפ יד קידנענכער טינ ביוא ,ןטרעדנעענ-טינ ַא

 םעד ,טייהניואוועג יד ,ךַארּפש יד) ןעמוקַאב טָאה שטנעמטפול

 -זיב, ןשינַאקירעמַא םעד ךעלמיטננייא זיא עכלעוו ןוא ,(רעגייטש

 טעמכ ןעוועג דנורג ןיא זיא גנונדרָא עלַאיצַאס יד ?ייוו ,'ןַאמ-סענ

 .דנַאלסור ןשירַאצ םניא יו עבלעז יד

 רענַאקירעמַא םעיינ םעד טּפַאכענפױא לענש טָאה םכילע-םולש

 ןעלדנעמ-םחנמ רעקוועלירסַאק ןקיטכענ םעד שיטקַאפ ,ןַאמ-סענזיב
 -ַאב ערעדנַא ןיא טּפַאכעגפיױא ייז טָאה רע רָאנ .שטנעמטפול ןוא

 טקוקעג טינ ןוא ,ןגָאז רימָאל ,עטריזיליוויצ רעמ ןיא ,ןעגנוגניד

 וצ ןעמוקענסיוא זיא םכילע-םולש סָאו טייצ רעצרוק רעד ףיוא

 ןייז טימ ,רעלטסניק רעסיורג רעד ,רע טָאה ,עקירעמַא ןיא ןייז

 טייל-סענזיב עיינ יד טא ןופ ךות םעד טקעדענפיוא שוח ןלַאינעג

 .טייהניואוועג ןוא רענייטש ,ןָאנרַאשז רענַאקירעמַא רעייז טימ

 ןבירשעגנָא םכילע-םולש טָאה 'רענַאקירעמַא; עקיזָאדיד ןגעוו טָא

 -שירפ יד טריקסַאמעד רע ןכלעוו ןיא ,!אבה םלוע, רעטקַאניײא ןייז

 טייקיזָאלרוטלוק ,טייקיזָאלןעעדיא רעייז סָאװ ,םידיגנ ענעקַאבעג

 -סור ןשירַאצ ןיא יװ טקנוּפ ,ןפַאש ןביולגרעבא רעזעיגילער ןוא

 -עדניפרעד רעשירעמענרעטנוא רעד רַאפ ןדָאב ןקיטסניג ַא ,דנַאל

 | ."סלדנעמ-םחנמ יד ןופ טייקשיר

 בייל ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא רעטקַאניא רעד זיא 1927 ןיא

 24"1933 ןָאזעס ןיא ."עניבסקלָאפ רעקרָאי-וינ רעד טימ ןָאסידַאק

 רעקרָאיינ םעד טימ רעטקַאניא םעד ףיוא רעדיינש אנעב טריפ
 ,"ףעטרַא;

 ךייוש קרַאמ ןופ שילגנע ןיא טצעזרעביא זיא רעטקַאנײא רעד

 םכילע םולש, רעד ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא *ןעוועה, נ"א זיא ןוא
 .(1948) "ַאמַארָאנַאּפ

 ןוא שיסור ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא ךיוא זיא רעטקַאנײא רעד

 רעטנוא .ע .ש ןופ ןסעיּפ דנַאב ןיא 1961 ןיא עװקסָאמ ןיא ןענישרעד

 .1 .ב ןוא ווָאנַאװיא .ב .סוװ ,יקנעלעב .ס .מ ןופ עיצקַאדער רעד
 .יַאװעלָאּפ

 יירעסיכלימ רעד היבט

 קידנעייז טינ ןוא ,ץייווש ןיא 1914 רַאורבעפ ןיא קידנעניואוו

 רַאפ יירפ ןעוועג זיא רע זַא ױזַא ,גנוטייצ םוש ןייק טימ ןדנוברַאפ

 טלָאמַאד .ע .ש זיא ,ןטעברַא עשירַארעטיל ,עכעלגעט טינ ,ערעסערג

 היבוט , ןופ גנוריזיטַאמַארד רעד ןופ גנוטעברַאַאב רעד וצ ןטָארטעגוצ

 יױרפ ןייז וצ םעד ןגעוו טביירש רע סָאװ טָא ןוא ,"רעקיכלימ רעד
 :ןגנוצעזרעביא רעשידיי סשטיווָאקרעב ןיאַו
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 !ךעליירפ יױזַא ! טוג יוזַא ןצרַאה ןפיוא זיא רעבָא רַאפרעד ,

 קידנע ךיא סָאו ,רַאפרעד תמחמ ? ךעליירפ סָאװרַאפ ,וטסייוו

 ,ךָאד בָאה ךיא ! ױזַא טא ? קידנע ךיא ,טסייה סָאװ ,עמַארד יד ןיוש

 -רעביא יז ןוא ןעמונעגנ ,טנעיילעגרעביא יז טסָאה וד יוװ םעדכָאנ

 ,עמַארד עיינ ַא רָאנ ןבירשעננָא ,טסייה סָאד ,יינסָאדנופ ןבירשעג

 דניצַא .טלייצרעד רעפענמוא ריד בָאה ךיא סָאװ ,ןַאלּפ םענעי טיול

 טנייה .ןעז טסעװ .ןייז וצ ףרַאדַאב סע יוװ סױרַא יז זיא ,ךיא ףָאה

 ,ןעמוקענסיורַא זיא'ס .טקַא ןטצעל ,ןטרעפ םעד ךיא ביירשרעד

 עטשרע יד .,רעדליב ןביז ןוא ןטקַא ריפ ,טגָאזעג טסָאה וד יוו ױזַא

 ַא רָאנ ,רעניילק א זיא רעטרעפ רעד .עסיורגנ ןענייז ןטקַא יירד

 טימ ךיז טנגעזעג היבט ןעוו דנריר זיא טּפיוהרעד .רעקידנריר

 -רַאֿפ רעד ףיוא תונמחר טנייל ןוא ייז טשוק ,טנעוו עטעקַאנ יד

 רעצ ַאס ,ןזָאלרעביא טינ יז רָאט עמ זַא ,טנָאז ,ץַאק רעטמותי

 היכז יד ןבָאה טעוװו עמַארד יד ביוא) ןטסירק רַאפ . . . םייח"ילעב

 ןייז סָאד טעװ ,(רעטַאעט ןכעלטסירק ַא ןופ רעטערב יד ןעז וצ

 -סיורַא ייז ןופ טרעוו רעכלעוו ,דיי רעד סָאװ ,זויפנָאק רעסיורג ַא

 ".,..ץאק א ףיוא תונמחר טָאה ,ןבירטעג

 רעבָא ,גָאװ ךס ַא טגיילעג רבחמ רעד טָאה ענעצס רעד טָא ףיוא

 ,שטיווװָאקרעב .ד .י םעדייא ןייז ןופ גנוקרעמַאב ַא ןפורעגסױרַא טָאה יז

 :ווירב ַא ןיא ףיורעד םיא טרעפטנע .ע .ש ןוא

 -רעוו ענייז ןופ רָאנ ,טינ טשוק ןוא טינ טנייוו |היבוט} רע;

 ליו רע זַא ,ןרערט ןסיגרַאפ וצ טיירג זיא רע זַא ,ןעז וצ זיא רעט

 :טינ סָאד רע טוט ןָאט רעבָא ,בוטש ןייז ןופ טנעוו יד ןשוק

 טלָאװ ךיא ? טנעוו יד טָא טשוקענ טינ טלָאװ ךיא ? וטסדער סָאוװ;

 ךיא ןיב ָאד זַא ,טסענרַאפ וד ?דרע רעד טָא וצ ןלַאפעגוצ טינ

 טפור ץַאק עטמותירַאפ ןוא עטזָאלרַאפ יד .',וו .א .א ,ןריובעג

 ַא ףיוא ןבָאה רימ ןפרַאד תונמחר, -- :;'היח, ןעמָאנ ןטימ רע

 טכַאד -- ץאק ַא ?וטסעז טָא .ןשטנעמ א ףיוא ?ידבהל יו דרעפ

 טייטש הרות רעד ןיא יוװ . ..ןנעווטסעדנופ ? היח ַא ? סָאװ ,ךיז

 ",'? קוליח ַא ןַארַאפ ןיוש זיא ..."םייח-ילעב רעצ , : ןבירשעג

 ןגעוו רעלדַא .ּפ בקעי וצ ווירב ַא ןבירשעגנָא .ע .ש טָאה 1913 ןיא

 סהיבט. ןעמָאנ ןרעטנוא טקיטרַאפרַאפ טָאה רע עכלעוו ,עסעיּפ רעד

 -ַאעט דנערג; ןיא ןריפוצפיוא ןקישוצ טלָאװעג םיא יז ןוא *רעטכעט

 ןרעלדַא וצ ןרָאװעג טקישעגּפָא טינ רעבָא זיא ווירב רעד ."רעט

 רעקרָאי-וינ ענייז ןופ טסואוורעד ךיז טָאה רעביירש רעד תמחמ

 טינ זיא רעטַאעט ןשידיי רעקרָאי-וינ ןופ דנַאטשוצ רעד זַא ,טניירפ

 .סעסעיּפ *עשירַארעטיל; ענעפורעג-ױזַא רַאפ קיטסניג

 : ןבירשעג .ע .ש טָאה ווירב םעד ןיא

 ,עניב רעשידיי רעד ןופ רעטסיימ ןוא רעלטסניק ןסיורג םעד,
 .קרָאי וינ ,רעלדַא .ּפ בָאקיישזד רעטפימ

 ! רעטסיימ רעסיורג

 סָאװ ,יעלּפ ַא ןײטשריּפַאס בָאקיישזד טניירפ ןיימ ךרוד קיש ךיא

 קיצנַאװצ ןופ ךשמ ַא ןיא קרעוו עניימ ןופ טעברַאעגרעביא בָאה'כ

 -עגניירַא ןוא טעברַאעג ךס ַא בָאה ךיא רעכלעוו ףיוא ןוא ,רָאי

 בָאה ,ּפיטטּפױה םעד רעביא קידנטעברַא ןּוא ..טלַאהניא ליפ :טגייל
 רָאנ ןוא ,רעטסיימ רעסיורגנ ,ךייא טאהעג ןעניז ןיא קידנעטש ךיא

 -ביר ןייז ןיא ןלעטשרַאד ןוא ןטּפינהַאב םיא טעוו ,טסיטרא אזא

 ןליפרעד טעוװו ריא רָאנ םירָאװ ,טלַאטשעג ןקידעבעל ןוא ןקיט
 .המשנ ןייז

 ענעי ןעניפענ טינ ריא טעוו יעְלּפ ןיימ ןיא ! רעטסיימ רעסיורג

 רעד ןופ םוקילבוּפ עשידיי סָאד טעװעדָאה עמ עכלעוו טימ ןטקעפע

 עקידנרערפ עקידנפיירצרַאה ןייק ,ןֹרָאי ליפיוזַא ןיוש עניב רעשידיי

 -מיתמ עקידעבעל-עטיוט טימ ,ךעלעטעב עשרעדניק ךרוד סענעצס

2404 



 רעטַאעט ןשידיי

 ןעיירש סָאװ ,ןדיומ עטלטַאּפעצ טימ ,רעבייוו ענענושמ טימ ,ךעל

 ןייק טינ ךיוא ; ירעוַאב עצנַאג יד ןענייוו ןכַאמ ןוא זױהנַאװ ןיא יו

 ס'השמ, ףיוא עטנכערעגסיוא ,ךעלדיל עשיטָאירטַאּפ עסיזצירקַאל

 ייב טּפעלש עמ ןוא ?קינ ןייק טרעוו טינ זיא סָאװ ,םזיטָאירטַאּפ

 ןיא ךיז ןבילרַאפ סָאװ ,סרעדרָאב ןייק ךיוא ;רעדָאװק ַא םיא

 ; ןגיוא יד ןיא םוקילבוּפ ןרַאפ ךיז ןסיש ןוא תועונצ ענעקַאלעגסיױא

 רענניפ ץיּפש ןטימ ןעלציק ןייק ןוא ןציוו עליופ ןייק טינ ךיוא

 ,ןיינ --- רעדָאװק ןטשטנווועג ןבילוצ ץלַא --- סעװכַאּפ יד רעטנוא

 -רעד ! ןעניפעג טינ רימ ייב סע טעוװ ריא ,ןצנוק עלַא יד טינ טכוז

 ףניפ ןופ ןטַאט א ,ןדיי ַא ךיז רַאפ ןעניפענ רעבָא ריא טעוװ רַאפ

 ַא ,רעכעלרע ןַא ,רעצנַאנ ַא רָאנ ,,שטנעמ רעטסָארּפ ַא ,רעטכעט

 סָאװ רָאנ ,עידענַארט טימ לופ זיא סָאו ,רעדנדייל ַא .רערשכ

 טינ קידנכַאל ,ףוס ןזיב בייהנֶא ןֹופ רערעהוצ םעד קידנכַאל טכַאמ

 ןריזיטַאּפמיס וצ ףיוא קידנכַאל ךעליירפ רָאנ ,ןטעּפשוצּפָא ףיוא

 .תורצ עניילק ןוא ןייּפ עסיורנ ענייז עלַא ןיא םיא ןליפטימ וצ ןוא

 ןוא ,סעידעגַארט עניילק ריפ ערעדנוזַאב ןענייז ןטקַא ריפ עלַא

 רעד ןופ עידענַארטסנבעל עגנַאל ןייא ייז ןענייז ןעמונעגנעמַאזוצ

 ,ןבעגעג ןעמָאנ א ױזַא עקַאט סע בָאה ךיא .עילימַאפ רעשידיי

 ,עידעמָאק טינ .ןטקַא 4 ןיא רעדליב-שעילימַאּפ :קידעיירש טינ

 עדייב ןופ ןטנעמעלע יד ךיז ןיא טָאה סע שטָאכ ,עידעגַארט טינ

 ,םינימ

 ןטערטפיוא טלָאז ריא ,רעטסיימ רעסיורג ,טייצ ןיוש ,טייצ ןיוש

 -עירַאק רעשיטסיטרַא רעייא ןופ טסברעה םעד ןיא ,עניב רעד ףיוא

 ךייא טנעייל .ןבעל ןכעלנעטלַא ןשידיי ןתמט םנופ קיטש ַא ןיא ,ער

 טעוו ריא זַא ,ןעז טעוו ריא ןוא ,ןייא ךייא טקנעד ,ןייא טוג רָאנ

 ןוא סעיזנעטערּפ ןָא ,קיטש אזַא ןיא אקוד זַא ,רעדנואוו ןזייוװַאב

 -כַאל ןָא ןוא ןשינעשטעװק-ןרערט ןָא ןוא ןטקעפע עטסוּפ ןָא

 ןוא סָאמ רעקיטכיר רעייא ןיא ןזייווַאב ךיז ריא טעוו ןשינעביירט

 ריא ואוו ,ןלָאר עטסטבילַאב עטסעב יד ןופ ענייא ןפַאש ךיז טעוו

 -עג םעד ןפורסיורַא טעוװ ןוא טבילַאב ןוא שיטַאּפמיס ןייז טעו

 עליטש ענעגנואווצעג-טינ יד ,ץפיז ןדנליפטימ םעד ,רעטכעלעג ןטנוז

 רעייא ןרעוו לָאז סָאד זַא ,ןקנעד ?יוװ ךיא .רערט ענעגרָאברַאפ

 טנגעזעג ריא רעדייא געוו ןשיטסיטרַא ןננַאל רעייא ףיוא לָארניױרק

 ןמא --- םימי ךרואל ךָאנ יאולה --- עיסעפָארּפ רעייא טימ פא ךיז
 ! ןמא

 רערערַאפ עטסקרַאטש ערעייא ןופ רענייא

 םכילע םולש
 .ס .ּפ

 ,ןהוח ןופ לָאר יד ריא טעװ ןלָאר עקירביא יד ןלייטנייא םייב

 ,רעלדַא סעסימ רעד ןבעג ,ןייז ?חומ ,ךיז ןדמש םייב טלַאה סָאװ

 ערעייא --- ןלָאר עקירביא יד ןוא .דנצנעלנ ןריפכרוד סע טעוו יז

 רעד ןופ טקנעשַאב גונעג ןענייז ,טרעהעג בָאה'כ ,סָאװ ,רעטכעט

 -ןעילימאפ רעיא זיא סָאד -- ץרוק .השורי רעייא ןופ ןוא רוטַאנ
 ."יעלּפ

 ,עסעיּפ יד ןביירש םייב זַא ,סיוא רעירפ ךיז טקירד .ע .ש םגה

 טָאה רע זַא ,סױרַא ךיז טלעטש ,ןרעלדַא ןעניז ןיא טַאהעג רע טָאה

 ןליּפש לָאז טיורקדליש ףלָאדור זַא ,םעד ןגעוו טכַארטעג טסנרע ךיוא

 -ַאמָאט ןופ סױרַא ןשיווצניא זיא טיורקדליש יו תויה רעבָא ,לָאר יד

 ךיז טרעק ,דנַאלשטיײיד ןייק ןרָאפעגקירוצ ןוא רעטַאעט ס'יקסוועש

 זיא'ס יו ,רערעּפרעקרַאפ ןטכַארטרַאפ-ןלעניגירָא ןייז וצ קירוצ .ע .ש

 : ןיקסניּפ דוד וצ ווירב ןקידנגלָאפ ןופ ןעז וצ

 ןבָאה ,יקסווָאלטישז םייח ,טסַאנ ַא רימ ייב ןעוועג זיא געט יד,

 ליוו ןוא 'יעלפ, ַא בָאה'כ זַא ,םיא ךיא לייצרעד .טסעומשעגנ רימ
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 ןעמעוו טינ סייוו ןוא רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ עקירעמַא ןייק ןקיש יז

 ןיא טָאה ריא, ;רע טנָאז .ןעױרטרַאפנָא ןָאיסימ ַאזַא לָאז ךיא

 ,ןכעלרע ןַא ןוא ןווַארב ַא ,טניירפ ןטונ ןתמא ןַא םענייא קרָאי וינ

 סָאד .יקסניּפ דוד, ,'? רע זיא רעוו, .'יירטעג רעייז ךייא זיא סָאװ

 .סענזיב יד וצ רעבירַא רימ ןעיינ טציא .המדקח יד זיא

 רַאפ ךיז ןטלַאה סָאוװ ,רעקיטירק ןוא רערערַאפ ,טניירפ עניימ

 היבט , זיא ןפַאש ןיימ ןופ ןיורק יד זַא ,ןענופעגסיוא ןבָאה ,םיניבמ

 רעטכעט ענייז ןגעו ךעלהשעמ ןביז ענייז טימ ירעקיכלימ רעד

 -טלעוו רעדנוזַאב א זיא 'היבט}, זַא רַאגָאז ןנָאז ייז .ןקילג ענייז טימ

 .ןגָאז טינ תוניבמ ןייק ,ךעלריטַאנ ,ןָאק ןיילַא ךיא .גנואיושנא

 בָאה ךיא סָאװ ,רָאי קיצנַאװצ יד ןיא זַא ,סנייא רָאנ סייוו ךיא

 עניימ עלַא זַא ,טליפעג ךיא בָאה ,ןבענענרעביא תוישעמ סהיבט

 רָאנ ,ןטסָארּפ ןקיזָאד םעד ןופ טייז רעד ףיוא ןענייז סעיטַאּפמיס

 סָאװ ,טגָאזעג רימ ןעמ טָאה ,דָאש ַא .ןדיי ןטרירַאב טינ ,ןצנַאג

 טלָאװ רע .עניב רעד רַאפ טצונעגסיוא טינ ּפיט םעד בָאה ךיא

 הנוק רבחמ םעד ןוא עלָארנזיר ַא טסיטרַא ןטוג ַא רַאפ ןפַאשַאב

 .ןײרַא זָאנ ןיא ןירַא רימ ןענייז רעטרעוו עקיזָאדיד .ןעוועג םש

 -דליש ןנעוו סעיזנעצער יד טנעיילעגנ בָאה ךיא זַא ,ןרָאיַארַאפ ןוא

 ַא ןעמונעגנָא ךימ טָאה ,רעטַאעט ןשידיי ןיא ןטערטפיוא סטיורק
 םעד בילוצ קיטש רעטַאעט א ןיא ןעלדנַאװרַאפ וצ 'ןהיבט,; קשח

 ,קיטש ןטימ ןרָאװעג קיטרַאפ ןיב'כ זיב רָאנ ,טיורקדליש ןסיורג

 ןסיורג םנופ לאפכרוד ןסיורג םעד ןנעוו טנעיילעג ןיוש ךיא בָאה

 ןוא ,טייקירעזייה רעטפָאלבענ רעדָא רעתמא ןייז ךרוד רעלטסניק

 רעטניוו ןקיטנייה .דָאלפיש ןיא טייוו ןטלַאהַאב ךַאז ןיימ בָאה ךיא

 זַא ,טנָאמרעד ךיז ,'ןהיבט, ןיימ וצ ןעמונעג רעדיוו ךימ ךיא בָאה

 בָאקיישזד .רמ ,רעלטסניק רעסיורג ַא ךָאנ ָאד זיא עקירעמַא ןיא

 ןַא רָאנ ,ןכַאֿמ סענזיב ףיֹוא דיי רערעווש ַא וליפַא ,רעלדַא .,ּפ

 'היבט, זַא ,ןעורעד בָאה ןוא !רָאי ַאזַא רימ ףיוא --- טסיטרַא

 -רעביא לָאמַא ךָאנ קיטש סָאד ךיא בָאה .ןריובענ יו םיא רַאפ זיא

 זיא רעגייטש ןיימ יוװ ,לָאמַא ךָאנ ןוא ,לָאמַא ךָאנ ןוא ,ןבירשעג

 טבורּפעג ךיא בָאה ,ונ-- ,קיטרַאפ ןוא סקיפ סע זיא טציא ןוא ---

 נָא ןא ןכַאמ ,עטנַאקַאב עניימ וצ ךעלווירב רֶאֹּפ ַא ןבײרשניײרַא

 רימ ןעמ טָאה רעבירעד ןוא -- ןעמָאנ ַא ןָא םתס רעבָא ,גערפ

 -פיורַא ךימ בָאה'כ זיב ,ןרעפטנע וצ סָאװ טאהעג טינרָאג רשפא

 .ענעלָאק ןוא טניירפ רעביל ,ךייא וצ --- נעוו ןטכער ןפיוא ןגָאלשעג

 רעבירעד ךייא ךיא ביירש ,סערדַא רעייא טינ רעבָא ךיא סייוו

 ַא רַאפ יוװ ,קיטכירפיוא ךייא טעב ןוא ןָאזרעּפ רעטירד ַא ךרוד

 סע ביוא ,טנָאק ןוא טליוו ריא ביוא ,ןנָאז רימ ריא טלָאז ,רעדורב

 רעד ןיא ןפלעהוצטימ רימ ,ןדַאש טינ ךייא ןָאק סע ןוא ךייא טסַאּפ

 -טרָאװטנַארַאפ רעייא ףיוא 'יעלּפ, יד ךייא ךיא קיש ןַאד --- ,ךַאז
 ןיילַא רעירפ סע טלָאז ריא ,טרָאװ םנופ ןיז ןלופ ןיא ,טייקכעל

 -ענעמ א טימ ןעלדנַאהרעטנוא ןוא ןצעז ךיז ךָאנרעד ,ןקוקכרוד

 םיא ךָאנרעד -- ןרעלדַא טימ ?כ םדוק זַא ,קנעד ךיא --- ,רעשזד

 ,םירג םייב ןייז ,ןפיוקרַאפ סע ךָאנרעד ,ןענעיילרָאפ קיטש סָאד

 .ןטכיזניה עֶלַא ןיא ןטערטרַאפ ךימ ,ללכה --- ןריפפיוא ןטשרע םייב

 -נעילימאפ ,ירעטכעט סהיבט, ןיא 'יעלּפ רעד ןופ ןעמָאנ רעד

 ,עדלָאנ בייוו ןייז ,היבט : ןענייז ןלָאר יד .ןטקַא ריפ ןיא רעדליב

 --- ןטסניד רַאֹּפ ַא ,ןדיי רֶאַּפ ַא ,םייוג רֶאּפ ַא ,רעטכעט ףניפ ענייז

 -ָאירטַאּפ ,ןציוו עקסעלרוב ,ןטקעפע עקידעקַאנק ןייק .ןיוש ןוא
 ַאטינ ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא המודכו רעדניק עטיוט ,ךעלדיל עשיט

 -ַאוטיס עשימָאק יא ,עשינַארט יא ָאד ןטרָאד זיא ךָאד ןוא ,ןטרָאד

 -עצס המשנ רעד ייב עקידנּפַאכרַאפ יא ,רעדיל יא ,ןציוו יא ,ןענָאיצ

 ןזיב טקַא ןטשרע םנופ סָאװ רקיע רעד רָאנ -- גנַאזעג יא ,ןענ
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 ,םילכ עַלַא ףיֹוא היבט טעברַא גנַאהרָאפ םעד ןזָאלּפָארַא ןטצעל

 ,ביל ןוא ביל רעמ ץְלַא לָאמ עלַא םיא טָאה ןוא טכַאל םלוע רעד

 רעד ףיוא ךיז רע טניורק ,רעלדַא ןימ ַא טליּפש םיא ביוא ןוא

 -ילבוּפ םייב ננילביל ַא רַאפ םיא טכַאמ סָאװ ,לָאר ַא טימ רעטלע

 ,לָאר עבלעזיד טעמכ (רעלדַא סעסימ) ןעדלָאג רַאפ ךיוא ! םוק

 ריפ-יירד רַאפ ןלָאר עקרַאטש ריפ-יירד ןוא ,ףוס ןזיב בייהנַא ןופ

 טיירלֶא זיא'ס ,ללכה .(עקלייב ,עצנירּפש ,הוח ,לדָאה) רעטכעט

 ,ןָאט וצ ךיוא רעקימָאק ַא רַאפ וליפַא ָאד זיא'ס .םֹורַא ןוא םורַא

 ןיא םזימָאק גונעג ָאד רעבָא זיא סע .טקַא ןייא ןיא רָאנ רעבָא

 ךַארּפש א ןוא ,םזינַארט ןדנריר טימ ןטכַאלּפעג ,ןיילַא ןהיבט

 טמולחעג טינ עכלעזַא ךָאנ טָאה טסיטרַא ןייק סָאװ ,ןעכלעזַא}ן

 -שטייט סהיבט טימ ,חרות סהיבט טימ ,ךַארּפש סהיבט --- ןליפַא
 ."רעטרעוו

2207 

 ןופ ןָאטקיסקעל

 סהיבט; עסעיּפ ןייז ןריפפיוא לָאז רעלדַא זַא ,ןַאלּפ ס'.ע .ש ןופ

 ןיוש ךיז טָאה .ע .ש ןעוו ,1916 ןיא .ןרָאװעג טינרָאג זיא ,"רעטכעט

 טעברַאַאב יינספיוא רע טָאה ,קרָאי-וינ ןיא טצעזַאב קירוצ טַאהעג

 יד זיא ,1919 טסוגיױא ןיא ,טיוט ןייז ךָאנ טשרע רעבָא ,עסעיּפ יד

 ןיא ,קרָאי-וינ ןיא ץרַאװש סירָאמ ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא עסעיּפ

 ,"רעטַאעט סיילּפ גניווריוא;

 עטסערג יד ןופ ענייא ןרָאװעג רעטעּפש זיא עכלעוו ,עסעיּפ יד

 -שגפיוא סייה וצ טינ הליחתכל זיא ,רעטַאעט ןשידיי ןיא ןגלָאפרעד
 ,ןרָאװעג ןעמונ

 : טביירש ןיקמורפ .א

 לכיב םנופ ,'עידעמָאקײגַארט, רעד זיב גנולייצרע רעד ןופ ...,

 שביה רָאנ ,ןעמוקענוצ טינרָאג רָאנ טינ רימ ןיא עניב רעד זיב

 טינ לָאז רע טלַא יוו ,היבוט םענעי ןופ קורדנייא רעד ,ןלַאפעגּפָא
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 רעטַאעט ןשידיי

 -ַארד יד רעדייא ןורכז ןיימ ןיא רעקידעבעל טציא ךָאנ זיא ,ןייז

 ןעעזענ בָאה ךיא זַא ,טציא ןוא .נָאלָאנָאמ ןייז ןופ גנוריזיטַאמ

 רעד ייב ,ש"היא ךיא לעװ ,עניב רעד ףיוא 'רעקיכלימ רעד היבוט

 עניימ ןוא ,ךוב ןיא ןכוזפיוא םיא רעדיוו ,טייהננעלעג רעטשרע

 ןלעווקנָא רעדיו לעוו ךיא ןוא ,ןרעוו טכייפ רעדיוו ןלעװ ןניוא

 ױזַא ,סױרַא םיא ןופ טלדורּפש סָאװ ,ץיוו ןשידיי ןקידונח םעד ןופ

 רע טרעוו קיטכעמ ױזַא .רעלייצרעד רעד םכילע-םולש זיא קרַאטש

 ,רענייז גנוריזיטַאמַארד רעכַאוװש רעד טָא רעביאנגעק עקַאט

 סָאװ ,טעברַא יד ןוא עיגרענע יד זַא ,טינ רעבָא טניימ סָאד

 -םולש ןופ גנוריפפיוא רעד ייב טניילעגניירַא טָאה ץרַאוװש סירָאמ

 יד טניולעג טינ טָאה סע זַא ,טסיזמוא ןעוועג זיא ,קרעוו סמכילע

 יד רעבָא ןיא ,ןייז טינ לָאז גנוריזיטַאמַארד יד ךאווש יו .ימ

 זיא ,ךַאז רעדנַא ןייק רַאפ טינ ביוא ןוא ,טרעווסנביול גנוריפפיוא

 ךעלטננייא ,היבוט ןופ ּפיט םעד ןיא ןצרַאוװש ןעז וצ טרעוװ סיוועג

 עידעמָאקײגַארט ןייז רַאפ ?ַאירעטַאמ סלַא ָאד םכילע-םולש טָאה

 היבוט ךָאד זיא ,ןסעומשקירוצ ליוו'מ זַא . .. 'הוח, זיולב ןעמונעג

 ,קיטש םעד ןיא ּפיט רעטסקידעבעל רעד ךָאד זיא'ס .רקיע רעד ָאד

 גנודיזיטַאמארד יד יוװ טלוב יוזַא סיורַא םיא טננערב ץרַאוװש ןוא

 -עגניירַא ךיז ,ךעלגעמ יו טייוו ױזַא ,טָאה רע . .. ,רָאנ טביולרע

 ,רעליּפשיוש ערעדנַא יד וצ ךייש זיא סָאוװ . .. ןהיבוט ןיא טבעל

 ןענייז ייז זַא ,ןנָאז ןעמ ןָאק ,קיטש םעד ןיא ?ייטנָא ןעמענ סָאװ

 ,"ןלָאר ערעייז ןיא ןטלַאהעגסיױא עלַא טעמכ

 : טביירש קעדַאלװ .ב

 סלַא טנכייצַאב 'רעקיכלימ רעד היבוט, זיא םַארגָארּפ ןפיוא,

 ָאטינ זיא קיטש םעד ןיא .קיטכיר טינ זיא סָאד .עידעמָאקדינַארט

 סלַא ןרעוו טשטייטעגסיוא ןענָאק לָאז סָאװ ,גנולדנַאהרַאפ םוש ןייק

 .שיטסירָאמוה זיא ,רעקיכלימ רעד היבוט ,דלעה-טּפיוה רעד .שימָאק

 רעטמיטשַאב ַא טימ ףיוא רע טמענ ,םיא ןלַאּפַאב סָאװ ,תורצ עלַא

 ןעננערב ןייז ,ןדייר טרָאס ןייז ןוא ,טייקיטלינכיילג רעשיפָאזָאליפ

 ןכַאמ ןעגנושטייטרַאפ עקיטרַאנניײא ענייז ןוא ,קוסּפ ַא עלייוו עדעי

 םעד טימ ןָאט וצ קינייו טָאה סָאד רעבָא ,ןכַאל םלוע םעד טפָא

 עמַארד עקיטנעצָארּפ טרעדנוה ַא זיא סָאװ ,ךַאז רעד .ןופ טלַאהניא

 ךיוא ןוא ... גנוריפפיוא רעד ןופ טייצ רעצנאגנ רעד ךרוד ...

 ןעמיטשַאב טנַאקעג טינ םלוע רעד טָאה ,רעטַאעט ןופ קידנעײנסיױרַא
 ךיז ןלָאז ייז יו ןוא ,טינ יצ גלָאפרע רעסיורג ַא זיא ךַאז יד יצ

 טייקטמיטשַאבמוא רעד טָא ןופ עכַאזרוא-טּפיוה יד .ןעיצַאב םעד וצ

 -לופ ַא ןמכילע-םולש ןופ טרַאװדרע טינ טָאה םלוע רעד סָאװ זיא

 ןשידיי ןסיורג םעד סלַא ןמכילע-םולש ןענעק עֶלַא .עמַארד עקיטולב

 סמבילע-םולש ןופ רענייא זיא רעקיכלימ רעד היבוט .טסירָאמוה

 םעד רָאנ טנָאמרעד ןעמ ןַא ,ןּפיט עשיטסירָאמוה עטסנעגנולעג

 ןיא ףיט ױזַא .ןשטנעמ ןיוש ןעלכיימש ,'םכילע-םולש, ןעמָאנ

 -כעלענ ,רָאמוה טניימ םכילע-םולש זַא ,ליפענ רעד טלצרָאװעגנייא

 טָאטשנָא זַא ,ןעניפעג ןוא רעטַאעט ןיא ייז ןעמוק ָאד ןוא .., רעט

 .ןענייוו וצ ןעגנואווצענ ייז ןענייז ,ןכַאל

 סע ,טרעקרַאֿפ ,דלוש סמכילע-םולש טינ סָאד ןזיא ךעלריטַאנ

 רעסיורג רעזדנוא זַא ,ןסיוו וצ גנושַארעביא עמענעננָא ןַא ןזיא

 א ןופ ךיוא טייקיאעפ יד טאהעג ךיז ןיא טָאה רעביירש-סקלָאפ

 ,ןכַאל ןכַאמ וצ חכ םעד רָאנ טינ טַאהעג טָאה ןוא ,גרוטַאמַארד

 ןענייז רָאי עכעלטע עטצעל יד רַאפ .ןענייוו ןכַאמ וצ ךיוא רָאנ

 -טּפיוה יד ואוו ,קיטש-רעטאעט עקילעצמוא ןרָאװעג טריפעגפיוא

 -נַא ןִא ןיא רעדָא עמרָאפ ןייא ןיא ענַארפ עשידיי יד זיא עמעט

 יד !רעקיכלימ רעד היבוט, סמכילע-םולש זיא ,עלַא יד ןופ .ערעד

 היבוט סלַא ץרַאוװש סירָאמ ... עטסכיײרסטלַאהניא ןוא עטסקרַאטש
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 ןרָאװעגנ טריפענכרוד ךיוא ןענייז ןלָאר עניילק רֶאֹּפ ַא .טוג רעייז זיא

 -נזייוו ןופ אלוזאז רעביירש-ספרָאד רעד טּפיוהרעביא .טוג רעייז

 ןענייז טכעלש טינ .יקסניבוד ןופ ַאטפָארַאטס רעד ןוא דניירפ

 טרעבליז אזיל ןוא עדלָאג בייוו סהיבוט סלַא ףיוקרעפ םַאדַאמ ךיוא

 חלג רעד סלַא טכַאש ווַאטסוג .?טייצ רעטכָאט עטסטלע ןייז סלַא

 םעד טָאה ןטָארענ טינ ךעלפירדרַאפ . . . ּפיט ןייק ןפַאשַאב טינ טָאה

 ַאטרעב ... הוח סלַא ןעטסרענ ַאטרעב טליּפשענ טנווֶא ןטשרע

 רעבירעד טָאה ןוא ,רעייפ ןָא טליּפשענ עלָאר יד טָאה ןעטסרעג

 קידלַאװג ןענייז סָאוװו ,ןטנעמָאמ עקינייא גונענ טכַארבעגסױרַא טינ

 ,ןצלָאהנענעט טימ טריסַאּפ ךיוא טָאה עבלעזסָאד . .. שיטַאמַארד

 ןיא טּפיוהרעביא ,גנוטאטשסיוא יד ... ןַאידעפ טליּפש רעכלעוו

 יד טימ ךעלבייט יד ןוא ,לופקַאמשעג רעייז זיא ,טקַא ןטשרע

 ."גנומיטש-ספרָאד עתמא ןַא ןפַאשַאב וצ ליפ ןפלעה ךעלדניה

 : טביירש ןירָאג .ב

 רע ןעוו עמַארד א ןביירשנָא טנַאקענ טָאה םכילע-םולש ...,

 רָאנ ,תודוסי עשיטַאמַארד ףיוא עסעיּפ ַא טיובעג הליחתכל טָאה

 ,ננולייצרע ןַא ןופ טעבראענרעביא זיא רעקיכלימ רעד היבט לייוו

 -ניא רעד .גנוכַאמרעביא רעד ןופ ןטילעג עמַארד עקיזָאדיד טָאה

 קרַאטש ןיוש זיא סָאװ ,ַאזַא זיא 'רעקיכלימ רעד היבט, ןופ טלַאה

 -עג ןיא ךָאד ... עניב רעשידיי רעד ףיוא ןרָאװעג טריטַאולּפסקע

 עקידרעירפ יד סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןנָאז וצ ןמכילע-םולש ןעגנול

 ,ענעביוהעג ןייק טינ זיא עיצקורטסנָאק יד ... טגָאזעג טינ ןבָאה

 ןיא עסעיּפ יד סָאוו ,ןופרעד ןעמונעג רעדיוו ךיז טָאה סָאד ןוא

 -קעריד רעד זַא ,סיוא טזייוו סע .גנולייצרע ןַא ןופ טכַאמעגרעביא

 ןוא גנוטַאטשסיױא עדנסַאּפ ַא ןבעג וצ טערַאטסעג ךיז טָאה רָאט

 יד ךיוא ... ןעננולעג רעייז טינ םיא ןזיא סָאד רָאנ ,סעיצַארָאקעד

 ןענייז ןוא םעט ןייק טינ ןבָאה טקַא ןטייווצ ןיא גנַאזעג ןוא ץנעט

 םינּפה טָאה ץרַאוװש רָאטקעריד רעננוי רעד ,ץַאלּפ | ןיא| םֵא טינ

 'רעקיכלימ רעד היבט, ןיא ... תופוע ןוא תומהב וצ טײקכַאוװש ַא

 ןוא .., רעניה ,ןביוט ךס ַא ,ןגָאװ ןוא דרעפ ַא ןיוש רימ ןבָאה

 יד ?ביטש-ספרָאד סרעקיכלימ םעד ןבעגעג רילָאק רעמ טָאה ךָאד

 .ןקנַאלפ ןפיוא ןעגנַאהעג ןענייז סָאװ ,ךעלקעז-זעק עכעלטע

 סירָאמ .קידהשקשינ ץנַאג ןרָאװעג טריפעגנכרוד זיא עסעיּפ יד ...

 יד ןיא ןטסעבמַא ןעוועג זיא ןהיבט ןופ לָאר רעד ןיא ץרַאוװש

 רָאנ ,רָאמוה סהיבט סיױרַא ךיז טזייוו סע ואוו ,ןטנעמָאמ ערעטכייל

 ַא , ,. ןטנעמָאמ עשינַארט יד ןיא טוג טבעלעגניירַא טינ ךיז טָאה רע

 טָאה רע .דניירפנזייוו ינומ ןעוועג זיא עסעיּפ רעד ןיא תושדח םינּפ

 ַאילוזַאז רעביירש-ספרָאד םעד ןופ לָאר עקניניילק יד טליּפשעג

 ,רעטַאעט ןיא טיײטשרַאפ'מ יוז ,טליּפשענ לָאר ןייז טָאה רע ..,

 ףיוקרעפ .סרמ ... !טריקסעלרוב , טָאה רע ,טסייה סָאד ,שימָאק

 יד ךעלנייוועג טליּפש ןעמ יו ,עדלָאג ןופ לָאר יד טליּפשעג טָאה

 ."רעטומ ַא ןופ לָאר

 -טסנוק ןופ רַאוטרעּפער "םענרעזייא , ןיא ןבילברַאפ זיא עסעיּפ יד

 -םיוא טרָאד ,עּפָאריײא-ברעמ ןיא ןליּפשטסַאג יד תעב ןוא ,רעטַאעט

 ,ןרָאװעג טריפעג

 טסנוק רעשידייא ןכרוד עסעיּפ רעד ןופ גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 : רעיימ סירָאמ טביירש ,*ַאלַאקס/, ןיא ,ןָאדנָאל ןיא *רעטַאעט

 ץנַאנ א שטָאכ ,עמענעגנַא ןִא ,עטבייל א זיא אפונ עסעיּפ יד
 ןשינכעט ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןופ .עטסנרע ןגָאז ןָאק ןעמ ,עפיט

 ןשיריי ןיא ןַאהרַאפ ןענייז סָאװ ,עטסעב יד ןופ ענייא יז זיא יובעג

 היבט, .רעטַאעט-טסנוק סצרַאוװש סירָאמ ןופ וליפַא ,רַאוטרעּפער

 ןוא ,גנולייצרעד ַא זיולב טינ זיא םכילע-םולש ןופ 'רעקיכלימ רעד

 רעד היבט, ,רעטקַארַאכ ַא רעדָא ּפיט ַא זיולב טינ זיא דלעה רעד
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 אוואו
 יו

 ןוא ,ןבעל-סקלָאפ ןשידיי ןופ גנורעּפרעקנייא ןַא זיא 'רעקיכלימ

 עכַאפנייא יד ןופ ,ןדיי עטושּפ יד ןופ זעטניס א זיא אפונ היבט

 .ןשטנעמ-סקלָאפ ןגָאז ןָאק ןעמ ,ןשטנעמ ספרָאד עשידיי

 רעטנוא טבעל ןעמ ,קירעיורט זיא ןבעל-סקלָאפ עשידיי סָאד

 ,םיאנוש ןופ טלננירעגמורַא זיא ןעמ ,עסינטלעהרַאפ עכעלקערש

 רעווש ףרַאד ןעמ .,ןבירטעג ןוא טקירדעג ,טגלָאפרַאפ טרעוו ןעמ
 ןיא ןעמ .הסנרּפ ּפַאנק טָאה ןעמ .ץנעטסיזקע רעד רַאפ ןפמעק

 ּפָאק ןיא ןניוא יד יו טביל ןעמ עכלעוו ,רעדניק טימ ןפרָאװַאב

 -רַאֿפ ,ןרעטלע יד טימ גנודניבראפ עדעי רעביא טפָא ןסייר ייז ..;

 זַא ,רעבָא ןיא ףוס רעד ... םירוסי עכעלקערש ייז קידנכַאזרוא

 סע ... טשיוטנַא רעדניק עשידיי יד ןרעוו טלעוו רעדמערפ רעד ןיא

 .קירוצ ייז טיצ

 ? דיי רעד ךיז טלַאהרַאפ יוװ ןוא

 עכלעוו וצ תוקפס ןגָאנ ןצרַאה ןיא שטָאכ ,טָאנ ןיא טביולג רע ..,

 זַא ,קנַאדעג םעד רַאפ טרעדיוש רע ... .ןרעהוצ טינ ךיז ליוו רע

 .ןביולג רעדנַא ןַא ןופ ןָאזרעּפ ַא טימ ןטָארייה לָאז דניק ןייז

 טבעל . .. . .ןדייל טינ ייז ןָאק רע רעבָא ,ערעדנַא יד טינ טסַאה רע

 טרעוו רע רעבָא ,ןעמָארנָאּפ רַאגָאז ןוא תופידר עטסנרע יד רעביא

 -כיילנ ַא טימ ,ץיוו ַא טימ ךיז טקיטפערק רע .טלפייווצרַאפ טינ

 ַא ףיוא טרעדלישעג זיא ... זעטניס ןקיזָאד םעד טָא . .. .?טרעוו

 ןיא ליטס ןכעלמיטסקלָאפ ַא ןיא ,ןפוא ןדנצנעלג ,ןרַאברעדנואוו

 א ןופ הגרדמ רעד וצ טכיירג סָאוװ... 'רעקיכלימ רעד היבט;
 .טייקכעלמיטסקלָאפ ןופ עמעִאּפ

 גנולייצרעד ערַאברעדנואוו סמכילע-םולש ןופ גנוריזיטַאמַארד יד

 ןַאהרַאפ זיא סָאװ ,עטסנגנולעג יד ןופ ענייא ,ענעגנולעג א ךיוא זיא

 ןליפַא זיא גנולייצרעד רעד ןופ טסייג רעד ; רָאוטרעּפער ןשידיי ןיא

 -רַאֿפ זיא סע .גנוריזיטַאמַארד רעד ןיא ןעמָאקלָאפ ןבילבענ טינ

 ןוא גנוריזירעטקַארַאכ ,גנורעדליש רעד ןופ ליפ רעייז ןדנואווש

 -ייצרעד יד סָאוו ,רָאמוה ןכעלמיטסקלָאפ ןופ לָאװק ןסיורג םעד

 םוצ רָאנ ןדָאש םוצ ןעוועג טינ זיא סָאד רעבָא .טלַאהטנַא גנול
 טסַאּפעגוצ רעסעב ריא טָאה סָאד .,גנוריזיטַאמַארד רעד ןופ ןצונ
 .עניב רעד וצ

 ןציז םעד וצ זיב ,סקַאמילק םעד וצ זינ ןטקַא ייווצ עטשרע יד
 ,הוח רעטכָאט רעייז ךָאנ עדלָאג בייוו ןייז ןוא ןהיבט ןופ העבש

 ןופ ןליפַא ןטלַאהעגסיױא רעייז ןענייז ,טדמשעג ךיז טָאה עכלעוו
 זיא סע .טיובעג שינכעט ןייז ףרַאד עמַארד ַא יוװ טקנוּפדנַאטש
 ןעלקיווטנַא עכלעוו ,גנולדנַאה ליפ רעייז ןַאהרַאפ ןטקַא ייווצ יד ןיא
 ןוא רעכעה ץלַא ָאּפמעט ןקירעהעג ַא טימ ןוא קיסעמלגער ךיז
 -ילק םעד וצ זיב ,רעלופסקורדנייא ןוא רעטנַאּפשעג ץלַא ,רעכעה
 ןטירד ןצנַאג םעד טמענרַאפ רעבָא סקַאמילקײטנַא רעד .סקַאמ
 טלאהטנא טקַא רעטירד רעד .גנַאל וצ ?לסיבַא ךיז טיצ רע ןוא טקַא
 ףרַאד סע יוװ רעמ ,גנורעדליש ןוא גנוריזירעטקַארַאכ ליפוצ ךיוא
 גנולדנַאה רעד ןופ ָאּפמעט רעד ןכלעוו ןיא ,טקַא-סולש ַא ןיא ןייז
 ,ןּפַאלק קיטסַאה רָאנ זומ

 יַאמ ןיא רעטַאעט אלאקס ןיא ץרַאוװש סירָאמ ןופ ננוריפפיוא יד
 ,ןהיבט רַאפ טליּפשעג טָאה רע ,ןעגנולעג טסכעה ןעוועג זיא 2

 ,"גנוריזירעטקַארַאכ ענעבַאהרע ןַא רעטקַארַאכ םעד קידנבענ

 :טריטָאנרַאפ ,ןרַאומעמ עריא ןיא ,ןיטסרעג ַאטרעב

 גרוטַאמארד ַא ןופ גוויז ַא יו ךַאז אזא ןאהרַאפ זיא סע ביוא,
 אזַא ןאהראפ אי זיא סע זַא ,ביולג ךיא ןוא --- רעליּפשיוש ַא ןוא
 .נויז סצרַאװש םכילע-םולש זיא --- גנוסנקרַאפ עשירעלטסניק

 ןטסלופ ןייז ןיא ןצרַאװש ןעעזרעד ןהיבוט ייב טשרע ןעמ טָאה ...

 היבוט יצ ןסיוו וצ ןעווענ רעווש זיא סע .םענרַאפ ןוא קורדסיוא
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 ןופ ןָאטיסטעל

 ."ןהיבוט ץראווש יצ ,ןצרַאװש ןפַאשעג טָאה

 יקסװַאלסַאז ףלָאדור טָאה עיצַאזיטַאמַארד רעקיזָאדרעד רעסיוא

 -פיוא ייז ןוא ןסעיּפ-"היבוט, 2 ןריזיטַאמַארד טזָאלעג רעדָא ןיילַא

 .טלעוו רעד ןופ ןלייט ענעדישרַאפ רעביא טריפעג

 רעקיכלימ רעד היבוט, ,סעיצַאזיטַאמַארד עקיזָאדיד ןופ ענייא

 25 םעד טריפעגפיוא יקסװַאלסַאז טָאה ,"?לארשייץרא ןייק טרָאפ

 ,עשרַאװ ןיא 1928 יַאמ

 ןָאדנָאל ןיא עסעיּפ ַאזַא ןופ גנוריפפיוא סיקסוװַאלסַאז ןגעוו

 : רעיימ סירָאמ טביירש

 -לימ רעד היבט, טלעטשעגרָאפ ךיוא טָאה יקסווַאלסַאז ףלָאדור ,

 -ָאק רעד ןופ גנוטעברַאַאב ןייז .רעטַאעט ןָאיליוװַאּפ ןיא 'רעקיכ

 ןעמונעגניירַא טָאה רע ,רעכעלמיטסקלַאפ רשפא ןעוועג זיא עידעמ

 זיא יז רעבָא ,עידעמָאק רעד ןיא רָאמוה סמכילע-םולש ןופ רעמ

 ,טונ רעייז ןעוועג ךיוא זיא היבט ןייז .שינעצס ױזַא ןעוועג טינ

 ךיז טָאה רענייז לבמַאסנַא רעד .ךעלמיטסקלָאפ שיטסירעטקַארַאכ

 -רָאפ ןייז ךיוא רעבָא ,רעטַאעט-טסנוק םוצ ןכיילגרַאפ טנַאקעג טינ

 ,"קורדנייא ןטוג רעייז א ןזָאלעג טָאה גנולעטש

 רעד טביירש ,"היבט, ןליּפש ןוא ןריפפיוא סיקסווַאלסַאז ןגעוו

 -ידיי; ךוב ןייז ןיא רעדנעלסיוא .נ רעקיטירק רעשיטעיווָאס-שידיי

 :*רעטַאעט רעש

 סָאד עניב רעשידיי רעד ףיוא ןריפוצפיורַא בורּפ סיקסווַאלסַאז ,

 ַא טייצ רענעי וצ ןעוועג זיא ןקיכלימ םעד היבט ןופ טלַאטשעג

 ,רַאפרעד זיולב טינ ןעוועגנ סע זיא טגַאװענ .טירש רעטגַאװעג ץנַאג

 ,ןֿפַאש סמכילע-םולש ןופ רוגיפ עלַארטנעצ יד ןעוועג זיא סָאד ?ייוו

 טלכה-ךסיראפ טָאה רעביירש רעלַאינעג רעד רעכלעוו ןיא רוניפ ַא

 ןַא ךָאנ ןעוועג זיא'ס .שטנעמ-ססלָאפ םעד ןופ ןעגנורעדליש ענייז

 ןקיכלימ םעד היבט ןופ טלַאטשעג םעד םורַא .,. ,הביס רעדנַא

 עכלעוו ,עיסוקסיד עסיוועג א ןעגנאנעג ןיוש טייצ רענעי וצ זיא

 טייוו זיא דלעה רעטסטבילַאב סמכילע-םולש זַא ,טנָאזעג תודע טָאה

 -רעגריב רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ יד ייב טבילַאב ױזַא טינ

 עמַאס םוצ ךָאנ רָאלק ןרעוו ןביוהעגנָא טָאה סָאד .קיטירק רעכעל

 טָאה עסערּפ עשיטסינויצ יד ןעוו ,ןרָאי-עיצקַאער יד ןופ בייהנָא

 -סיה םנופ גנולּפירקרַאפ, רענעפורעגדוזַא רעד ןגעק ןפמעק ןעמונעג

 -עג ךיז ייברעד טָאה ןוא עניב רעשידיי רעד ףיוא :ּפיט ןשירָאט

 סע סָאװ ,ןטלַאטשעג עלַאטנעמונָאמ יד ןריטידערקסיד וצ טערַאטס

 ,םכילע-םולש ןוא עלעדנעמ רעקיסַאלק יד ןפַאשעג ןבָאה

 קיטירק ערענָאיצקַאער יד טָאה ןקיכלימ םעד היבט ןיא ...

 טנָאקעג טינ ,'ןקנעד ןשיריי, ןוא 'ןצרַאה ןיא רעייפ ןשידיי, םעד ..,

 -עט ענעי ןרעה טנָאקעג טינ ןנָאלָאנָאמ סהיבט ןיא טָאה יז .ןעעז

 עכלעוו טימ ,קיטענָאלָאּפַא רעשיטסילַאנָאיצַאנ-לַאקירעלק ןופ רענ

 ,עסערּפ רעפעלרעגריב רעד ןיא טקיוװקענ טלָאמַאד ךיז טָאה ןעמ

 טלָאמַאד ננוניימ עכעלטפַאשלעזעגנ עלעיציפָא יד טָאה רַאפרעד

 ןקיכלימ םעד היבט וצ סערעטניא ןטסדנימ ןייק ןזיװעגסױרַא טינ

 ןטסדנימ ןייק טכאמעג טינ טָאה ןרָאיטקַא עשידיי יד ןופ רענייק ןוא

 .עניב רעשידיי רעד ףיוא טלַאטשעג-היבט סָאד ןריפוצפיורַא בורּפ

 ןיוש זיא ןיילַא םעד ןיא ןוא ,טכַאמעג בורּפ ַאזַא טָאה יקסווַאלסַאז

 ,טסנידרַאפ רעסיוועג ַא ןעוועג

 ןעוועג זיא ?קַאטקעּפס ןקיזָאד םעד ןיא ליּפש סיקסווַאלפַאז ןיא

 ןַא זיא יקסװוַאלסַאז זַא טנַאמרעד ןבָאה סָאװ ,ןטנעמָאמ ךס ַא
 רעבָא זיא'ס .רעקיטנַאמָאר ַא ןופ טייהנעגנַאגרַאפ ַא טימ רָאיטקַא

 ַא ןופ טייהנעגנַאגרַאפ עקיזָאדיד ןעוו לַאפ רעטשרע רעד ןעוועג

 -רַאֿפ ,רָאנ ,ליּפש סיקסווַאלסַאז טרעטשעגנ טינ טָאה רעקיטנַאמָאר

 ,יקסווַאלסַאז זיולב .טרעכײרַאב יז ןעניז ןסיוועג ַא ןיא ,טרעק
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 רעצטַאעט ןשידיי

 -קידעכָאוװ רעד וצ האנש עשינַאגרָא ַאזַא ךיז ןיא טַאהעג טָאה סָאװ

 ןעמוק ןטייצ ענעי ןיא טנָאקעג טָאה ,גנורעדליש-רענייטש רעיורג

 -כרוד ַא יו ןרעוו טרעדלישעגנ טינ רָאט היבט זַא ,קנַאדעג םעד וצ

 םעד ןפרָאװעגּפָא טָאה יקסוװוַאלסַאז .טלַאטשעג-רענייטש ךעלטינש

 טָאה רע --- ,!רָאי ץנַאנ ַא ןופ ןדיי, ןימ ַא וצ יו היבט וצ גנַאנוצ

 ןשיטעטַאּפ ןסיוועג ַא גנורעדליש-היבט רעד ןיא ןריפניירַא טבורּפעג

 םעד ןיא ןבענעגנייא ןיקסווַאלסַאז ךיז טָאה ץֵלַא טינ טייוו .... ,ןָאט

 סהיבט ןבענוצרעביא ןעוועג זיא רעווש סרעדנוזַאב .,לקַאטקעּפס

 ןכעלריטַאנ םעד ןבעגוצרעביא טרעדָאפעג ךיז טָאה ָאד . . . ,רָאמוה

 ףיט םעד וצ רענָאז-טרעוו ןכעליירפ םעד ןהיבט ןופ גנַאנרעביא

 גנאגרעביא םעד טָא ןבענ .ןהיבט ןשיטַאמַארד תמאב ןקידנדייל

 ,ןעמוקַאב ךיז טָאה סע .דנַאטשמיא ןעוועג טינ יקפווַאלסַאז זיא
 -רַאפ, ליפוצ ןהיבט יקסווַאלסַאז טָאה סענעצס עשימָאק יד ןיא זַא

 -רעד, ?יפוצ ,טרעקרַאפ ,סענעצס עשיטַאמַארד יד ןיא ,,טרעטסָארּפ

 טשטילגענּפָארַא זייוורעטרע ךיז רע טָאה לַאפ ןטשרע ןיא ,'ןביוה

 רעד וצ -- לַאפ ןטייווצ ןיא ,וויטימירּפ ןשיטסילַארוטַאנ םעד וצ

 עדייב ןיא ןוא ,גנוביירטרעביא ןוא טייקטצוּפענוצ רעשיטנַאמָאר

 סמבילע-םולש ןופ טייוונליימ ןעוועג ,ךיז טיײיטשרַאפ ,רע זיא ןלַאפ

 .ןהיבט וצ גנַאגוצ ןתמא

 סָאװ ,סניױזַא ךיוא ןעוועג ?יּפש סיקסווַאלסַאז ןיא זיא ךָאד ןוא

 טרָאד ןוא ָאד םורָאװ ,ןמכילע-םולש וצ טרעטנענרעד םיא טָאה

 עקיטראנגייא יד ןרעה טזָאלענ ליּפש סיקסווַאלסַאז ןיא ךיז טָאה

 רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא זיא סָאװ ,קיטעטַאּפ עכעלמיטסקלאפ

 ןליפ ןעמונעג טָאה רעיושוצ רעד .דלעה ןטנילַאב סמכילע-םולש

 ןיא טייקטריסערעטניארַאפ עויטקַא ןייז ,תונשה עסיורג סהיבט

 ,טכערמוא ןנעק טסעטָארּפ ןייז ,םורַא ןוא םורַא ךיז טוט סָאװ ,ץלַא

 רערעקיטכיל ַא ,רערעדנַא ןַא ןעמוק לָאמַא זומ סע זַא ,ןביולג ןייז

 ןבעגרַאפ וצ ןעוועג טיירנ ןעמ זיא ןטנעמָאמ עכלעזַא ןיא . .. גָאט

 טלאוועג טינ .גנוריפפיוא-היבט ןייז ןופ ןרעלעפ עלַא ןיקסווַאלסַאז

 -ידריווקרעמ ַא טימ .ןייֵלַא יקסוװוַאלסַאז רָאנ טָאה ןבענרַאפ ךיז סע

 רעטייוו ץלא ןרָאי ןופ ףיולרַאפ ןיא רע טָאה טײקטרַאּפשעננייא רעק

 ךיז טסיילפעג ,טלַאטשעג-היבט ןייז ףיוא טעברַאעג רעטייוו ןוא

 רעצנַאג ןייז ןופ לכה-ךס ןימ ַא טלַאטשעג ןקיזָאד םעד ןיא ןבעג וצ

 ."עניב רעשידיי רעד ףיוא טעברַא

 : טביירש רעקוצ הימחנ

 ןייק טעװַאיעג ננילצולּפ ךיז טָאה רעכלעוז ,יקסווַאלסַאז ףלָאדור,

 זיא רע זַא ,העידי ַא ןעווענ}| טיוט ןטניימעג ןייז ךָאנ עניטנעגרַא

 -ןייא ןליפַא טָאה'מ ןוא ,דנַאלשטייד ןיא ?טעטש ַא ןיא ןברָאטשעג

 ,ךָאנ ךיוא טָאה ,ןעימעדַאקַא-רעיורט ַא קנעדנָא ןייז וצ טנדרָאעג

 עסיורג ןריפוצפיוא ןזיווַאב ,ןעננובעלרעביא ערעווש ענייז ץָארט

 -סגנוניימ יד טקעוװעג ץֵלַא ךָאנ טָאה רע ןוא ןעלקַאטקעּפס-טסנוק

 'ןקיכלימ םעד היבוט, ןופ עיצַאטערּפרעטניא סנעמעוו טייקנדישרַאפ

 סיקסוואלסַאז ,ענייז רעדָא ץראווש סירָאמ ןופ יד יצ ,רעסעב זיא סע

 ""היבוט, ןקידנענניז-ךעלמיטסקלָאפ

 רַאפ חכ-סגנואיצוצ רעקידלַאװג ַא ןרָאװעג זיא *היבוט; לָאר יד

 טָאה ייז ןופ רענייא רעדעי ןוא ,רעליּפשיוש עשידיי עטסקיטכיוו יד

 -עיּפ יד ,לָאר-לטיט יד טליּפשעג ןוא עסעיּפ יד טלעטשעג רעבירעד

 יד ךרוד ,"עּפורט רענליוו; רעד ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג זיא עס

 ,יקסװַאלסַאז ףלָאדור ,עּפמַאל סירָאמ ,רעלדַא סוילוי רעליּפשיוש

 -לעטייט םהרבא ,ווָאקרוט טנומגיז ,ןיבור םחנמ ,ווָאלָאקָאס דינָאעל

 .ַא .א ,םיוב

 לייט ַא טימ עסעיּפ יד טריפעגפיוא עּפמַאל סירָאמ טָאה ױזַא

 טרילָארטסַאג רע טָאה ךָאנרעד ,"לקניוו-טסנוק, ןופ עּפורט רעד .ןופ
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 -עגנָא הנשוש יורפ ןייז ןוא ןַאהַאק רַאזַאל טימ ןעמַאזוצ ,1921 ןיא

 טלעטשעג טָאה רע ואוו ,*רעטַאעטדַאלַאקס; רעװעשרַאװ ןטימ טריפ

 .עסעיּפ יד

 ,וָאקרוט טנומגיז ןופ ר"א עסעיּפ רעד ןופ גנוריפפיוא ןַא ןגעוו

 :טרעכייו לאכימ .רד לַארטַאעט רעטנַאקַאב רעד טביירש

 .ףָאזָאליפ ַא טעמכ .םכח ַא דיי ַא זיא רעקיכלימ רעד היבוט ,

 -ענקירוצ ןוא טדערעגניהַא :ןטייז עדייב ןופ ךַאז עדעי טעז רע

 'ךלעה רעשיטַאמַארד, רעד .ןעווענ יו טביילב רע ןוא ,טסעומש

 רָאנ ךַאז עדעי טעז רע .שפט ַא טעמכ ,רַאנ ַא יונ ַא עבטכ זיא

 טגירק רעדָא ,(עידעגַארט) דנעל ןוא ןקור טכערב ןוא ,טייז ןייא ןופ

 היבוט, ןשיווצ קוליח רעד .(עידעמָאק) סנכייצ עיולב ןוא עניורב

 םכח ַא דיי א ןשיוװצ קוליח רעד זיא עמַארד ַא ןוא 'ןקיכלימ םעד

 ַא רַאפ טייטש דלעה רעשיטַאמַארד רעד ןעוו .רַאנ ַא יוג ַא ןוא

 ?ןָאט רע טעװ סָאװ :;רימ ןרעטיצ ,ןבעל ןיא טירש ןקיטכיוו

 תורצ לקעּפ ַא טיש ַא ךיז טוט ןקיכלימ םעד היבוט ףיוא ןעוו

 טעװ ױזַא יװ :רימ ןטרַאװ ,(קידלוש המשנ יד טָאנ זיא ןייֵלַא רע)

 רעביא טבעל סע רעוו ?ןגָאז רע טעװ סָאו ? ןייז לכקמ סע רע

 ךיז רַאפ ןעמונעג שינעעשעג סָאד .קידנלייצרעד --- רע ,קידנעוט

 ,ברַאֿפ סע טמוקַאב גנולייצרעד ןייז ןיא ,דליוו ,טייוו ,ערקירּפ זיא

 טנָאז דיי ַא ןעוו .רעטקַארַאכ : ץלַא רַאפ רעמ .רעטקַארַאכ ,גָאוװ

 ןעיירדסיוא ךיז ליוו רע .טײקכַאװש ןופ ןמיס ַא סע זיא ,ץיוו ַא
 ךיז ,טייקכעלקריוו רעד ןופ ןפיולטנַא ,עיצַאוטיס רערעווש ַא ןופ

 רעביא ץיוו ןייז טימ ךיז טלעטש היבוט .ןבעל ןרַאפ ןטלַאהַאבפיוא

 סָאד רבונ ןיא ,טייקכעלקריוו יד לטבמ זיא רע .עיצַאוטיס רעד

 .הרובג ןופ ןמיס ַא זיא רָאמוה ןייז ,ןבעל

 ַא ,רעסיז ַא רָאמוה ַא ןמכילע-םולש ייב לָאמַא ןַאהרַאפ ..

 א ,רערעטיב ַא לאס שרעדנַא ןַא ,רעלַאטנעמיטנעס ַא ,רעכייוו

 ַא ,רעסיזירעטיב ַא רָאמוה רעד ןיא ָאד .רעשלדנעמ ַא ,רעברַאה

 ןופ טשינ טמוק רע .,רעקיטפַאז ַא ןוא רעטסעפ ַא ,רעקידלקנופ

 סָאװ ,ץיוו םעד ןופ רעדָא ,עיצַאוטיס רעשימָאק רעד ןופ : ןסיורד

 .רוטַאנ סהיבוט ןופ ,קינייװעניא ןופ טכייל רע .טכַאמ רבחמ רעד

 ,ננוטעברַאַאב רעשינעצס רעד ןיא טשינ ,גנולייצרעד רעד ןיא ..,

 ןעצ רָאי קיצנַאװצ ןופ ךשמ ןיא םכילע-םולש סיוא טקָאט טרָאד

 .עקצַאצ א ,קידנור ,טקידנעראפ ,ךיז רַאפ ךַאז עדעי ַא .תוישעמ

 .ןקיכלימ םעד היבוט ןופ עטכישענפנבעל יד :םענייאניא עלַא ןוא

 טעוועקיטש .קינייוו וצ --- ענייא ,ליפ וצ עלַא ןענייז עניב רעד רַאפ

 (טשינ ןעמ טסייוו --- שטיוװָאקרעב יצ םכילע-םולש -- רעוו) רע

 סָאטַאּפ טיול א טימ טקָארברַאפ ןוא ,(ךל-ךל ,הוח) ייווצ ףיונוצ
 ַא טימ וצ טרעפעפ ןוא טנעמיטנעס קעל ַא טימ וצ טצלעמש ןוא

 ןוא טכייל סע ןכלעוו טימ רָאמוה םעד ןופ ... .ןדַאריט לסיב

 ףיוא ,טסקעט-עניב ןיא ןבילבעג קינייוו זיא ,גנולייצרעד יד טלקניפ

 ."רעקינייוו ךָאנ עניב רעד

 ןָאמָאלָאס רעקיטירק-רוטַארעטיל ןוא גָאלָאקיזומ רעטנַאקַאב רעד

 ףיוא "היבוטק ןופ םעלבָארּפ סָאד טקַארטסבַא טלדנַאהַאב ,ןַאהַאק

 :עניב רעד

 -רַאפ ןיא טײטשַאב ןהיבוט ןלעטשוצרָאפ ןפוא רעשלַאפ רעד,

 ןוא קידמשונמ ןעזסיוא םיא ןכַאמ ןיא ; םיא ןעװעטַאמַארדָאלעמ

 רענעברָאטשרַאפ רעד יוװ ,'קישזומ רעשידיי ַא, יו סעּפע ןעלדנַאה

 -עטַאמַארדָאלעמרַאפ רעד ,ןַאמָאר ןייז ןפורעגנָא טָאה רָאטקעּפס

 טרעּפמולעגמוא-בלַאה ענעצס רעד ףיוא ךיז טגעװַאב היבוט רעטעוו

 ןוא 'ןסילוק ןסייר, וצ ?נוסמ זיא רע .קזוח ןופ םינּפ ַא טָאה ןוא

 ןעגנובעלרעביא ערעווש ענייז .רַאגלואוו ףוס ןזיב בייהנַא ןופ זיא
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 ןייז ןיא ןעקנורטרַאפ ןרעוו ייז ?ייוו ,ייברַאפ יו סעּפע זדנוא ןעייג

 -יסּפ ןופ סָאוו ,שימָאק זיא עכלעוו ,גנוטלַאה רעכעלרעסיוא ןייר

 -נימ ,טכיזניה רעסיוועג ַא ןיא ,סע טניימ טקנוּפדנַאטש ןשיגָאלַאב

 לַארטעמַאיד ַא זיא ןהיבוט וצ גנַאנוצ רעקיטכיר רעד .קיטרעוורעד

 רע ;עמַארדָאלעמ טימ ןָאט וצ טשינרָאנ טָאה רע ,רעטצעזעננגעק

 ףיט זיא היבוט רעקיזָאדרעד .עמַארד סהיבוט סױרַא טננערב

 -עטַאּפ ןייז .שיִגַארמ רָאנ ,שימָאק טשינ טקריו רע .שיטעטַאפ

 ,רָאנ ,טייקוויסלואוונָאק ךרוד טשינ קורדסיוא םוצ טמוק טייקשיט

 היבוט ןימ ַאזַא ףיוא .רָאמוה ןקידלרעּפ ,םענייפ ךרוד ,טרעקעגמוא

 ןטנוא ןופ םיא וצ ןקוק רימ ;ּפָארַא ןביוא ןופ טשינ רימ ןקוק

 ,טָאּפש ןטכייל ןופ טשינ ןיא םיא וצ גנואיצַאב רעזדנוא .ףױרַא

 -םיוא קיטכיר ,היבוט סמכילע-םולש לייוו .גנוטכַא סיורג ןופ רָאנ

 זיא רע .רעקיכלימ רעד היבוט זיולב יוו רעמ ךס ַא זיא ,טסַאפעג

 -בויא ןלַאסרעוװינוא םעד ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד ; הלעמ לש היבוט

 עלַא ןופ לָאבמיס ַא ןיא רע .גנוברַאפַאב רעשידיי ַא ןיא ּפיט
 ,ןכערבעצ וצ ,קיטסייג ,ייז טָאטשנָא ,ןדייל סָאד סָאוװ ,עקידנדייל

 סָאד ךאלפרעביוא רעד ףיוא סיורַא טגנערב ןוא ייז סע טרילוּפ

 -שטנעמ רענעביוהרעד ,רעקידנריר רעייז ןופ עטסלעבָאנ ןוא עטסנעש

 ןַא יוװ ,עניב רעד ףיוא ןעננערבוצסיורַא םיא ױזַא .. . .טייקכעל

 רעייז ַא ךיוא רעבָא ,ערעװש ַא רעייז זיא ,ּפיט ןלַאסרעװיווא

 טשינ טרידנעטערּפ סָאװ ,רָאיטקַא ןַא רַאפ עבַאגפיוא ערַאבקנַאד

 -שירעלטסניק ףיוא ךיוא עקַאט רָאנ ,םזילַאנָאיסעּפָארּפ ףיוא זיולב

 םעד היבוט ןרעּפרעקרַאפ וצ ױזַא טזייווַאב סע רעוו ןוא .טייק

 -טסניק, ןפיוא טנעצקַא ןטימ רָאיטקַא-רעלטסניק ַא זיא ,ןקיכלימ

 ",'רעל

 ,ווָאקרוט טנומגיז רעליּפשיוש ןופ עיצַאטערּפרעטניא רעד ןגעוו ןוא

 : רע טביירש

 טרעּפרעקרַאפ ,ןקנעד וצ ךַאז ענעמונעגנָא ןַא זיא 'היבוט,. .. ,

 שטנעמ-ןסַאמ ןשידיי םעד ,ּפיט-סקלָאפ ןשידיי ןקיטומטונ םעד

 -רַאפ ,רעקילָאמַא רעד ןיא ?טעטש ןוא ףרָאד ןשיווצ ץענערג ןפיוא

 ךָאד רעבָא ,טבערגרַאפ ?סיב ַא .עניאַארקוא רערענָאיצולָאװער

 ,רע זיא ,שינדנעטשרַאפ-סנבעל ןוא עיציאוטניא רעקרַאטש ַא טימ

 רעטרירטנעצנָאק ַא ,גנוניימ רענעמונעגנָא רעד טיול ,ןיימענלַא ןיא

 -םולש טימ טרעפעפַאב ןוא ןצלַאזַאב ,טקַארטסקע רעשיפַארגָאנטע

 ןענַאזרעּפ ןרעדליש וצ טפַאשרעטסיימ רעכעלכיילגרַאפמוא סמכילע

 סָאװ ,םוטרעלטסניק ןקיטרַאקיצנייא ןייז טימ . . . .סעיצַאוטיס ןוא

 -רוט טנומגיז ןסעגרַאפ ןצנַאנניא זדנוא ןכַאמ וצ םיא טביולרעד

 טננערב ,ןדיירפ ןוא ןדייל 'סחהיבוט, טימ זיולב ןבעלטימ ןוא ,ןווָאק

 יד רעביא טיינ רעכלעוו ,'היבוט, םעיינ ַא סיורַא ווָאקרוט זדנוא

 זיולב ןליפַא ןוא שיפַארנַאנטע-לַאקָאל זיא סָאװ ,םעד ןופ ןצענערג

 -ַאסרעוװינוא וצ ּפיט סמכילע-םולש טביוהרעד ווָאקרוט .לַאנָאיצַאנ

 טַארקַאטסירַא רעקיטסייג א זיא '!היבוט, סווָאקרוט . .. .טעטיל
 .טרָאװ ןופ ןיז ןטסנעש ןיא

 סָאװ ,םעד ןופ 'היבוט, רעקיזָאד רעד טָא טייטש טייוו-למיה יו

 עלַא רע טכַאמ ,ןטסיטרַא ערעדנַא ןופ עיצַאטערּפרעטניא רעד ןיא

 ! םיקוסּפ יד ןופ ןעגנושטייטסיוא עטיירדרַאפ ענייז טימ ןכַאל עלייוו

 -ניא רעשירעלטסניק ןופ ןלעפסיוא ןבילוצ ,קידנענעק טשינ ,ענעי

 ןכיירטש ,ערָאק 'סהיבוט, יו רעפיט ןבָארגניירַא ךיז ,עיציאוט

 טָאה ווָאקרוט . .. .עשידָאזיּפע-קידמשונמ סָאד םיא ןיא רעטנוא

 טימ טבעלעננעמאזוצ שינַאגרָא ךיז ןוא ןעמונַאב ,טּפַאכעגפיוא

 רעלטסניק ַא ןייז ףרַאד'מ . ... ,טייקידבוט-םוי רעקיטסייג 'סהיבוט;

 'היבוט, ןֹופ לַאפ םעד ןיא ןענָאק וצ ווָאקרוט יו םענרַאפ ַאזַא ןופ

 -יזָאד רעד יװ רָאמוה ןוא םזימָאק ןשיווצ ןדיישרעטנוא טוג ױזַא
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 ןופ ןָאטיסטעל

 רע ןעוו שימָאק זיא פיט ַא .סע טוט רענייז רעריטערּפרעטניא רעק

 -ַאנענ ַא ןיא םיא ןעננערב סָאװ ,ןטקעפעד ךיז ןיא ןיילַא טנָארט

 עכלעוו ,עיצַאוטיס רעקימורַא רעד וצ גנואיצַאב ןיא עגַאל רעוויט

 טימ לַאפ רעד טשינ רעבָא זיא סָאד .,לַאמרָאנ ךרוד ןוא ךרוד זיא

 טשינ ןוא קנַארק .טנוזענ ךרוד ןוא ךרוד זיא רע .'ןהיבוט;

 םיא טמוק'ס רעכלעוו ןיא הביבס עכעלטפַאשלעזענ יד זיא לַאמרָאנ

 .ןבעל ֹוצ ,דלוש ןייז בילוצ טשינ ,סיוא

 יד ןפירנַאב ווָאקרוט טָאה עיציאוטניא רעלַאינעגנ תמאב ַא טימ

 רָאנ ,שימָאק טשינ זיא היבוט .םכילע-םולש ןופ הנוכ ערעפיט

 -קַארַאכ ןייז ,ָאזלא ,זיא םזימָאק טשינ .בויא קיטש ַא ,שינַארט-ףיט

 -עגנָא ןייז ןופ רעטײלּפָאץילב ַא סלַא ,רָאמוה רָאנ ,ךירטש-רעט

 -כעלענ ןוא רָאמֹוה רעקידלדורּפש ןייז .ןרָאצ ןוא רעצ םענעבילק

 -רַאפ וצ רעטכייל טכַאמ ןוא םיא טרעטיול סָאװ ןרערט ךרוד רעט

 .ךעלרעהפיואמוא םיא טיג ןבעל סָאד סָאװ ּפעלק יד ןנָארט

 יד ןופ םוטַאפ רעד טבעווש 'היבוט, סווָאקרוט טנומניז רעביא

 -םולש .בויא ןופ טסייג רעד טמעטָא'ס ןוא סעידענארט עשיכירג

 זיא עיצַאטערּפרעטניא סווָאקרוט ןוא רָאמוה רעקידלרעּפ סמכילע

 -שטנעמ עפיט 'סהיבוט, עכלעוו ךרוד קיטסַאלּפ עשירעלטסניק יד

 ."קורדסיוא םוצ רעקרַאטש ךָאנ טמוק טייקכעל

 ןגעוו .עסעיּפ יד טריפעגפיוא *טמימ/, רעד טָאה 1943 .צעד 25 .ד

 : שיקרַאמ ץרּפ טביירש ,"היבוט, סלַא סלעָאכימ ןוא גנוריפפיוא רעד

 גנוקעלּפטנא רעד וצ טכַארבעג םכילע-םולש טָאה ןהיבט ךרוד,

 סָאװ ,שטנעמ-סקלָאפ םנופ עוויטיזָאּפ ןֹוא עלעבָאנ עמַאס סָאד

 ןייז ,דרע רעד וצ טייקנדנובענוצ עשינַאגרָא ןייז טכיירטשרעטנוא
 -טנייפ עוויטקניטסניא ןייז ןוא רוטַאנ רעד וצ עביל ערעיוהעגמוא

 -קניטסניא יד טָא ... .ןעגנוריטַאש ענייז עלַא ןיא םַאכ םוצ טפַאש

 שטנעמ םוצ ןוא רוטַאנ רעד וצ עביל יד ,םיּפכ עיני וצ עביל עוויט

 -ַאג רעקירלדניװשּפָאק סמכילע-םולש ןופ טלײטעגּפָא ןהיבט טָאה

 םילזמילש ,ןטנַאלוקעּפס ,םינכדש ,סרעלקעמ ,ןטנעגַא יד ןופ יירעל

 עביל ןוא היטנ עקיזָאד יד .םלועבש ןקילגמוא ערעדנַא עלַא ןוא

 ,טייקיאור ןוא טײקטכַאדַאב טימ טנױלַאב םיא טָאה םיּפכ עיגי וצ

 ןייז ןופ רעכעה ןביוהעגפיוא םיא ןוא דנַאטשרַאפ ןוא המכח טימ

 -רָאלק טימ טקנעשַאב םיא ,הביבס רעטגָאירַאפ ןוא רעטעװַאהרַאפ

 םעד םיא ןיא טקיטעטשַאב ןוא טייקידוויאעזסיוארַָאפ ןוא טייק

 טָאה סָאװ ,קינשַאּפערָאה םעד ,םכח-סקלָאפ ןשידיי םנופ לָאבמיס

 ,ןדייל ןוא ןקילנמוא עלַא ףיוא טקוקענ טינ ,ךיז ןיא טיהעגסיוא

 ןופ טלעוו ַא ןגעוו ,טלעוו רעדנַא ןַא ןגעוו םיורט ןטרעטיילעג םעד

 -כעט ענייז סָאוװ ,טלעוו רענעי טָא ןגעוו ,טייקכעלשטנעמ ןוא רשוי

 ףונ םעד ,ןבעל ןוא בייל סָאד ןבענּפָא םעדכָאנ ריא ןלעוו רעט
 .המשנ יד ןוא

 לסיב ַא ,שירעדורבטוג ױזַא --- '! םלוע לש ונובר ,יט ,ךַא,...

 ןטשרע ןייז ייב היבט טנָאז ,קידנעיײצרַאפ ?סיב ַא ןוא קידלביארַאפ

 לקַאטקעּפס םנופ רעטרעוו עטשרע יד ?לכב ןענייז סָאד .טירטפיוא

 ןוא רעדנעלסיוא ןופ גנורינעצסניא רענעננולעג רעייז רעד טיול

 קינילדָארג ױזַא ןוא טסעפ ױזַא טמערוט סלעָאכימ סָאוו ,ןישורבָאד

 רעד טא טימ ,תמא ןשירעלטסניק ןייז ןיא טנייצרעביא ױזַא ןוא

 ןוד| 'יט,; ףיוא 'םלוע לש ונובר, םוצ גנודנעוו רעכעלמיטסקלָאפ

 ןטשרע םעד ןיא . .. .לטרַאק-טיזיוו סהיבט טקעלּפטנַא ךיילנ טרעוו

 ןופ ףרַאש עקידנדיינש יד לָאמַאטימ ןוא ךיילנ ןעמ טליפרעד דליב

 ןקירָאפ ףוס ןופ ןבעל שידיי קיטש ַא ... .עיצּפעצנָאק סעסלעָאכימ

 .גָאטרַאפ זיא'ס .ףרָאד שיניאַארקוא קיאור ַא ןיא טרעדנוהרָאי

 ןופ סיוש ןיא ,טייקליטש רעקיזָאד רעד ןיא רעבָא .ליטש זיא'ס

 רעד ךיז טקיטייצ רוטַאנ רעשיניאַארקוא רעכעלרעדנואוו רעד טָא
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 רעטַאעט ןשידיי

 רעשידיי רעד ןופ ןוא טפַאשטכענק רעשיסור רעד ןופ טקַא רעטצעל

 ,טייקטלייטרוארַאפ

 -עטיל רעד ןעלטימ עשירָאיטקא ענייז ךרוד טפלעה סלעָאכימ ....

 -ָאנַאק עטכעלש יד ןופ טסקעט סמכילע-םולש ןעיײרפַאב וצ רוטַאר

 טגיײלעגפיורַא '!רענעיילרָאפ, ענעדישרַאפ ךרוד ןענייז סָאװ ,ןענ

 טָאה סָאװרַאפ ... .טלַאהניא ןשינַארט ןסיורג ןייז ףיוא ןרָאװעג

 -ַארט ןוא רעפיט ךס ַא ןסלעָאכימ ייב ןעננולקעגכרוד םכילע-םולש

 ןייטשרַאפ ןוא ןעמענפיוא ןעוועג טנהעוועג םיא זיב זיא'מ יוװ רעשיג

 ןיא סלעָאכימ ... ? קלָאפ ןשידיי םנופ רעביירש ןטסערג םעד טָא

 -ָאזיא ןַא וצ יו טסקעט סמכילע-םולש וצ ןעננַאגענוצ טינ לָאמנייק

 -נעטש טָאה רע .ןעלעדנעמ ןופ זייוונטנעמָאמ ןוא ןצרּפ ןופ ןטריל

 ,רעקיסַאלק עשידיי יד ןופ טייהנייא עשיאעדיא יד טליפעג קיד

 -רעד ןוא ןעוועג אלממ ןטייווצ םעד רענייא שיטקַאפ ןבָאה סָאװ

 טנָאקסיד ןשירעלטסניק םעד טריפענ קידנעטש טָאה רע .טצנַאג

 ייז ןמכילע-םולש ןיא ןוא ןעלעדנעמ ,ןצרּפ ןופ --- יירד עֶלַא ןופ

 .טרילימיסַא שירעלטסניק

 ןסיורג ַא ךיז םורַא טפַאש ןענעצסנַאזימ}| עקיצנייא עדעי ..,

 רעד ןופ ןעמַאטש ייז ןופ עקינייא סָאװ ,סעיצַאיצָאסַא ןופ זיירק

 טרַאװנגעק רעד ךרוד ןיירַא ךיז ןסייר עקינייא ןוא ,טייהנעגנַאגרַאפ

 -נעטש סָאד ןלַארטשסױרַא רע טזָאל םורָא ױזַא .טפנוקוצ רעד ןיא

 רעבירעד .קֶלָאפ םנופ עשיּפע סָאד ,עכעלננעגרַאפמוא סָאד ,עקיד

 -יטרַאנגייא ןימ ַא רעיושוצ ןרַאפ ןרָאװענ ?קאטקעּפס רעד טָא זיא

 טלייצרעד סָאװ ,סָאּפע ןשידיי ןופ ךוב ַא ,תולרוג ןופ ךוב רעק

 עטכישעגנ רעד ןיא ןדָאירעּפ ערעטסניפ עמַאס יד ןופ םענייא ןגעוו

 ןרָאװעג רע זיא רעבירעד .דנַאלסור םענעזעוועג םניא ןדיי יד ןופ

 רעשידיי רעװקסָאמ} טעסָאנ ןיא לקַאטקעּפס רעטבילַאב עמַאס רעד

 .ןרעטַאעט הכולמ

 -סקלָאפ עלַאינעג יד רעסיוא ,רעטַאעט רעד טָאה טרּפ םעד ןיא

 -נעעדיא רעד ןעקנַאדרַאפ וצ ,ןמכילע-םולש ןופ ןטסקעט עכעלמיט

 ."סלעָאכימ רבח םנופ ישזער רעשירעטסיימ ןוא רעלופ

 טינ זיא עװקסָאמ ןיא סָאוװ ,רָאי 15 ךרעב ןופ סיירעביא ןַא ךָאנ

 רעבמעצעד ביײהנָא זיא ,גנולעטשרָאפ עשידיי ןייק ןרָאװעג ןבעגעג

 -עט עשידיי עלענָאיסעּפָארּפ ַא עװקסָאמ ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג 2

 ןלַארטַאעט ַא טריפעגפיוא טרָאד טָאה סָאװ ,עּפורט-טרעצנָאק רעטַא

 רעטנוא םכילע-םולש טיול *"רעקיכלימ רעד היבוט/, ןופ שזַאטנָאמ

 ,*עּפורט-ןייבשריה; רעד ןופ דילגטימ םענעזעוועג ןופ ישזער רעד

 ,לָאר-לטיט יד טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,רעצרַאװש רימידַאלוװ

 טריפעגפיוא ,לארשי תנידמ ,ביבא-לת ןיא זיא 1961 יַאמ 23 םעד

 -עטשרָאפ יירד עטשרע יד) ווָאלוב ףסוי ךרוד שידיי ןיא ןרָאװעג

 ענייז טימ היבט, ן"המיבה, ןופ ןינב ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ,ןעגנול

 ףלָאװ ןופ ןטקַא 2 ןיא עידעמָאק-סקלָאפ עשילַאקיזומ ,רעטכעט ןביז

 ,םכילע-םולש ןופ ןעגנולייצרעד יד טיול ,סָאר גניווריוא ןוא רעבעוו

 לַאניפ ,יקסווָאזערעב לואש ןופ קיזומ ,ןָאסידַאק ַאבול ןופ טריטקַאדער

 ."היבט/; סלַא ןווָאלוב טימ ,"קישטראעלַא דרַאװדע --- דיל

 ָאידַאר רעד רעביא סעלעשזדנַא סָאל ןיא טָאה ןיקסור ןועמש

 -לטיט יד קידנליּפש ,"עגיבסקלָאפ, רעד טימ עסעיּפ יד טריפעגפיוא

 ,לָאר

 טריפעגפיוא (םרָאפ-ןעייל ןיא) עסעיּפ יד טָאה ץלָאהנענעט והילא

 ס',ע .ש וצ ,בולק-רוטלוק ןשידיי ןקיטרָאד ןיא ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא

 ,טײצרָאי

 -עג טקורדעגּפָא (ענווָאק) *ןעמַאלפ , ךובלמַאז ןיא זיא 1922 ןיא

 ,סילַאַאבימ .ב ךרוד טרינעצסניא ,"עװַאכ; ןרָאװ

 ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא *רעקיכלימ רעד היבוט, זיא 1925 ןיא
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 ,קרעוו ענייז ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא רדסכ ןוא קרעו ס'.ע .ש

 עסעיּפ רעד ןופ גנוטעברַאַאב עטקורדעג ַא ןַאהרַאפ ךיוא זיא סע

 ,(19238 ,ענליוו) רעדניק רַאפ

 רעד עיועט; ןענישרעד וַאלסָאנירעטַאקעי ןיא זיא 1925 ןיא

 ,"רעקיכלימ

 ןיא ,טשרעוצ .םליפ ןרַאפ ןרָאװעג טעברַאַאב ךיוא זיא ?*היבט,

 קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג טרירטסנָאמעד סע זיא ,1919 רעבמעטּפעס

 היבט; ג"א 1929 ילוי ןיא ןוא ?הוח, נ"א ,".קניא סמליפ ןויצ, יד ןופ

 ."רעקיכלימ רעד

 : ןַאמלעגָאפ .ל ,רד טביירש םעד ןגעוו

 ,םרָאפ רעשירעלייצרע ןַא ןיא ןבירשעג זיא סָאװ ,קרעוו ַא ,.. ,

 -נַא רָאג ןענייז סָאװ ,ןצעזעג ענענייא ענייז ןפרָאװעגרעטנוא זיא

 םעד ןופ ןוא עניב רעד ןופ ,עמַארד רעד ןופ ןצעזעג יד יו שרעד

 רעדָא עסעיּפ ַא קרעװ ןימ ַאזַא ןופ סיוא ןעמ טדיינש ןוא .,םליפ

 טפַארק ןֹוא טולב ךס ַא ןעמענקעווַא עיצַארעּפָא יד זומ ,םליפ ַא

 ,רעדנריר סמכילע-םולש ןופ ןוא ... .קרעוו ןלענינירַא םעד ייב

 'רעקיכלימ רעד היבוט, גנולייצרע רעשיטסירָאמוה ןוא רעשיריל

 ןפַאש וצ ךעלנעממוא טושּפ טינ ביוא ,רעווש רעייז . . . ךיוא זיא

 סע .גנולדנַאה רעשיטַאמַארד רעדנענַאּפש טימ עסעיּפ עטכע ןַא

 רעד ןיא סע טליּפש ןעמ ןעוו ןעוועג ךעלנעמ ָאי רשפא טלָאװ

 ,'עמַארד עשיריל, ַא סווָאכעשט ...ןופ טסייג םעד ןיא ןוא עמרָאפ

 ןעמַאזגנַאל ךרוד ןוא סעזיוּפ עקיצנוק ךרוד ,רענעט עבלַאה ךרוד ןוא

 ,גנומיטש עטאקילעד ,עניד ַא ןרעוו ןפַאשעג ףרַאד ןליּפש םרָא

 ַאזַא טלָאװ םליפ ַא רַאפ רעבָא .ןעננובעלרעביא עקרַאטש טָאטשנָא

 סיואכרוד זיא םליפ ַא לייוו ,טניוטענ טינרָאג !עמַארד עשיריל , ןימ

 .ןעננולדנַאה ףיוא טיובעג

 ,עקרַאטש ַא ןפַאש וצ ךוזרַאפ ַא טכַאמענ טָאה רעבָא ץראווש

 ךיז טָאה סע רעבָא .... עילידיא סמכילע-םולש ןופ עמַארד עדנריר

 שביה ַא טלעפ סע ןכלעוו ןיא !רעקיכלימ רעד היבט, ַא ןעמוקַאב

 ךיוא זיא דליב-יוואומ םעד ןיא ... רעביוצ סמכילע-םולש ןופ ?סיב

 עכעלרעסיוא רֶאּפ יד ןוא ןמכילע-םולש ןופ ןטָאש רעד ןבילברַאפ

 עסעיּפ עצנַאנ יד ... רעבָא ,ןהיבט ןופ ןכירטש עשיטסירָאמוה

 ךיז טגייל סָאװ עמַארד ַא טסיינ ןוא טלַאהניא ריא טיול ןזיאו

 הלוע ןַא ןעוועג תמאב טלָאוװ'ס רעבָא ... .טיבעג ןפיוא רעווש

 עשיטַאמַארדָאלעמ ןוא ןטיײקכַאוװש יד רַאפ דלוש יד ןפרַאוװ רימ ןעוו

 -םיוא ןייז ףיוא ,ןצרַאװש ףיוא ןצנַאנניא םליפ םעד ןופ ןטקעפע

 רדליב םעד ןופ ןטייז עכאוש יד ןופ ל?ַאװק-טּפיוה רעד :גנוריפ

 ,אפונ קרעוו סמכילע-םולש ןופ טסייגנ ןוא טלַאהניא םעד ןיא טניל

 אזא ןיא ןריזינעצסניא ןוא ןריזיטַאמארד טינ ךיז טזָאל סָאװ
 .ןבעל ןביילב לָאז טסיינ סמכילע-םולש ואוו ,עמַארד

 -יטנעס םענעי ךיוא ךיז ןיא טָאה אפונ 'רעקיכלימ רעד היבט;

 רעבָא ,דליב-יואומ םעד ןיא ךיז טליפ סָאװ ,םעטָא ןלַאטנעמ

 טכַארבעגסיױרַא ןכירטש עליטש ,ענענרָאברַאפ יד טָא טָאה ץרַאוװש

 גנוגיינ רעכעלנייוועג ןייז בילוצ ,רעקישַאר ,רעפרַאש טנווייל ןפיוא

 טָאה'ס ןוא ,רעפעפ ןוא ץלַאז עשיטַאמַארד וצ ,ןטקעפע עקרַאטש וצ

 טָאה רַאפרעד .עמַארד-סקלָאפ עטרערטרַאפ עשידיי ַא ןעמוקַאב ךיז

 עשינכעט עטנכייצענסיוא גנוריפפיוא רעד ןיא טכיירגרעד ץרַאװש

 רַאבקנַאד תמאב םיא ףרַאד םליפ עשידיי יד עכלעוו רַאפ ןטקעפע

 -נייא ןוא רָאלק רעייז ָאד ןענייז רעדליב עשיפַארגָאטַאפ יד ,ןייז

 םולש טימ ןעמַאזוצ ,גנומיטש עקירעהעג יד ןפַאש ייז ,לופסקורד

 סעדעי ןוא טלַאטשעג עדעי .קיזומ רעכעלמיטסקלָאפ סַאדנוקעס

 ,םליפ ַא זיא'ס .טקירדענסיוא טלוב ןוא ךעלטייד ָאד זיא ?קניוו

 סמליפ עשיאעּפָארייא ערעסעב יד טימ ןכיילנרַאפ ךיז ןָאק סָאװ
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 ,טסעשז רעדעי . .. ןליּפש םעד טיול ךיוא ןוא גנוריפפיוא רעד טיול

 ַא ןיא ןצרַאװש ייב ןָאט ןוא טרָאו רעדעי ןוא שטיינק רעדעי

 ךיא ... .ןהיבט ןופ גנורעדליש רעשירעלטסניק רעטכע ןופ ךירטש

 ץרַאװש סָאװ היבט רעד יו היבט ןרעסעב ןייק רָאפ טינ ךיז לעטש

 ,"ןלָאמענסיױא טציא זדנוא רַאפ טָאה

 רעקיטירק-רעטַאעט רעד טָאה םליפ םוצ תונעט עקרַאטש רָאג
 : דלַאווכוב .נ

 ןוא רעשיגַארט ַא |ןזיא| םליפ םעד ןופ ןָאט-טנורגנ רעד ...,

 םעד טימ טשינ ?לכב טמיטש סָאד סָאװ ,רעשילָאכנַאלעמ-טכידעג ַא

 -סיימ ןייז ןופ ןוא ןפַאש סמכילע-םולש ןופ תוהמ םעד ןוא טסייג

 .רעטכעלעג ןיא םכילע-םולש .'רעקיכלימ רעד היבט, קרעוורעט

 ,םזימיטּפָא זיא םכילע-םולש .ןרערט ךרוד ןייז רעטכעלעג סָאד געמ

 -וקסיוא רערעווש רעד סיעכהל וצ ףיוא םזימיטּפָא ןייז סָאד געמ

 ןַאהרַאפ רעבָא זיא םליפ םעד ןיא ,ןשטנעמ-סקלָאפ ענייז ןופ שינעמ

 -יטּפָא םומינימ א ,ןרערט םומיסקַאמ ַא ןוא רעטכעלענ םומינימ ַא

 זיולב טרָאד ןַאהרַאפ ... טימעג רערעווש םומיסקַאמ ַא ןוא םזימ

 .ןרוניפ-רענייטש עסַאלב רֶאּפ ַא ןוא ןהיבט ןופ רוניפ עשיגַארט יד

 סהיבט ןנעוו עיצַאוטיס עשיטַאמַארדָאלעמ יד זיולב טרָאד ןַאהרַאפ

 ױזַא רעבָא ,םכילע-םולש עקַאט ןיא ץלַא סָאד ... הוח רעטכָאט

 -ַאמַארדָאלעמ סָאד זיולב ןזָאלרעביא ןוא ןמכילע-םולש ןדיזסיוא

 -םולש ןריטנעזערּפערסימ ןוא ןריפרעביא --- טסייה עטכידעג-שיט
 .ןמכילע

 טליּפשעג יז טָאה ץרַאוװש יו ,'רעקיכלימ רעד היבט, עסעיּפ יד

 ןקיבלעז םעד ןופ סָאמ רעשביה ַא ןיא ןטילעג טָאה ,קירוצ ןרָאי טימ

 .סָאמ א ןָא רָאג ןורסח רעד טָא זיא םליפ םעד ןיא רעבָא .ןורפח

 ןלַאטעד ענענייא ןָאטעגנירַא רעביירש-איראנעצס רעד טָאה ָאד

 ןוא רעטכידעג ךָאנ עמַארדָאלעמ יד ןכַאמ סָאװ ,ןעגנונַאטַאב ןוא

 תונעט ןייק ןבָאה טינ ןצרַאװש וצ ןָאק ןעמ .ענטעמַאה רעמ ךאנ

 רעד ןיא ייס עיצַאזיטַאמַארד רעד ןופ טעשזוס-טנורג םעד רַאפ
 ,סָארדרַאפ ַא ןוא דָאש ַא רעבָא זיא'ס .םליפ םעד ןיא ייס ןוא עסעיּפ
 רערעווש ַאזַא טצעז םליפ םעד ןופ ייס ןוא עסעיּפ רעד ןופ ייס סָאװ
 'יוג, םוצ גנוטכַארַאפ אזַא .םזיניווָאש ןשידיי ןעלעװלָאװ ןופ חיר
 .ױזַא טינ סע זיא ןמכילע-םולש ייב .ללכב

 -רעבירַא רעסישזער רעד ץראווש סירָאמ טָאה םליפ םעד ןיא ...
 -רַאקס יד .עסעיּפ רעד ןופ עטסגרע סָאד ןוא עטסעב סָאד ןגָארטעג
 טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,רעליּפשיוש יד ןופ רענעט 'עשיאיוג, עוזָאב
 ,שלַאפ ןוא ענטעמַאה רעמ ךָאנ םליפ ןיא ןענייז ,םייוג ןלעטשרָאפ
 ןייֵלַא ץראווש זיא רַאּפרעד .עניב רעד ףיוא ןעוועג ןענייז ייז יו
 ןיא עניב רעד ףיוא ןעוועג זיא רע יו רעסעב ךָאנ םליפ םעד ןיא
 .שירעלטסניק-גולק ןוא טכע ןוא קידנריר זיא דע .'לָארדןיורק, ןייז
 -ומרַאפ טינ ןבָאה טַארַאּפַא-גנַאלק רעד טינ ןוא ערעמַאק יד טינ
 ןופ גנושרעהַאב עשירעלטסניק ןייז יצ ,טײקכעלריטַאנ ןייז טרענ
 טסעשז ,ןָאט ןייז טימ קיטש ןייא ןופ יו זיא סָאװ ,גָאלַאיד םעד
 ןגעו זיולב ענַארפ א ןייז לָאז סע ןעוו .ןליּפש ןֹופ םטיר ןוא
 -עג 'רעקיכלימ רעד היבט, טלָאװ ,לָאר-טּפיוה רעד ןיא ןצרַאוװש
 רעשידיי רעטסעב רעד יוװ טַאטסעטַא ןכיוה ַא רָאנ ןגירק טּפרַאד
 םעד טכיוהאב סָאװ ,רעקיצנייא רעד טינ זיא ץרַאװש ןוא ,םליפ
 עלָאר רעד ןיא .טייקפיט ןוא עדרעוו עשירעלטסניק טימ םליפ

 ןיא ךעלרעדנואוו ,ביורטנייוו חקבר זיא ,יורפ סהיבט ,עדלָאג  ןופ |
 -טנרא רעד ןיא ,ןָאט ןשידיי םענייפ ריא ןיא ,רעצ ןשיטעַאּפ ריא
 םליפ 'רעקרַאטש, ַא זיא'ס ... .רעטקַארַאכ ריא ןופ טייקכעל
 טימ טליּפשעג טרעוו לָאר עלַארטנעצ יד ואוו ,םליפ  ַא זיאס ..2
 רעשירעלטסניק רענייפ טימ ,ןהיבט רַאפ שינדנעטשרַאפ רעפיט

2419 

 ןופ ןָאקיסקעל

 -נַא סעּפע רָאנ ,'רעקיכלימ רעד היבט,.טינ רעבָא זיא'ס .גנוריּפש

 ."סרעגרע סעּפע ןוא שרעד

 : טביירש ןילדע םַאיליוװ

 ןיא ןענױשרַאּפ עטסרעמ יד סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טינ ... ,

 ,שירייטכע םליפ רעד זיא ,עשידיי ןייק טינ ןענייז גנולדנַאה רעד

 רעטנעצ רעד זיא סָאװ ,עילימַאפ רעשידיי רעקיצנייא רעד ןיא לייוו

 ןשידיי ןצנַאנ ןופ עידעגַארט יד ּפֶא ךיז טלניּפש ,גנולדנַאה רעד ןופ

 ךיז רַאפ טָאה ץראווש סירָאמ ... דנַאלסור ןשירַאצ ןיא קלאפ

 עניב רעד ףױַא היבט סלַא קידנליּפש גנונעקרענַא ךס א ןענואוועג

 ,טסיטרַא רערעפייר סלַא ,טציא ןוא ;קירוצ רָאי קיצנַאװצ טימ

 רע ןוא טפיטרַאפ רעמ ךָאנ עילָאר רעכלעזרעד ןיא ךיז רע טָאה

 םיא ןופ ןָאק ןעמ יוװ ,שירעלטסניק ױזַא םליפ םעד ןיא יז טליּפש

 ןשיטירק םעד טנהעוועגנייא ןיוש ךָאד טָאה רע ןוא ,ןטרַאוװרעד

 טינ ןיא .עטסעב סָאד ןטרַאוװהעד םיא ןופ לָאז ןעמ ןַא ,םלוע

 היבט , םליפ םעד טגָארט ץרַאוװש סירָאמ זַא ,ןגָאז וצ ןבירטרעביא

 טריזילָאּפָאנָאמ רע שטָאכ רעציילּפ ענייז ףיוא "רעקיכלימ רעד

 ףיוא רעבָא רע טיצ ,רעיושוצ יד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד טינ

 -יטש ,ןסַאלעג טליּפש רע .סערעטניא ןטספיט םעד עילָאר ןייז

 .דננייצרעביא ןוא ןטלַאהעגנייא ,לופסננומ

 ןטכָאלּפעגניירַא רעסישזער סלַא ץרַאװש טָאה םליפ םעד ןיא .,,

 רעבָא ,דנריר ?אטנעמיטנעס וצ ןיוש ןענייז סָאװ ,סענעצס עכעלטע

 ןופ גנוכייװּפָא ןַא ,עטקַאּפמָאק ַא גנולדנַאה יד זיא םורַא ןוא םורָא

 היבט  ןייז ןיא טקיביײארַאפ טָאה םכילע-םולש סָאװ ,השעמ רעד

 ".רעקיכלימ רעד

 ךיז טליפ םליפ םעד ןיא סָאװ ,סָאד זיא ןורסח רעדנטיײדַאב ַא

 ץנַאנ ךיוא ןוא ליטס סמכילע-םולש ןופ טייקטכייל יד גונעג טינ

 טנכייצ םליפ רעד רעבָא ,רָאמוה ןשמכילע-םולש םעד ןופ קינייוװ

 ".טייקנטלאהעגנסיוא ןוא טייקנייש ןייז טימ סיוא ךיז

 : םליפ ןרַאפ טרעטסײגַאב רָאג זיא ןרעקידעבעל רעדו ןַאמטוג םייח

 עשידיי עצנַאנ ַא ָאד לָאמ ןטשרע םוצ זיא 'ןהיבט, ןיא ָאד .

 ,ישזער : תומילשב ָאד ץלַא זיא 'ןהיבט, ןיט ,תומינּפ ןָא ,יוואומ

 ריא ביוא ןוא) יירעליּפשיוש ןוא גָאלַאיד ,עיפַארגָאטַאפ ,גנַאהק

 -נעדטשנָא טוג ךיז לָאז ןעמ ןעוו וליפא ןוא ,(קיזומ יד ךיוא ,טליוו

 טקעדרַאפ ןוא סע טיגרַאפ ,?דנורפח ַא ואוו ץעגרע ןכוזסיוא וצ ןעג

 .ץרַאװש סירָאמ ןופ טליּפשעג ,'היבט, ןופ עלָארּפיױה יד ץלַא סע

 עקירביא עקילייווגנַאל ןייק .ךיז ןעלטייק ענעצס ךָאנ ענעצס ...
 ןשיּפע ןיא ןרָאװעג טמליפעג ןיא 'היבט,; שטָאכ ןוא ,ןטנעמָאמ

 ,השעמ עטרירטסוליא ןַא יו טינ סע ךיז טעז ךָאד ,ןָאט ןקיאור

 עצנַאג עטשרע יד זיא סָאד ... .עטפעכ יד ןופ ןוא יוואומ ַא רָאנ

 ַא יו ןרעוו טנכעררַאפ ןָאק סע ןוא ,םליפ עשידיי ענעטלַאהעגסיוא

 -קעריד ןוא רעליּפשיוש םעד ןצרַאוװש רַאפ ףמוירט רעכעלנעזרעּפ
 " ,רךָאט

 עסעיּפ יד טריפעגפיוא "המיבה, יד טָאה 1944 רעבמעצעד 25 םעד

 ,שטיווָאקרעב .ד .י ןופ שיאערבעה ןיא טצעזרעביא ,ביבא-לת ןיא

 ,יקסנַאבלָאק .י -- סעיצַארָאקעד ,יקסנירעמעשט ךורב -- ישזער

 ,וָאנַאטרעב .ד -- ץנעט ,זואהדרָאפ --- קיזומ

 ןופ גנוצעזרעביא רעשיאערבעה רעטקורדעג ןייז וצ טרָאװרָאפ ןיא

 רעזדנוא ןיא| שטיווָאקרעב .ד .י טביירש ,"רעקיכלימ רעד היבוט;
 | | - : ןגנוצעזרעביא

 טכַאמעג זיא ''רעקיכלימ רעד היבוט , ןופ .עיצַאזיטַאמַארד יד,

 טיול ןרָאי עטצעל ענייז ןיא ןַײלַא ןמכילע-םולש ךרוד ןרָאװעג

 -רעביא רעשיאערבעה רעד ןיא) 'הוח, ןעגנולייצרעד ייווצ ענייז

 ןיא ןוא .'ךל-דל, ןוא ('םיוגה ןיבל התבשנש היבוט תב, גנוצעז

2420 



 רעטַאעט ןשידיי

 ,רעטצעל רעד ןיא ןענישרעד עסעיּפ יד זיא םרָאפ רעקיזָאד רעד

 ןעו .שידיי ןיא קרעוו סמכילע-םולש ןופ עבַאנסיוא רענַאקירעמַא

 יד ןרעסעבוצסיוא ןטָארטענוצ ,טיוט סמכילע-םולש ךָאנ ,ןיב ךיא

 בָאה ,רעטַאעט סצרַאוװש סירָאמ ןיא גנוריפפיוא רעד רַאפ עסעיּפ

 רעלענינירַא רעד ןיא זַא ,טנייצרעביא ךיז ןוא ןעעזעגנייא ךיא

 -ענוצ ןייז טינ יז טעװ ,ןבירשעגנָא יז טָאה רבחמ רעד יוװ ,םרָאפ

 ןבָאה ,דייר יד ,?יטס רעשירעלייצרעד רעד .עניב רעד רַאפ טסַאּפ

 רעד ןוא ,דוסי ןקידלדנַאה ןוא ןשיטַאמַארד םעד ןעגנולשרַאפ

 יו ,טנכייצעגסיוא ןטסרעממַא ךיז טָאה שזַאנָאסרעּפ רעקידנקריוו

 ,ָאזלַא ,ךיז בָאה ךיא .ןענָאזרעּפ עדנדייר יו ,תושעמ סהיבוט ןיא

 ייב ךָאנ ןבענעג רימ טָאה םכילע-םולש סָאװ ,טכער ןטימ טצונַאב

 ,ןסעיּפ ענייז ןיא רעטעברַאַאב ַא יוז ךיז ןקילײטַאב וצ ,ןבעל ןייז

 עסעיּפ רעד ןופ יובענ ןשינרוטַאמַארד םעד טרעדנעעג בָאה ךיא ןוא

 סרבחמ םעד ןופ ןעמונעגנ בָאה ךיא עכלעוו ,ןבָאנוצ ךס ַא טימ

 רעטָאפ ,חלג םעד ןבעגענוצ שזַאנָאסרעּפ םוצ בָאה ךיא .,תורצוא

 רעד ןיא רוגיפ עקידנקריוו ןייק ןעוועג טינ זיא רעכלעוו ,יײססעלַא

 ךרוד ןרָאװעג טקרעמעננָא זיולב זיא טלַאטשעג ןייז רָאנ ,עסעיּפ

 טכַאמענ םיא בָאה ךיא ןוא ,דליב ןטשרע ןיא גָאלָאנָאמ סהיבוט

 רעד ןופ גנַאג םעד ןיא ןרָאטקַאפ עקידרקיע יד ןופ םענייא רַאפ

 יד טרעטיירבענסיוא ךיוא ךיא בָאה ױזַא .עיצקַא רעשיטַאפַארד

 ףיולרַאפ ןיא ,רעטכָאט עטסטלע סהיבוט ,לטײצ ןופ םעטיוויטקַא
 ןוא ,עסעיּפ רעד ןופ יובעגנ םעיינ םעד ךרוד .גנולדנַאה רעד ןופ

 רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד וצ חלנ םעד ןבענוצ ןכרוד טּפיוהרעביא

 דליב עטשרע סָאד ןרָאװעג טרעדנעעג ךעלטנירג זיא ,גנולדנַאה
 ,סענעצס עיינ יירד ןעמוקענוצ ןענייז סע ,טפלעה רעטייווצ רעד ןיא

 ןהיבט ןשיוװצ יד ,דליב ןטייווצ ןיא ןעלטייצ ןוא ןהוח ןשיווצ יד

 ןוא ,דליב ןטירד ןיא ַאטיקימ ןוא חלנ ןשיװצ ןוא יורפ ןייז ןוא

 ןטפניפ ןיא חלנ ןטימ ןהיבוט ןשיווצ סיוטשנעמַאזוצ רעטצעל רעד

 סָאד ןרעוו וצ רערָאלק ןביוהעגנָא טָאה ךעלכַאזטּפױה ןוא ,דליב

 .עסעיּפ רעד ןיא ןידלעה-טּפיוה יד ,ןחוח ןופ טלַאטשעג עטלבענרַאפ

 רעלעניגירַא רעייז ןיא ןבילברַאפ ַאי ןענייז סָאװ ,ןכַאז יד ןשיווצ

 -רעטנוא ןעמ ףרַאד ,ןבירשעגנָא ייז טָאה םכילע-םולש יוװ ,םרָאפ

 ןהוח ןוא ןהיבוט ןשיווצ ךערּפשעג סָאד טּפיוהרעביא ןכיירטש

 טנכייצ סָאװ ,דליב ןטרעפ ןצנַאנ ןיא ןוא דליב ןטייווצ ןופ ףוס ןיא

 .קורדסיוא ןשיטַאמַארד ןטימ סיוא ךיז

 ,'ןקיכלימ םעד היבוט, ןופ חסונ ןשיאערבעה םעד ןיא ,רעבָא ,ָאד

 ,ןרָאוװענ ןפילשענרעביא ןוא טעברַאעגרעביא יינספיוא זיא סָאװ

 יד וצ גנורעדנע ןַא ךָאנ טכַארבעגניירַא דליב ןטפניפ ןיא ךיא בָאה

 ,לדנײש ןוא המלש ,ךעלקינייא עניילק ייווצ סהיבוט : עקידרעירפ

 ןעניישַאב וצ יו טנידעג רָאנ טסקעט ןשידיי ןיא ןבָאה עכלעוו

 טפַאשהנמלא יד ןכיירטשוצרעטנוא ידכ .עיצַארָאקעד-החּפשמ יד

 ױזַא ןוא ,ענעססַאטרעד רַאפ טכַאמעג ייז ךיא בָאה ,ןעלטייצ ןופ

 רעד ןופ םַאר רעד ןיא ןרָאװעג טבעװעגניײרַא ךיוא ייז ןענייז ךָאנ

 ,"ןשזַאנַאסרעּפ עקידנקריוו ןרָאװעג ןענייז ןוא גנולדנַאה רעניימענלַא

 ןפיוא ,ָאידַאר רעשילגנע רעד ףיוא זיא 1947 טסוגױא 10 םעד

 ןיא ,ןרָאװעג טריפעגפיוא ן"דימת רנ;1 "טייל לנריוטיא, םַארגָארּפ

 ג"א עיצַאטּפָאדַא-ָאידַאר ַא ,סיל ףעזָאשזד ןופ טצעזרעביא ,שילגנע

 ."רעטכעט סהיבוט,

 סהיבט; עסעיּפ ַא שילגנע ןיא ןבירשעגנָא טָאה ןַאמלע גניווריוא

 ןריפפיוא טלָאזעג יז 1949 ןיא טָאה סעדעגלע ןַאמרָאנ ןוא "רעטכעט

 ןוא סרעשזדַאר דרַאשטיר ךיוא ."היבט, סלַא עפַאשזד םעס טימ

 "יזומ ַא שילגנע ןיא ןריפפיוא טנַאלּפעג ןבָאה ןײטשרעמַאה רַאקסָא

 ,לָארטּפױה רעד ןיא קינלוקס השנמ טימ ןהיבט ןגעוו עסעיפ עשילַאק
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 וה
 ןטטואמאאוומוא

 ,"זַאהיעלּפ לָאה יגענרַאקא ןיא זיא 1957 רעבמעטּפעס 16 םעד

 ענייז ןוא היבט, ,שילגנע ןיא ,ןרָאװעג טריפעגפיוא ,קרָאיוינ ןיא

 ףיא טיובעג ,לרױּפ דלָאנרַא ןופ ןטקַא 2 ןיא עסעיּפ ,רעטכעט

 ןענישרעד 1958 ןיא זיא עסעיּפ יד ."םכילע-םולש ןופ תושעמ סהיבט

 ,קרָאי-וינ ןיא

 דייסטסעוו; ןיא סעלעשזדנַא סָאל ןיא זיא 1960 רעבמעווָאנ 10 םעד

 לָאטַאנַא ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא "רעטנעס יטינוימָאק ןשידיי

 רעד היבט, ןופ עיצַאזיטַאמַארד ןייז ,שילגנע ןיא ,ווָאדַארגָאניװ

 ."רעקיכלימ

 ןיא ,טיירגעגוצ טרעװ סע זַא ,ןרָאװעג ןדלָאמעג זיא 1962 ןיא

 ךינראה ןָאדלעש ןופ ןהיבט ןגעוו עידעמָאק עשילַאקיזומ ַא ,שילגנע

 םעד .קיזומ יד ןוא "סקיריל, יד ןביירש עכלעוו ,גאב ירעשזד ןוא

 סהיבט/; גנולמַאז רעד ןופ ןייטש ףעזָאשזד טריטּפָאדַא טָאה טסקעט

 ,"רעטכעט

 טָאה רעטַאעט-הכולמ עשיניאַארקוא סָאד יו םעדכָאנ ,1944 ןיא

 ןייק ,עיזַא-לַארטנעצ ןיא עיצַאוקַאװע רעד ןופ טרעקעגקירוצ ךיז

 רעד היבט; ,שיניאַארקוא ןיא ,טריפעגפיוא טרָאד סע טָאה ,וװָאקרַאכ

 -בָאד ךרוד טריזיטַאמַארד ,ןצייר םירפא ןופ טצעזרעביא ,*רעקיכלימ

 קיזומ ,רעלשיט רעדנַאסקעלַא -- סעיצַארָאקעד ,רעדנעלסיוא-ןישור

 לָאר רעד ןיא יקצינלעשורק ןַאירַאמ טסיטרַא ןטימ ,רעוולוּפ וועל ---

 ןיא ןרָאװעג טליּפשעג םיא טימ עסעיּפ יד זיא 1957 ןיא ."היבט;

 ,דַארגנינעל

 "ָאקנעשטוועש; רעטַאעט-עמַארד עשיניאַארקוא סָאד טָאה 1959 ןיא

 ,עסעיּפ יד טריפעגפיוא

 -רָאפ עשיניאַארקוא יד ןעעזעג טָאה רעכלעוו ,רעקָאטסילַאיב .י

 :ױזַא יז טבײרשַאב ,דַארגנינעל ןיא גנולעטש

 ןופ ןרָאװעגנ טליּפשעג זיא 'רעקיכלימ רעד היבוט, ןופ לָאר יד,

 קילבוּפער-סקלָאפ רעשיניאַארקֹוא רעד ןופ טסיטרַא-סקלָאפ םעד

 רָאיטקַא רעשיניאַארקוא רעד זַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ .שטיװָאנָאטנַא

 רעד היבט, ןופ טלַאטשעג יד טלָאמעג רָאנ ,טליּפשענ טינ טָאה

 םלוע רעד .טייקכעלרעדירב ןוא םזינַאמוה ןפיט טימ 'רעקיכלימ

 ןפַאשעג רעוו ןטלעז טָאה עניב רעשידיי רעד ףיוא וליפַא זַא ,טנָאז

 ןוא ,שטיוװָאנָאטנַא ןָאטעג טָאה סָאד יו היבט ןופ טלַאטשענ ַאזַא

 טינ זיא ןהיבט ןופ רעריפסיוא רעד זַא ,ןביילג וצ רעווש זיא סע

 ,ןעדלָאג ןופ לָאר רעד ןנעוו ןנָאז ןעמ ןָאק עבלעזסָאד .דיי ןייק

 רעד ןופ ןיטסיטרַא-סקלָאפ רעד ןופ ןרָאװעג טליּפשעג זיא סָאװ

 ."ַאוועצרָאדעפ ,קילבוּפער רעשיניאַארקוא

 -רַאכ ןופ גנוריפפיוא רעד ןיא "היבוט; לָאר יד ןליּפש סָאד ןגעוו

 ןיא װָאנַאמיּפ רימידַאלװ טביירש ,רעטַאעט ןשיטַאמַארד רעווָאק

 : *איטסעווזיא , רעװקסָאמ

 ףיוא ךיז טכיוה גנורענײמעגלַארַאפ רעשיגַארט רעכיוה ַא זיב

 ןטלַא םעד טָא ,'רעקיכלימ רעד היבוט, ןופ לָאר רעד ןיא קעשטדַאר

 -ערּפרעטניא ענעדישרַאפ ליפ .םכילע-םולש ןופ דלעה ןנולק ןוא

 -רדסכ -- טלַאטשעג עכעלברעטשמוא עקיזָאד יד טסייוו סעיצאט

 רעטכָאט ןייא טרילרַאפ סָאו ,רעטָאפ ַא ןופ םירוסי ,רעצ רעקיד

 -ָאמ ענערישרַאפ .גנוקירדרעטנוא עלַאנָאיצַאנ ,רעטייווצ רעד ךָאנ

 .טלאטשענ רעקיזָאדרעד ןיא ןכָארטשרעטנוא ןטסיטרַא ןבָאה ןטנעמ

 -כיוו סרעדנוזַאב זיא סָאוװ ,סָאד ןהיבוט ןיא טליּפש קעשטדַאר ,פ

 ןוא תמא ןופ טלעװ רעד ןיא ןביולג ןסייה םעד -- טנייה קיט
 ."טייהכיילג ןוא טייקכעלרעדורב ,טייקיטכיל

 -עטשרָאפ יד טכוזַאב טָאה רעכלעוו ,עגַאקיש ןופ יקסנילַאמ ןרהא

 ןופ ,שיניאַארקוא ןיא ,עװקסָאמ ןיא ןרָאװעג ןבעגעג זיא סָאװ ,גנול

 -ַאעט ןשיטַאמַארד רעניאַארקוא ןשימעדַאקַא ןשהכולמ רעוװָאקרַאכ,
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 יד ױזַא טרעדליש ,"ָאקנעשטװעש .ג .ט ןופ ןעמָאנ ןפיוא רעט

 : גנולעטשרָאפ

 סעיצַארָאקעד יד טימ ןעמַאזוצ ןטסיטרַא יד ןופ ןליּפש סָאד ,

 עשיפרָאד:שיּפיט סָאד ,ףיוה סהיבוט .,םַאנסיוא ןַא ןעוועג ןענייז

 חיבוט ןכלעו טימ דרעפ רעד וליפַא ,לַאטש רעד טימ ?ביטש

 ןוא ?טייצ ,הוח ,לדָאה ... .ץרַאה-וצ-ץראה ןֹופ סיוא ךיז טהנעט

 ןפיוא סױרַא רימ ךיא יינ; ןעגניז ןוא עּפורג ַא ןיא ןציז עקלייב

 רעשידיי סהיבוט .שידיי ןיא ,רעדיל עשידיי ערעדנַא ןוא !לקינַאנ

 וליפַא טרעדנעעג טינ ןוא ךעלריטאנ ױזַא ,המכח ןוא ןח-סקלָאפ

 -רַאפ ןייז ,,םלוע לש ונובר ,יט ,ךַא, ץפיז ןייז ,רָאה ןייק ףיוא

 ןכלעוו ןופ קע םעד וליפַא ,םימכח עשידיי יד ןופ דייר יד ןשטייט

 עלופטכַארּפ ַא רַאפ סָאװ ... ןכַאס טינ ?מיירטש ןייק ןָאק ןעמ

 !ןעוועג זיא סָאד גנולעטשראפ-טסנוק

 יו ,ןעמענ עשידיי קינייו טינ ָאד ןענייז ןטסיטרַא יד ןשיווצ

 -ניא יד ,יקספענאק .מ רעסישזער רעד ,רעלשיט .א רעלָאמ רעד
 רעצעזרעביא רעד ,רעדנעלסיוא ןוא ןישורבָאד ,ס0 ןופ גנורינעצס

 עלַא ,ןטסיטרַא 28 ךיז ןקילײטַאב סע .,ןצייר .י --- שידיי ןופ
 רעשיניאַארקוא רעד ןופ רעדָא דנַאברַאפנטעװַאס ןופ עטרימערּפ

 ."קילבוּפער רעשיטעווָאס

 שיסור ןיא ןרָאװעג טליּפשעג עסעיּפ יד זיא 1958 לירּפַא ןיא

 רעשידיי רערעטלע רעד .עגיר ןיא רעטַאעט-עמַארד ןשיסור ןכרוד

 לָאר יד טליּפשעג טָאה ,סלעָאכימ המלש ןופ דימלת ַא ,ןייפ רָאיטקַא

 ,היבט ןופ

 טריפעגפיוא "לוקח, עּפורג'רעבָאהביל יד טָאה 1955 יַאמ ןיא

 ףסוי ןופ גנוצעזרעביא רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא עסעיּפ יד סינוט ןיא

 ןופ סעיצַארָאקעד עקיסַאּפ יד ןכַאמ וצ ידכ .זירַאּפ ןופ רעיובלומ

 -ַאפעגסױרַא עּפורג יד טָאה ,לטעטש ןשיאעּפָאריײא-חרזמ םעניילק

 .ןעגנוריפפיוא-"היבט, ןופ סעיפַארגָאטָאפ "ָאוויי; רעד ייב טרעד

 ןרָאװעג טקורדעגּפָא זיא גנוריפפיוא רעסינוט רעד ןופ דליב ַא

 ,(1955 ,59 'נ) *ָאוויי ןופ תועידי, ןיא

 .ןרָאװעג טרידרָאקער ךיוא ןענייז *?רעקיכלימ רעד היבט; ןופ ןלייט

 ןופ גָאלַאיד רעד ןרָאװעג טרידרָאקער עװקסָאמ ןיא זיא ױזַא

 "תוקלקלחו, -- קרָאי-וינ ןיא ,רעטכעט יד טימ (סלעָאכימ) "היבט;

 היבוט, ןוא (ץרַאװש סירָאמ) ענעצס-"הלדבה יד, ,(ץרַאװש סירָאמ)

 .(ץרַאװש סיצנערפ ןוא ןיװרַאמ ,סירָאמ) "ַאידעפ ןוא הוח טימ

 סהיבט ,שילגנע ןיא ,ןרָאװעג טרידרָאקער ךיוא זיא קרָאי-וינ ןיא

 .(ַאווליס עד דרַאוַאה) ןצנירּפש ןגעוו גָאלָאנָאמ

 .ע .ש זַא ,"ךוב-םכילע-םולש; ןיא טלייצרעד שטיווָאקרעב .ד .י

 ,ןהיבט ןופ תושעמ עכעלטע ,ָאניק ןרַאפ ,שיסור ןיא ,טעברַאַאב טָאה

 (י200,000,) "סניװעג עסיורג סָאד,
 רעמוז ןיא זַא ,טגָאזעג טרעו (123 .ז) "ךוב-םכילע-םולש; ןיא
 סָאד, עידעמָאק ןייז קרָאי-וינ ןיא ןבירשעגנָא .ע .ש טָאה 1
 -קעריד-רעטַאעט עשידיי רעקרָאי-וינ יד ןשיוצ ."סניוועג עסיורג
 ףיוא טינ םינלעב ןייק ןענופעג טינ טלָאמַאד רעבָא ךיז ןבָאה ןרָאט
 ."סניוועג עסיורג סָאד, ףיוא טינ ןוא "דיי ַא ןייז וצ רעווש;

 ןרָאװעג טקורדעגּפָא עסעיּפ יד זיא (יַאמ-רַאורבעּפ) 1916 ןיא
 זיא ןוא ןטקַא ריפ ןיא ליּפש-סקלָאּפ, ַא סלַא "טפנוקוצ, ןיא
 .קרעוו ס'.ע .ש ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניײרַא רעטעּפש

 ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא עסעיּפ יד זיא 1922 רעבמעצעד 8 םעד

 ,"רעטַאעט טסנוק רעשידייק ןייז ןיא ץרַאוװש סירָאמ ךרוד קרָאייוינ
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 {ופ ןָא ,טי סטעל

 : טביירש ןַאהַאק .בַא

 -םולש ןופ עידעמָאק עקיטקַאריפ ַא טציא טליּפש ץרַאוװש ,

 ייוצ ןופ טעברַאאב עידעמָאק יד טָאה שטיווָאקרעב ,ד .י .םכילע

 ןוא ףניפ, ןוא 'סניוועג עסיורג סָאד, ןופ ,סמכילע-םולש קרעוו

 ריא ןיא .עקיײרעכַאמ עקיטסול טסכעה א זיא סע .'טנזיוט קיצעביז

 יז טָאה סַאּפש רעבָא ,ןניוצעצ עסעיּפ יד זיא עמרָאפ רעקיטציא

 טכַארק עלייו עלַא .רעהפיוא ןַא ןָא טכַאל ןעמ .םי ַא ךיז ןיא

 ענעטָארעג ןסַאמ ָאד ןענייז סע .טייקיטסול ןופ רעטַאעט סָאד טושּפ

 ךיוא .סעיצאוטיס עשירעפיטש ןסַאמ ָאד ןענייז סע ןוא ןציוו

 -עה סָאװטע ךיז ןיא ןטלַאהטנַא עכלעוו ,ןלעטש ןַאהרַאפ ןענייז

 טניל סע עכלעוו ןיא ,סענַאל ןוא ןכירטש :יירעפיטש יוװ סערעכ

 -ךס ןיא .ןבעל ןֹופ ץפיז םעד טימ טשימעג ןבעל ןופ רָאמוח רעד

 -סיוא ןַא רעעזוצ םעד טפַאשראפ סָאוו ,עסעיּפ ַא סָאד זיא לכה

 -נטָארעג רעד ןיא טקַא רעטשרע רעד .ביײרטרַאפ-טייצ ןטנכייצעג

 רעבָא ;רעטסכַאװש רעד ?כה-ךס ןיא זיא רעטייווצ רעד .רעטס

 רעכלעוו ןופ ענעצס ַא ךיוא ךיז ןיא טָאה רעטייווצ רעד וליפַא

 .רעטכעלעג ןופ ןרידָאלּפסקע וצ ףיוא טינ טרעה רעטַאעט רעד

 טשטעװקעגסיורַא ,טצריקרַאפ ?לסיבַא עסעיּפ יד טלָאװ ןעמ ןעוו

 ,טירטס-לָאװ ףיוא סיוא ךיז טקירד ןעמ יוװ ,רעסַאוװ יד ריא ןופ

 רימ סָאװ ,עידעמָאק עטסכיירגלָאפרע יד ןעוועג רשפא סָאד טלָאװ

 .עניב רעשידיי רעד ףיוא טַאהעג ןבָאה

 ןענייז סָאװ ,יד רַאפ טנַאקַאב טוג ךעלטנגייא זיא טלַאהניא רעד

 ןבעגענוצ רעבָא זיא םיא ןיא .קרעוו סמכילע-םולש טימ טנַאקַאב

 ןרעסערגרַאפ עכלעוו ,ןטרָאד ךירטש ַא ןוא ָאד ךירטש ַא ןרָאװעג

 -נעמַאקער טינ רימ ןפרַאד רָאמוה סמכילע-םולש ,סערעטניא םעד

 שטנעמ רעלופטנַאלַאט ַא ךיוא זיא שטיווָאקרעב .ד .י רעבָא ,ןריד

 ןַא טאטלוזער רעד זיא ,ָאזלַא ,ליפעג-רָאמוה ןָא טינ ךיוא ןוא

 ןיא ... .טייקכעליירפ טימ טעװעקיּפעגנָא ןוא טּפָאטשעגנָא טנווָא

 קסעלרוב ַא ףיוא ןוא ,קסעלרוב רעקיטקַא-ריפ ַא סָאד זיא ןיימענלַא

 רעבָא ,ןיומוא ךס ַא ָאד זיא סע .טינ תוישק ןייק ןעמ טנערפ

 רָאנ ,ּפָא טינ טכַאל ריא ןכלעוו ןופ ןיזמוא ןַא סָאד זיא סנטסיימ

 טימ סרעסַאפרַאפ יד זַא ,ךייא ךיז טכוד טפָא רעייז ,טכַאל ריא

 םוא ,טנַאװ א טימ טנַאװ א ןעמַאזוצ ןעגנערב םענייאניא ךייא

 .טלעו רעד ןופ תורצ יד ןסעגרַאפ העש רֶאּפ ַא ףיוא טלָאז ריא

 םעד ןופ ךירטש:-רעטקארַאכ ַא סַאּפש רעד ןיא רעבָא טפָא רעייז

 רעבלעז רעד וצ ןענייז ןכירטש עטסעב יד .ןבעל ןשידיי ןטכע

 .ןציו עטסנטָארעג יד ךיוא טייצ

 -- ןעמונעג ?כהיךס ןיא ? טליּפשענ עסעיּפ יד טרעוו ױזַא יו

 ,עלָאר-טּפיוה יד ךעלריטַאנ ,טָאה ץרַאוװש סירָאמ .טנכייצעגנסיוא

 ץנַאנ ךיז טלַאה רע ןוא טרימירג טוג זיא רע .רעדיינש םעד

 ןטנעיעלק|} רעמַאטסָאק ַא ףיוא קָאר ַא ןטסעמנָא םייב קיסעמרעדיינש

 רע טָאה ןלעטש עקיטכיוו עקינייא ןיא .ןדייר ןייז טימ ךיוא ןוא

 ,ןטרָאד רָאנ ...|גלָאפרעד} 'טיה, ןשירעלטסניק ַא טכַאמענ רַאגָאז

 סע ואוו ,רעדיינש סלַא ךיז טדערעצ ןוא ךיז טכָאקעצ רע ואוו

 ,תויועה ןוא רעטרעוו ןופ ןנערסקַאלש ַא סיוא םיא ייב טמוק

 ךייא ףיוא טכַאמ עכלעוו ,טייקינָאטנייא עסיוועג ַא טימ ּפָא טכליה

 ןיא ריא טָאה ץרַאװש טראפ ןלעיצעּפס ןזיד זַא ,קורדנייא ןַא

 טינ טָאה דניירפנזייו .. ןבלעז םעד עלַא ןוא -- ןסעיּפ עלַא

 ןקידריווקרעמ ןזיד טימ ,ךעלנייוועג יווװ ,רעבָא ,עלָאר עסיורגנ ןייק
 ןרַאברעדנָאז ןייז טגײלעגפיורַא ריא ףיוא רע טָאה ,רָאיטקַא ןעגנוי
 רעצנַאג רעד ךרוד טייקמַאזקרעמפיוא ןניוצעג טָאה רעכלעוו ,ל?גיז

 ןלָאר ערעקיטכיו ליפ יוװ טייקמַאזקרעמפיוא רעמ ליפ ,עסעיּפ |

 .עטבילרַאפ ייווצ יד ןופ ןכעלקילגמוא םעד טליּפשעג טָאה רע ...

 ןייז ןיא רעבָא .רעטרעוו ןָא טדער רע .קינייו רעייז טדער רע
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 רעטַאעט ןשידיי

 טימ טלעװ עצנַאנ ַא טניל תויוועה עליטש ענייז ןיא ,ןגייווש

 | / ."טייקכעלביל טימ ,ןח טימ ,עידעגַארט

 : טביירש ןיטנע .י

 רָאנ טינ זיא 'סניוועג עסיורג סָאד, ןופ גלָאפרע רעּפַאנק רעד ,

 שטָאכ .ןליפעג ערעטיב רעביא שממ טזָאל רָאנ ,גנושיוטנע ןַא

 ריא טימ דנריר ןעוועג ךָאד יז זיא ,סעיצאוטיס ןיא ךעלנרַאק

 רָאמוה ןכייר-דנציילפרעביא ריא טימ דנעיירפרעד ,סָאטַאּפ ןכעלרע

 (עיצקַאדער רעטונג סשטיוָאקרעב ןיא) ןעוועג ךָאד יז זיא ; ץיוו ןוא
 רעדנוזַאב ןדעי ןופ טעמכ ךָאד יז זיא ; שירארעטיל סיואכרוד ױזַא

 טָאה .ןרָאװעג טליּפשענ טוג רָאנ יױזַא ,ןעמַאזוצ ןעמעלַא ןופ ןוא

 .טייקשימייה רעדנקיווקרע-םרָאוװ ַאזַא טימ טמעטָאענ ריא ןופ ךָאד

 ןעמוקעג טינ עסעיּפ יד םלוע רעפיורג רעד זיא סָאװרַאפ טנייה

 ,ןצנַאג ןיא טינ םנה ,?ייט ןטסערנ םוצ ,ךיז טזָאל סָאד ? ןעעז

 יד תוחּפה לכל ,קיטירק-רעטַאעט רעזדנוא סָאװ ,טימרעד ןרעלקרע

 עסעיּפ יד טָאה ,ןסַאמ עסיורג רָאנ יד וצ טכיירגרעד סָאוו ,עקיזָאד

 ריא רַאפ ,רעכיז ץנַאנ ,טָאה ןוא ,זיא קירעהעג יו טצַאשענּפָא טינ

 ,עקירעיורט רָאנ טינ ןָא טעייוו עטצעל סָאד טָא ןוא .טריטינַא טינ

 ראי קיסיירד ךָאנ .תובשחמ ערעטסניפ ןוא ערעטיב ךיוא רָאנ

 -- עניב רעשידיי רעשירַארעטיל ַא רַאפ ףמַאק ןטננערטשעגנָא

 סָאװ ,םלוע ןסיורג ןייק ןניוצרעד טינ ךָאנ רימ ןבָאה --- סע טסייה

 ןעוו וליפַא ,עסעיּפ עשירַארעטיל ערעטיול-ליטש ַא ןעעז ןעמוק לאז

 רעצנַאג רעד ןיא ןעמָאנ ןטסרעלוּפָאּפ םעד ךיז ףיוא טנָארט יז

 רעד ןיא ריא ןנעוו טּפַאלק ןעמ רָאנ ןדייס ,רוטארעטיל רעשידיי

 ."קיוּפ רעסיורג

 טביירש רעקידעבעל רעד רעקיטירק-רעטַאעט רעטנַאקַאב רעד

 | : עסעיּפ רעד ןגעוו

 .רעקָארָאס עלעמיש ,רעדיינש ןב רעדיינש םעד ביל טינ בָאה ייג ,

 יד ןופ רענייא רָאנ ,טינ רעדיינש ןייק רָאו רע זיא ,טסליוו וד זַא

 א ,עקוועלירתכ ןופ טסַאטנַאפ א ,תומולח ילעב עשידיי ענייש

 לפזוי ֹוצ בורק רעטנַאנ ַא ,טײקשילַארָאמ רעכיוה א טימ שטנעמ

 ןיב ךיא ןעוו ןופ דמלמ םעד וצ רעטנָאנ רָאנ ַא ןוא בר םעד

 סָאװ ,טסילַאיצַאס ַא ראג 'רע, זיא טסליוו וד זַא ןוא ,'דלישטָאר

 ...וזיא םזילַאיצַאס סָאװ טינ טסייוו

 "דנוש ַא ןופ ןרָאװענ ןבירשעג טלָאוװ עידעמָאק יד ןעוו ןוא ...;

 רעשידנוש רעכעלנייוועג רעד ןעוועג דלעה ַאזַא טלָאװ ,שטַאטרַאּפ

 -ידנוש טימ ,דלעה-'בוט ולוכ,; רעד ,עניב רעד ףיוא שטנעמ-ךאלמ

 רעקידעבעל ַא רע טרעוו ןמכילע-םולש ייב רעבָא ,טייקסטוג רעש

 -םולש ןביולג טזומ ריא .ןשטנעמ ַא ןופ המשנ ַא טימ ,שטנעמ

 ןוא . .. .שידרע רָאנ טינ זיא סע זַא ,טליפ ריא ןעוו וליפַא ןמכילע

 ַא ןצנַאנניא רשפא רָאג 'סניוועגנ עסיורנ סָאד, זיא ,ליוו ןעמ ןזַא

 ןליפַא ביוא רעבָא .טינ ךָאנ סע ןיא עידעמָאק עתמא  ,סרַאפ

 ןשידיי ןוא ןח ןשידיי טימ ,סרַאפ רעשידיי סָאד זיא ,יױזַא זיא סע

 טכַאל '!סניווװעג עסיורג סָאד, ייב ךיוא .... .ןייר וצרעד ןוא ןיימ

 ןצרַאה ןופ טמוק סע .רעטכעלעג ןימ רעדנַא ןַא זיא'ס רעבָא ,ךיז

 יד זַא ,ןייז לָאז . . . .רעקירדינ ךָאנ ןופ טינ ןוא ךיוב ןופ טינ ןוא

 לָאז ןוא .שיטסילַאער ױזַא טינ זיא 'סניוועג ןסיורג, ןטימ השעמ

 טלדנאהעג טינ ןדנעטשמוא עכלעזַא ייב טלָאװ רעדיינש אאזַא זַא ,ןייז

 ךיוא לָאז ,עידעמָאק סמכילע-םולש ןיא טלדנַאה רע יוװ יױזַא טקנוּפ

 ןיא ױזַא ףיוא טינ ךיז טריפ רעטכָאט ַא סרעדיינש ַא זַא ,ןייז

 עצנאג יד טָא םולח ַא יו רעמ טינ עקַאט סע זיא רשפא . , . ,ןבעל

 ַא דיי א ,רעדיינש רעקוועלירתכ ַא ןופ םולח רענייש ַא ? השעמ

 ,ןזייא ןוא רעש ןיא ,'ךמע, ןיא טבילרַאפ זיא רעכלעוו ,תומולח לעב

 ,ךעלנעמ ...ןטרָאד סע רע טמולח טעברַא רעד ייב קידנציז ןוא
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 טאסאטווססוטאה 55 ייבי רגע גרוי ריר עדיטאריעל

 ,טקַא ןטצעל ןיא סע ריא טליפ טּפיוהרעד ןוא ,ױזַא זיא'ס זַא

 רעד ןעוו ,ןענורעצ טרעוו 'םסניוועג ןסיורג, ןופ םולח רעד ןעוו

 םוא ךיז טרעק רעקָארָאס עלעמיש ןוא ,רעבירָאפ ןיא 'קילנמוא;

 -ַארט ןייק ,גנורעטיברַאפ ןייק .קירוצ טָאטשרַאװ ןעמערָא ןייז וצ

 ןופ ןטָארטענּפָא לייוו ַא ףיוא זיולב טלָאװ רע יװ טקנוּפ .עידעג

 | ."רעמ טינ -- ןענַאד
 : טביירש רענליוו א

 -עֶלַא ייב ןליּפש ןעלכיימש ,ןגיוא יד ןיא ןענערב ךעלרעייפ . , . ,

 -ניא ףיונוצ ךיז ןסיג ייז ןוא ,ןפיל עטנפעעצ-בלַאה יד ףיוא ןעמ

 טמוק ןעמוק ןהַא .עניב רעד וצ ןעייגרעד ייז רעדייא ךָאנ םענייא

 ךיוא ןוא .גנורעטסייגַאב רעוויטקעלַאק ןופ םַאלפ רעצנַאנ ַא ןיוש

 טָאה טײקמערַאוװ יד ;טייקצנַאג ַא סעּפע ָאד ןיא ןליּפש םעד ןיא

 .רעקָארָאס עלעמיש זיט ... ץרַאװש סירָאמ .ןצלָאמשענפיונוצ סע

 ןייק טינ ,ענעילעג ןייק טינ ןענייז םיא ייב ליומ ןיא רעטרעוו יד

 -ַאמענ טינ ןענייז תועונת עֶלַא ןוא ןעגנוגעװוַאב יד .עטרזחעגנייא

 טינ עסעיּפ רעטצעזרעביא ןַא ןיא לָאמנייק בָאה ךיא .עטרעט

 סָאד, ןיא יוװ ךעלריטַאג ױזַא קידנליּפש ןצרַאװש ךָאנ ןעעזעג

 עֶלַא יו רעמ ָאד טָאה . .. דניירפנעזייוו ינומ ןוא .!סניוועג עסיורג

 לּפָאק ַא ,לָארנבענ ַא ןופ לָאר-טּפיוה ַא ,ןיאמ שי ַא ןפַאשענ לָאמ

 עכעלשטנעמ עטקידנערַאפ ןוא עצנַאנ ַא -- ,,ךיֹוא ?ּפָאק, ַא ןופ

 -עטניא ןַא םעד ןנעוו ןביירש ןָאק גָאלָאכיסּפ ַא סָאװ ,טלַאטשעג

 יז ןָאק רעצינש ַא ןוא עמעָאּפ ַא --- רעטכיד ַא ,טַאטקַארט ןטנַאסער
 -רעדיינש רעד לּפָאק .קרעווטסנוק ַא ןייז טעוו סע ןוא ,ןצינשסיוא

 םוצ דָאר עטפניפ ַא, ,ןטָאש ןיא רע זיא ןמכילע-םולש ייב סָאװ ,גנוי

 -פיוא ןוא ןרָאװעג ןטכיולעגכרוד ןדניירפנעזייוו ךרוד זיא ,'ןגָאװ

 ךיז טניפעג סע רעכלעוו ףיוא הנרדמ ןימ ַא סעּפע ףיוא ןביוהעג

 .טכאנייב הרות ןענרעל םיא טימ טמוק והילא ןעוו קינווָאוװ דמל ַא

 ןליפַא זַא ,שירפ ױזַא ,שירפ טליּפשענ טרעוו ךַאז עצנַאנ יד .,,

 ןוא שיטַאמַארדָאלעמ ןוא ךעלטסניק ןזיא סָאוװ ,טקַא רעטירד רעד

 -ךלָאג לאיחי) ןוטלאק ןוא (ןַאמגינָאה קחצי) ןייפ ןָאמָאלָאס וליפַא

 -- שיטסירוטַאקירַאק ליפוצ ןיוש עדייב ןענייז סָאװ ,(טדימש

 .קורדנייא םעד טינ ןרעטשעצ רעבָא ,רָאנ ןרעטש

 ןליּפש םניא טייקידעבעל יד ,טייקשירפ יד ךיז טמענ ןענַאוװ ןופ

 רעשיטאמַארד רעד ןופ ױזַא טינ ? ןליּפש סָאד ןעמענפיוא םניא ןוא

 ,טייקכעלמיטסקלָאפ ןוא טייקשימייה רעד ןופ יו ,טייקשירעלטסניק
 ןילַא ךַארּפש יד ןיוש .ןביירש סמכילע-םולש ןיא ָאד זיא סָאװ

 סיורַא טפור ןלאפנייא ןוא ךעלטרעוו עשידייטכע עֶלַא יד טימ

  טזָאל ןוא ,סעיצַאיצָאסַא עכיילג ,ןעננורעניארע עכיילג ןעמעלַא ייב

 ,עילַאפ-המשנ עמערַאװ ,עטלַא ,עליטש ַא רעטַאעט ןכרוד ןפיולכרוד

 ןשינַאנרָא ןכעלריטַאנ םעד קנאד ַא .ןעמעלַא טקיניײארַאפ סָאוװ

 א ךיז רַאפ ןעמ טעז ,ןכערּפשענ יד ןוא ךַארּפש רעד ןופ בעוועג

 רעדעי ןיא .ןענָאזרעּפ עקיצנייא ןייק טינ ,עַצנַאג א טלעװ ַא ,הביבס

 ןכלעוו וצ וויטקעלָאק םעד ןופ רעייטשרָאֿפ א ןעמ טליפ ןָאזרעּפ

 יד טפַאש סָאד ,ןיילַא טרעהעג טָאה ןעמ רעדָא טרעהעג ןעמ
 ."טייקנעמאזענפיונוצ יד ,טייקידתופתוש

 טרעדילגעצ עסעיּפ ַא ןופ יובעג ןשיטַאמַארד ןגעוו טעברַא ןייז ןיא

 יירד זַא ,ןָא טזייו ןוא ,עסעיּפ רעד ןופ טעשזוס םעד דלַאװכוב .נ

 .טקַא ןטשרע ןיא ןיוש טקרעמעגנָא ןענייז טקילפנָאק ןופ סעיניל

 עסיורג סָאד טניוועג רעקָארָאס עלעמיש סָאװ ןופרעד טָאטלוזער ַא יו

 רעשיטַאמַארד ןופ עיניל ערעדנַא ןַא סיוא ךיז טמערופ סניוועג

 ןוא (וצ עביל רעייז ןיא ןרירוקנָאק סָאװ) לּפָאק ,לטָאמ :עיצקַא

 -רע רעד ,טלעג ןופ טכַאמ רעד ןגעק ,סניוועג ןסיורג ןגעק עקלייב

 זיולב זיא רע רָאנ ,טזיילעג טינ זיא לּפָאק-לטָאמ טקילפנָאק רעטש
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 רעד ךרוד טָאה עיצקַא-טּפיױה יד ןוא טריצילּפמָאק רעמ ךָאנ ןרָאװעג

 -נָא לייו ַא ףיוא (סניוועג עסיורג סָאד) עיצַאוטיס רענעפַאשעגדיינ

 ןקידנגלָאפ םוצ טמוק דלַאװכוב ןוא ,גנוטכיר עיינ ַא ןעמונעג
 : סולשַאב

 טרילרַאפ עלעמיש ןעוו ,שינעעשעגנ עטרַאוװרעדמוא עטייווצ יד,

 ,ןענואוועג טָאה רע יו םיצולּפ ױזַא טקנוּפ סניוועג עסיורג סָאד

 יז טליּפש אפונ סקַאמילק םעד ןיא .ליּפש יד ןזיילפיוא טפלעה

 רעד ןיא ןרָאװעג טכַאמעג ןיא גנודיישטנַא יד .טשינ עלָאר ןייק

 םעד ךעלדנע טכַאמ עק?ייב ןעוו ,הינסכא רעד ןיא 'ענעצסדזומ;

 ןעיצ ןופ לעטשנָא ןשירערַאנּפָא םעד טימ ךיז קידנצונַאב ,לַאװסיױא

 ,סניוועג עסיורג סָאד ןרָאלרַאפ טָאה עלעמיש סָאװ סָאד .ךעלּפינק

 :ךַאֿפ זיא'ס ?פיוו ףיוא ?יפיוזַא ףיוא ענַאל יד טרעדנעעג טָאה

 רימ ןבָאה ָאד .ךייר ןוא םערָא ןשיווצ טקילפנָאק רעד ןדנואוש

 טקילפנַאק ַא ןדיימסיוא טפלעה עלובַאפ רעד ןיא יירד ַא ואוו לַאפ ַא

 ץנאנ ןענייז תואצמה עכלעזַא .ןעגנערב דנַאטשדוצ םיא טָאטשנָא

 ןעיירדוצסיוא ךיז ןכוז סָאװ ,ןגרוטַאמַארד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ

 -ירפַאב ייז ,ןלעטש ןיילַא ייז סָאװ ,ענַארפ ַא ףיוא רעפטנע ןַא ןופ

 גנוקעלּפטנא רעד טימ ,אפונ גנולעטש-ענַארפ רעד טימ ךיז ןקיד

 וצ טמוק סע ןעוו רעבָא ,ךורּפשרעדיװ ןרעלַאטנעמַאדנופ ַא ןופ

 ייז ןכוז ,טקילפנָאק םעד ןיא דצ ַא ןרעוו וצ ,גנולעטש א ןעמענ

 רעפטנע ןא ןבענ וצ ןרָאּפשרַאפ ייז לָאז סָאװ ,געווסיוא ןַא לָאמלייט

 .ענַארפ רענעגייא רעייז ףיוא

 טָאה ,סניוועג עסיורג סָאד ,גנורעטש עיינ יד ןקיטייזַאב ךרוד

 רעכַאפנייא רעטשרע ריא וצ ליּפש יד טכַארבעגקירוצ םכילע-םולש
 ַא טימ טזיילעגפיוא ?יּפש יד טָאה ןוא עיניל-עקלײב-לּפָאק-לטָאמ

 טנירק ,ןעקלייב טגנירק ?טָאמ ביוא לייוו ! ןדייב --- רַאפ ןוחצנ

 עיניל יד .םלוע םעד ןופ ןוא רָאטיוא םעד ןופ עיטַאּפמיס יד לּפָאק

 רעד ןוא ,ןסירעגרעביא זיא סגיוועג עסיורג סָאד-רעקַארָטס עלעמיש

 םעד ןוא רעדיינש ןעמערָא םעד ןשיוװצ ךורּפשרעדיװ רעלַאיצַאס

 ךרוד ךעלכעלפרעביוא טריזינָאמרַאה טרעוװו ריבנ םענעמוקעגפיוא

 -ידיא ןַא ןוא סַאלק-ךמע םעד ןופ ןכעלרעהרַאפ ןלַאטנעמיטנעס ַא

 עלעמיש יד ןופ שינעמוקסיוא רערעווש רעד גנַאזענ-ביול ןשיל

 ."סרעקָארָאס

 טביירש ?סעצָארּפ ןשירָאסישזער ןגעוו, לטיּפַאק םעד ןיא ןוא

 : דלַאװכוב .נ

 ,'200.000, סמכילע-םולש יו עסעיּפ ַאזַא ןעמענ רימ ןעוו,

 ייז ןופ עדעי סָאװ ,סעיניל עשיטַאמַארד ייווצ ןטרָאד רימ ןקרעמאב

 ןופ ןובשח םעד ףיוא טנורגרעדָאפ םוצ ןרעוו טקורעגסיױרַא ןָאק

 ייוצ יד ןופ עיניל עשיטנַאמָאר יד ןזיא ענייא .רערעדנַא רעד

 -כָאט סרעקָארָאס עלעמיש ןיא טבילרַאפ עדייב ןענייז סָאװ ,ןלעזעג

 ,רעקָארָאפ עלעמיש ןופ עיניל עשיטַאמַארד יד זיא עטייווצ יד ; רעט

 .ןגעמרַאפ ןייז ךָאנרעד טרילרַאפ ןוא ריבג ַא םיצולּפ טרעוו סָאװ

 "900,000 ,, ןעלדנַאװרַאפ וצ ןסילשַאב לָאז רָאסישזער רעד ביוא

 ןבָאה גנולעטשרָאפ יד טעװ ,'ןדייל ןוא עביל, ןופ עמַארד ַא ןיא

 רעד ןופ ןכַאמ וצ ןסילשַאב לָאז רע ןעוו יוו ,םינּפ רעדנַא ןַא רָאג

 רעש ,ךמע, םענעמוקענפיוא םעד ןופ עידעמָאקיײגָארט ַא עסעיּפ

 ןעגנערבוצסיורא טכוז רָאסישזער רעד ןעוו וליפַא ןוא .!ןזייא ןוא
 ןובשח םעד ףיוא עיניל ןייא ןופ גנונָאטַאב יד טעוו ,סעיניל עדייב-

 -רָאפ רעד ןופ םעטִא םעד ןעמיטשַאב אליממ רעטייווצ רעד ןופי

 - ."גנולעטש

 ןיא עידעמָאק יד טריפעגפיוא ץרַאװש סירָאמ טָאה 1924 ןיא

 רעד ןופ ןליּפשטסַאג יד תעב "רעטַאעט  ַאלַאקס; ןיֹא ןָאדנָאל
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 סיי = אט ןאוהשואיועקאומ

 ןופ ןאקיססעל

 -םיוא רעקיזָאד רעד ןגעוװ ןוא ,עּפורט-*רעטַאעט טסנוק רעשידייג

 :רעיימ סירָאמ טביירש גנוריפ

 -נָאק ןעוװעג עסעיּפ יד זיא ננוריפפיוא סצרַאװש סירָאמ ןיא,

 ךיא רעבָא ,עיצקורטסנָאק רעד ןיא רעסעכ ךעלנלָאפ ,רעטריסנעד

 ןיא ... עידעמָאק רעד ןנעװ גנוניימ ןיימ ןטיבענ ליפ טינ בָאה

 עלעמיש טיח רעד ןעוועג ןיילַא רע זיא גנוריפפיוא סצרַאוװש סירָאמ

 סָאװ ,לבמַאסנַא ןא ןעוועג זיא סָאד ... .טיח ַא רעבָא ,רעקָארָאס

 ."טייחנעמָאקלָאפ טכיירנעג טָאה

 ףלָאדור ןופ גנוריפפיוא ןַא רעטעּפש ןעזעג ךיוא טָאה רעיימ סירָאמ

 א"א) *עּפורט רענליוו, רעד ןופ גנוריפפיוא ןַא ךָאנ ןוא יקסווַאלסַאז

 :רע טביירש ריא ןגעוו ןוא (האזאמ .מ ןופ

 רַאנָאז ןענייז סע רעכלעוו ןיא {גנוריפפיוא רעד ךָאנ) ...,

 גנוכַאמכָאנ ,ןכירטש עשיטסינָאיסערּפסקע ןרָאװעג טכַארבעגניירַא

 ייב ןבילבענ ץלַא ךיא ןיב ,רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעװקסָאמ ןופ

 -יד זיא גנוריזירעטקַארַאכ ןוא רָאמוה ןיא זַא ,טקנוּפדנַאטש ןיימ

 -דנַאה ןופ טקנוּפדנַאטש םנופ רעבָא ,טנַאילירב עידעמָאק עקיזָאד

 םעד ןיא ריא ןענַאק ןצכעיירד יד .ךַאװש עיצקורטסנָאק ןוא גנול

 ננוריזירעטקַארַאכ ןוא רָאמוה סמכילע-םולש רעבָא .ןפלעה טינ

 ."ךיירנלָאפרע רעייז ןיוש ריא טכַאמ יז זַא ,דנצנעלג ױזַא זיא

 ןיא "רענליוו, יד ךרוד עסעיּפ רעד ןופ גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 :רעיימ סירָאמ טביירש ,ןָאדנָאל ןיא 1922 רעבמעטּפעס

 םָאד זיא 'סניוועג עסיורג סָאד, ןופ גנולעטשרָאפ רעד ייב,

 ןעמ ;ךעלדער ףיוא ןעגנַאגעג ,טגָאז קלָאפ סָאד יו ,רעטַאעט

 ןעװעג זןיא סע .רעטכעלענ ןופ ןטייז יד ייב ןטלַאהעג ךיז טָאה

 ,ןליּפש רעליּפשיש יד ןעעז סָאד ןופ יא ןנינגרַאפ רעתמא ןַא

 ןיא גלָאפרע רעד ...םוקילבוּפ ןופ ןבָאה האנה סָאד ןופ יא

 -עמָאק ַא סמבילע-םולש לייוו ,רעקידריווקרעמ ליפיוזַא טימ ןעוועג

 רעטסערג רעזדנוא ןעוועג זיא רע ... ןריפוצפיוא רעווש זיא עיד

 רע .רעטכיד-עמַארד רעטסכַאווש רעזדנוא ךיוא רעבָא ,טפירָאמוה

 ןייק טעמכ טָאה רע רעבָא ,ןּפיט טריזירעטקַארַאכ דנצנעלג טָאה

 ךיז טיצ גנולדנַאה יד .קינכעט-עניב ןֹופ טַאהעג טינ ףירנַאב
 ענעי ןופ רענייא ?לכב ןיא םכילע-םולש ...ְךעּפ יו םיא ייב
 ,ןדָאזיּפע ךס ַא ,ןטייהלצנייא עליפ רעביא ןבעג עכלעוו ,רעלטסניק

 סָאד ןלעטשרַאפ ייז סָאד ?יפיוזַא רעבָא ,ךעלשטיינק עסַאמ ַא

 ןטייהלצנייא יד ... ךַאפנייא ךיז טרילרַאפ סע ןוא ,דליב עצנַאג

 -נברַאפ רעייז טימ רַאנָאז ןדנעלברַאפ ייז ,טנַאסערעטניא ןענייז

 ןיא ... .סױרַא טינ ךָאד ךיז טעז דליב סָאד רעבָא ,טייקכייר
 ןעוועג גרעברעבליז ףֶלָאו זיא 'רענליוו, יד ןופ גנוריפפיוא רעד
 ימענ ,סניוועג ןסיורג ןטימ רעדיינש רעד ,רעקָארָאס עלעמיש

 ןוא לּפָאק סלַא רעדעפ ןוא ארזא ,ינעמ-יטע בייוו יד ןעוועג זיא

 רעטנַאסערעטניא נונעג ַא --- ןכרש רעד סלַא שובכַאנ ןוא ,לטָאמ
 ."לבמַאסנַא

 ןרָאװעג טריפעגפיוא עידעמָאק יד זיא 1923 רעבמעטּפעס ןיא
 ןיא "עּפורט רענליוא רעד ןופ לייט ןשיאעּפָאריא םעד ךרוד
 -ָאס עלעמיש, לָאר רעד ןיא) גרעבמַאס .א ןופ ר"א טסערַאקוב
 .(?רעקָאר

 :טרעכייו .רד טביירש ,ןליּפש סגרעבמַאס קידרעטעּפש ַא ןגעוו
 -םיט ענעי טַאהעגנ טשינ ... עלעמיש סגרעבמאס טָאה יאדוַא;

 טנַאמרַאפ טָאה סנייא רעבָא .., ,סלעָאכימ םכח-טלעוו ןופ טייק
 טימ ןכיילג טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רענייק סָאװ טימ ,גרעבמאס
 שינעטכידעג רעד ןופ רע טָאה טמַאטשעג .טייקכעלמיטסקלָאפ : םיא
 ןצרַאה םוצ ןפערט רע יוװ טנַאקעג טשינ טָאה רענייק ןוא ךמע ןופ
 -עכטסניק ןייז םיא טָאה רָאיטקַאסקלַאפ ןסיורג ןדעי יוװ .ךמע ןופ
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןייז ,לָאר רעד וצ געוו ןקיטכיר םעד ןזיוועג עיציאוטניא עשיר

 דליוו לָאמנייא טשינ טָאה רע זַא ,קרַאטש יױזַא ןעוועג זיא טנַאלַאט

 טפַאשביל טימ םיא טָאה רעסישזער א ןעוו ,לָאר יד ןסקָאװרַאפ

 ןעמוקעגסיורַא ןענייז --- טעװעמַאהענ ,טצוּפענוצ ,ןטינשעגמורַא

 ,"םענרַאפ ןסיורגנ ןופ סעיצַאערק
 ןשידיי ןופ רעטערב יד ףיוא גנַאל-ןרָאי ןבילברַאפ זיא עסעיּפ יד

 רעביא ןצרַאװש סירָאמ ןופ רַאוטרעּפער ןיא ןוא רעטַאעט-טסנוק

 רעביא ןליּפשטסַאג ענייז ןוא עקירעמַא ןופ טעטש ענעדישרַאפ

 ,טלעוו רעד

 גרעבמַאס קיזייא

 סלַא

 "רצקָארָאס פלעמיש,

 ןיא

 "סניװעג עסיורג סָאד;

 ןופ

 םכילע-םולש

 ,וָאקרוט טנומגיז ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא ויא עסעיּפ יד

 : ליזַארב ןיא גנוריפפיוא ןַא ןגעוו טביירש רעכלעוו

 ךיוא טָאה רַאוטרעּפער ןקיטלָאמַאד ןיימ ןיא זַא ,ךיז טייטשרַאפ,

 -נירַא טָאה 'סניוועג סיורג, ןייז ןֹוא ,םכילע-םולש טלעפענ טשינ

 וצ סעיצַארָאקעד יד .,ָאיר ןֹופ בוׁשי ןשידיי םניא דיירפ טכַארבעג

 רעטמירַאב רעד טריטקעיִארּפ טָאה גנולעטשרָאפ רעקיזָאד רעד
 ,(רענעריובעג רענליוו ַא) לַאנעפ רַאזַאל רעלטסניק רענַאיליזַארב

 םנופ רעטַאעט ןרַאפ טעברַא עקיצנייא יד ןעווע; זיא סָאד ןוא

 טייצ עצנַאג יד ךיז בָאה ךיא זַא ,טנַאסערעטניא ,רעטסיימ ןקיזָאד

 ןופ --- רע ,ָאיר ןופ -- ךיא :ךעלווירב םיא טימ טקידנעטשרַאפ

 'תודוס, עֶלַא םיא רַאפ טנפעעג ךיא בָאה ווירב ךרוד .ָאלוַאֿפ ןַאס

 טשינ ירמגל ךיז טָאה רע רעכלעוו ןיא קינכעט עניב רעד ןופ
 םעד טרעלקרעד ןפוא ןבלעז ןפיוא םיא בָאה ךיא ,טריטנעירָא

 יד ןופ {רעטקַארַאכ יד ןלָאמענסיוא ,עסעיּפ רעד ןופ טלַאהניא

 גנואיצַאב יד ןוא ןעגנואיצַאב עקיטייזננעק ערעייז ,ןשזַאנָאסרעּפ

 -טפַאשלעזעג םעד טרעלקענפיוא םיא בָאה ךיא .ייז וצ רבחמ םנופ

 ןיא טכַארבעגסױרַא טָאה רבחמ רעד סָאװ ,טנעמָאמ ןלַאיצַאס-ךעל

 וצ טנעמַאמ ןקיזָאד םעד ךיז ימַאב ךיא ױזַא יו ןוא עסעיּפ רעד

 רעזדנוא וצ ןסַאּפוצוצ ןוא טעטילַאטנעמ רעזדנוא וצ ןרעטנענרעד

 רימ ךיא בָאה ,ןבירשרעד טשינ .בָאה ךיא סָאװ .טייקכעלקריוו

 ףיוא ןפרַאוװנָא געלפ ךיא סָאוו ,ןעגנונעכייצ טימ ןפלָאהעגסױרַא
 ךיז ןענָאק סָאװ ,ווירב עניימ ןופ רעטרע יד וצ ןגיילייב ןוא ריּפַאּפ
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 רע טגעלפ ןפוא ןבלעז ןפיוא .,ךעלדנעטשרַאפמוא ןזייווסיוא םיא

 .ןרילָאק ןוא ןציקס עניילק ןעמוקעגוצ ןענייז רעטעּפש .ןרעפטנע רימ

 -- רעדיילק ,לבעמ ,גנוטכיײלַאב יד טדערעגמודַא ןרָאװענ זיא'ס

 בָאה לַאפ םעד ןיא .שיסור ןיא ןבירשעג אקוד ןוא ,ווירב ןיא ץלַא

 ַא סױרַא זיא טָאטלוזער ןיא ,םיא וצ ןסַאּפוצ טזומענ ךיז ךיא

 -קעּפס רעטצנַאטעצ ןוא רענעגנוזעצ ,רעקידנליײװרַאפ ,רעקידנרעלַאב

 .?לקַאט

 יקסווָאנַארג .ל .א ןופ ר"א עװקסָאמ ןיא זיא 1923 ינוי 28 םעד

 הכולמ רעשידיי רעװקסָאמ, ןכרוד עסעיּפ יד ןרָאװעג טריפעגפיוא

 -םולש טול ,עידעמָאק עשילַאקיזומ ,200,000/ נ"א *רעטַאעט

 קיזומ ,רעדנעלסיוא .נ ןוא ןישורבָאד .י ןופ ןבירשעג רעדיל ,םכילע

 ,"וװעשטיבָאר --- ןעמויטסָאק ,ווָאנַאּפעטס .א --- .קעד ,רעוװלוּפ ,ל ---

 ןופ רַאוטרעּפער ןיא ןבילברַאפ טייצ ערעגנעל ַא זיא עסעיּפ יד

 ןליּפשטסַאג יד תעב ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא זיא יז ןוא ,רעטַאעט

 .עּפָארײא-ברעמ ןיא

 : וָאקַאװטיל השמ טביירש "טמימ; ייב גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 עלַאיצַאס עשידיי עטשרע יד ןרָאװעג ןפַאשענ זיא ,סנטשרע,

 עכעלרעגריבניילק סמכילע-םולש .בַאטשסַאמ ןסיורג ןופ עידעמָאק
 ןופ םענרַאפ ןזעידנַארג םעד סיוא טינ טלַאה !עידעמָאק-ןטיז;

 -יורט ןוא רָאמוה רעשיריל סמכילע-םולש זיא ,יקסווָאנַארג ,מ .א

 ןרעק ןכעלרעגריבניילק ןרַאפ זיולב ןבילברַאפ סיסּפעקס רעשירעמ

 -ָאס ןכדש םעד רַאפ ,רעקָארָאס עלעמיש רַאפ ; עסעיּפ רעד ןופ

 סָאװ ,הביבס רעכעלטננייא רעד רַאפ .ה .ד .ג"דא קישטייווַאל

 יד רַאפ .טליפעג ןוא טנעקעג ל?ַאינעג ױזַא טָאה םכילע-םולש

 טײלסטעברַא ןוא רעטעברַא יד רַאפ -- ןעננַאלפ עטסקע ייווצ

 רעד ןופ ,הביבס רעשיריקנַאב-שיריכג רעד רַאפ ןוא ,טייז ןייא ןופ

 ןעמטיר ערעדנַא רָאנ ןענופעג רעטַאעט רעד טָאה ,טייז רערעדנַא

 ןיא רָאנ ,ןעמכילע-םולש ייב טינ ןיוש עטנשריעג ,ןּפמעט ןוא

 יד| רעבַאיטקָא ןופ עיגָאלָאעדיא רעד ןיא ןוא םענַאבטלעוװ םעד

 ןיא 'םניוועג ןסיורגג םניא לייו .ןעיצולָאװער עשיטסינומָאק

 ַא ,עטריצנערעפיד ַא רָאנ ,עכעלטייהנייא ןייק טינ ליּפש יר ןיוש

 ,עיזַאושזרוב ןופ ליּפש ַא ןוא 'ךמע, ןופ ליּפש ַא :עטרעדילנעצ

 .ףמַאק ןכעלרעהפיואמוא ןיא רעביא ךיז ןטכעלפ ןליּפש עדייב ןוא

 עכלעוו ,ןעמטיר ןוא ןּפמעט ,ןעגנונעװַאב ךיז ןשיווצ ןפמעק סע
 ןוא ןסַאלק ןופ טכעלפרעביא םעד םוכס רעייז ןיא ןיוש ןביג

 .ןטכיש

 רעטריזילַאטסירקסיױא רָאלק רעד ןנעק טפרַאשרַאפ זיא ?יּפש יד

 -עצ יד -- ,גנַאנּפָא ריא ייב ןיוש טלַאה עכלעוו ,עיזַאושזרוב

 ךרוד רָאנ ןצילב סע .טנטָאשראפ ךָאנ טביילב 'ךמע, ןופ גנורעדילג
 ןופ 'קעד, עמַאס םנופ .םיא ןיא ןטיירטש עכעלגעמ ףיוא םיזמר
 רעכלעוו ,ךירטש ןייא ןרָאװעג ןבעגעג זיא ,רעטעברַא יד ןופ ,'ךמע;

 :רערעייז ןמיס רעכעלטנזעוו ןוא רעטלוב עמַאס רעד רעבָא זיא

 "סניוװעג ןסיורג, םניא ןוא .ימ ןוא טעברַא ןופ טלוק רעד זיא סָאד

 .טעברַא ןפ דײרפ עקיטכיל יד טקירדענסיוא ךעלרעדנואוו זיא

 ,עוויטקניטסניא ךָאנ לייוורעד עקיזָאדיד ןעוו זַא ,ןליפ רימ ןוא . .,
 רעד ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ טעװו טעברַא ןופ דיירפ עשיכיטס

 ןקידיירפ םוצ ןעגנערב ןזומ סָאד טעװ ,טעברַא ןופ עיגָאלָאעדיא

 | .םעברַא רעד ןופ גיז

 םנופ עידעמָאק יד --- ןעגנַאלפ ייווצ עקיזָאדיד ןטימניא ןוא ,.;

 סע ןכלעװ ןיא ,רעקָארָאס עלעמיש ןופ ,םוטרעגריבניילק ןטכע

 -ןָאד ןוא שטנעמ-טפול ןשידיי םנופ המשנ עטלא יד ךָאנ טבעל

 וצ ןרענַאב עיינ יד ןיוש ןשרעהַאב סע ןכלעוו רעבָא ,טאכיק

 ןופ טרעוו רע ןוא ּפִֶא םיא טקילג סע ןעוו ןוא . ...ריבג א ןרעוו
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 ןימ ַא רימ ןעמוקַאב ,שטיווָארַאקַאמ ןָאימעס, רעקָארָאס עלעמיש

 ןוא ... .ןַאמלדַא סלַא רעגריב, סרעילָאמ ףיוא עיצַאירַאו עשידיי

 עקידרעטייו יד ןיוש רימ ןבָאה גנולעטשרָאפ רעקיזָאדרעד ןיא

 ,ןטסיטרַא ענלצנייא ןופ ליּפש --- .ליּפש-ןרָאיטקַא ןופ עפוטש

 ,ָאד ךיוא טייטש רטנעצ ןיא .ןעגנולדנאה-ןסַאמ ןופ זיולב טינ

 טמענראפ רעכלעוו ,!רעקָארָאס עלעמיש, ,סלעָאכימ ,ךיז טייטשראפ

 ןסקַאװעגסיױא ָאד זיא ,טינ טרָא ןייק עערעלַאנ סמכילע-םולש ןיא

 ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא רעקָארָאס עלעמיש .,דליב לַאינעג ַא ןיא

 ןשידיי ןופ ןעגנופאש עטסערג יד ןופ ענייא ןיא ןסלעָאכימ ךרוד

 -רַאירטַאּפ א טימ ךַאמצָאה ַא ןופ שימעג רעד .,רעטַאעט-רעמַאק

 טפָא ןיוש ךיז טסייר סע ןכלעוו ןיא ,סָאבעלַאב-רעדיינש ןשילַאכ

 ןבעגעג ָאד זיא ,תועונת 'עשיפונ-לעב, ,עוויאַאנ ךָאנ םגה ,ךרוד

 -- ןיקסוז טייג ןַאד .םרָאפ רעשירעלטסניק טסכעה ַא ןיא ןרָאװעג

 ןשידיי ַא ןופ דליב טמיורטענסיוא ןַא .קישטייװַאלַָאס ןכדש רעד

 א, ןריפפיונוצ ןייז טימ ,ןעלדנַאו ןוא ןעלדנַאה ןייז טימ ,ןכרש

 ןייז ףיוא ןטפול רעד ןיא קידנבעווש ןייֵלַא ,,טנַאװ א טימ טנַאװ

 ןוא (?טָאמ) רענטרעג ,ןלעזעג-רעדיינש יד ןוא .'םריש, ןשיסַאלק

 -עגעג-שירעלטסניק עטשרע יד ןענייז סָאד --- (לּפָאק) טַאלבדלָאג

 טּפיוהרעביא ... .עניב רעשידיי רעד ףיוא ןלעזעג-רעטעברַא ענעב

 עסיורג ץנַאנ ַא גנולעטשרָאפ רעקיזָאדרעד ןיא ןיוש רימ ןבָאה

 ענעפַאשענג ,ןטלַאטשעג-לצנייא ענעגנולעג רעקינייוו רעדָא רעמ לָאצ

 .רעטַאעט-רעמאק ןשידיי םנופ ןטסיטרַא יד ךרוד

 רקיע רעד זיא שירעדניפרע ןוא דנצנעלנ סרעדנוזַאב רעבָא ..,

 ןבענעג ָאד טָאה רע .יקסווָאנַארג .מ .א -- ןיילַא רעסישזער רעד

 עכעלסעגרַאפמוא יוװ ןביילברַאפ ןלעוװ סָאװ ,סענעצס-רעטסיימ ייר ַא

 .עניב (רעשידיי זיולב טינ ןוא) רעשידיי רעיינ רעד ןופ קיסַאלק

 טינ ךָאנ גנולעטשרָאפ יד ןעמ ןָאק ,ןרעױדַאב םוצ ,רעבָא .,;

 ןיא ךָאנ טרַאו גנולעטשרָאפ יד . .. ,טקידנערַאפ רַאפ ןענעכער

 .רעסישזער םעד ןופ עיצקַאדער רעטצעל רעד ףיוא טכיזניה רעד

 ךיז ןסָאלשַאב םינּפ ַא רעפישזער רעד טָאה '!סניוועג ןסיורג, ןיא

 ןופ ןטיבעג יד ןיא רעוט עטבורּפענסיוא-טינ ךָאנ טימ ןיינַאב

 טסנוק עוײטַארָאקעד יד זיא .קיזומ ןוא טסנוק רעוויטַארָאקעד

 יז סָאװ ,הלעמ יד ןיוש טָאה יז .זיא סע יװ ךָאנ ןעמוקעגסיױרַא

 .גננולעטשראפ רעד ןופ גנַאג ןשינַאגרָא םעד טינ ןפוא םושב טרעטש

 -רעד זיא ןרעױדַאב םוצ ... .קיזומ רעד טימ רעבָא זיא שרעדנַא

 טימ זיא רע ןוא ,רעיינ ץנַאנ ַא רעולוּפ .מ .ל רַאפ טיבעג רעקיזָאד

 טרּפ םעד ןיא . .. .ןרָאװעג קיטרַאפ ןצנַאנניא טינ עבַאנפיוא רעד

 רַאפ סניוועג רערענעלק ליפ ַא !קניוועגנ ןסיורנ, םנופ קיזומ יד זיא

 רעד ןופ קיזומ יד רעדייא רוטלוק-קיזומ רעװָאסַאמ רעשידיי רעד

 עידעמָאק עלופטכארּפ ַא ; זיא לכה-ךס רעד רעבָא .'ןירעכַאמפושכ

 ַא ,ליטס-רעילָאמ ןטריזינרעדָאמ ַא ןיא ןוא בַאטשסָאמ ןסיורג ןופ

 ןיא רעכלעוו ,טלַאהניא ןרענָאיצולַאװער ןסיורג ַא טימ עידעמָאק

 ."ןעמרָאפ עשירעלטסניק-טסכעה ןיא טרעּפרעקרַאפ

 :ץכ השמ רעביירש רעד טריטָאנרַאפ טקַאּפ ןוװַאקישט רָאג ַא

 -םולש) '200,000, ןופ גנוריפפיוא ןַא ךָאנ ,לָאמנייא בָאה'כ,

 : ןיקסווָאנַארג טגערפעג ('סניוועג רעסיורג, סמכילע

 -רעביא ריא טָאה לַאנינירַא סמכילע-םולש ןופ תורוש לפיוו ---

 ? עסעיּפ רעד ןיא ןזָאלעג

 .טרעפטנעעג טסנרע רימ רע טָאה --- תורוש 40 םודָא ---

 זיולב ןליפַא ןבילבעג ןענייז עסעיּפ רעד ןיא יצ ?פייווצ ךיא ---

 .טקרעמַאב םיא ךיא בָאה --- תורוש סמכילע-םולש 40

 | : טרעפטנעעג רימ טָאה רע ןוא

 .קיטכיוו טינ ךָאד זיא סָאד רעבָא .,רעקינייוו זַא ,ךעלגעמ ---
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 ןופ ןָאקיסקעל
 {.יייסוונוומווותטטסאוואסאו ירא יואב ר יי, טא

 יוסל עיר

 רימ ןוא רעטַאעט רעזדנוא רַאפ ןבירשעג טינ טָאה םכילע-םולש

 םמכילע-םולש ןריצודָארּפער ןיא טינ טריסערעטניארַאּפ ןענייז

 ןופ םצע-עמַאס םעד ןעגנערבסױורַא ןיא רָאנ ,טסקעט ןלענינירַא

 ןקיטנייה זיב קיטליג ןבילברַאפ זיא סָאװ ,גנופַאש סמבילע-םולש

 .גָאט
 טעמכ יוװ טקנוּפ -- '200,000/ זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד

 -ענ 'טעברַאַאב, בור'פ םיא רַאפ ןענייז סָאוװ ,ןסעיּפ ערעדנַא עלַא

 ןופ גנוסַאפרַאפ יד רעמ ןעוועג ןענייז ,ןענישורבָאד .י ךרוד ןרָאװ

 "ירא יד ןופ רעדייא וויטקעלָאק ןייז ןוא רָאטקעריד-רעטַאעט םעד

 ."רעביירש עלעניג
 טָאה ,ןילרעב ןיא גנוריפפיוא יד ןעעזעג טָאה רעכלעוו ,ליזיימ ןמחנ

 : תונעט עקרַאטש

 ויטקעלָאק םעד וצ רָאיטקַא-לצנייא םנופ גנודניברַאפ יד ..,,

 עיירפ ןייק טינ םיא טביולרעד ןוא טסעפ רעייז רָאיטקַא םעד טלַאה

 -ָאמ עטלייצעג רָאֹּפ יד רעסיוא וטפיוא םענענייא ןייק ,גנונעווַאב

 טָאה טסיטרַא רענלצנייא רעד .תושר ןייז ןיא טָאה רע סָאװ ,ןטנעמ

 -ענ-טּפיוה רעד .ליּפש-רָאכ ץלַא זיא'ס .ןרעמונדָאלַאס קינייו ָאד

 -ָארָאס עלעמיש רעדיינש םעד ןיא טינ זיא 'טנזיוט 200, םנופ טכיוו

 -ךמע, יד -- ןטלעװ ייווצ יד ןיא רָאנ ,ןייפ ריבנ םעד ןיא ,רעק

 ןַארַאפ ןענייז סָאװ ,ןּפיט-לצנייא יד ןופ .עיזַאושזרוב יד ןוא טלעוו

 ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז ,'סניוועג עסיורנ סָאד, ןיא ןמכילע-םולש ייב

 ןבעל סָאװ ,תונחמ ייווצ ,תוביבס ייווצ ,ןטלַאטשעג עטמאזענ ליפ

 -ןסַאלק רעד .רענייטש-ןסָאלק רעייז טימ ,ןבעל-ןטכיש רעייז טימ

 ָאד זיא ,ןמכילע-םולש ייב טיידעגנָא םיוק זיא סָאװ ,םזינָאנַאטנַא

 גנוטכיר רעד טָא ןיא .טציּפשרַאפ ,טרעסערגרַאפ ,ןזָאלבעצ קרַאטש

 ןפַאשעג ןוא ןייגליואוו ןוא ןיינ ךיז טזָאלעג רעסישזער רעד טָאה

 ןיא טריפעגסיורַא ןרעוו'ס . . . ,ןדָאזיּפע ןוא סענעצס עלופטכַארּפ

 -עג טינ וליפא טָאה רָאטױא רעד סָאװ ,ןטנעמָאמ ליפ עסעיּפ רעֶד
 ,טקיטכערַאב לָאמטּפָא סע זיא ןעניז ןשינעצס ןופ ,ייז ןגעוו טנַא

 -רָאפ עדייב יד ןיא סעקנעצס ,ןטעלּפוק ייר ַא ןענייז ךָאֹד רעבָא

 טינ ן'ישילשה ןימינב תועסמ , ןנעוו ךיוא טדער ליזיימ| ןעננולעטש

 .טרָא ןפיוא

 לָאז רע ,טייקכעלנעזרעּפ עקרַאטש-וצ ַא ןיא יקסווָאנַארג ...

 עשידָאזיּפע ינימ עכלעזַא ןוא ,ןיימ ןשוריפב ןָא ןזָאלכרוד סעּפע

 רעייז זייוונטייצ רעבָא ןרעטש ,קינייװ ץנַאנ וצ-ןביג סָאװ ,סעקנעצס

 רעפעילער-סָאוו ,רעפרַאש-סָאװ רעטַאעט םעד טניל'ס ביוא ,ליפי

 ןעמ ףרַאד ,היועה עשידיי ַא ,העונת עשידיי ַא ןעננעדבוצסיורַא

 ןעמ ןָאק ןוא .דייר ענייז ןגעוו ,טרָאװ ןייז ןנעוו ןטכַארט ךיוא

 יו רעביירש ןשיסַאלק ַא ןופ קרעוו שיסַאלק ַא טימ ןריניבמָאק

 סָאװ ,ןטעלּפוק םתס ןייק ןריפניירַא טינ רעבָא ןעמ רָאט ,ליוו'מ

 ".זנטעש רעקרַאטש ַא יו עסעיּפ רעד ןיא ןיירַא ךיז ןדיינש

 ןופ ר"א 2200,0002 טריפעגפיוא ?ףעטרַא; רעד טָאה 1926 ןיא

 -- ץנעט ,ןעמָאי ןעב --- קיזומ ,ווָארַאטָאלָאז .מ .קעד ,רעדיינש ָאנעב

 ,חמצ ןימינב

 :טביירש רידַאנ השמ

 ףיוא ףעטרַא רעד טָאה '200.000, ןופ גנוריפפיוא רעד טימ ,

 -רעטַאעט ןופ גרעב ייווצ ענױזַא טימ גנוטסעמרַאפ ַא ןעמונעג ךיז

 םירָאמ ןוא עװקסָאמ ןיא רעטַאעט-הכולמ רעשידיי רעד יו ,טסנוק

 -רעטַאעט ייווצ ןכיילנרַאפ םייב ,קרָאיוינ ;יא רעטַאעט סצרַאוװש

 לָאשנָאװ יד טננעה סרעטַאעט ענעדישרַאפ ייווצ ןופ ןעננולעטש

 עכלעוו גנולעטשרָאפ רעד ןופ טייז רעד ףיוא רעקירדינ קידנעטש

 ,םלוע רעד זַא ,רעבָא טקַאפ רעד ... .,ןעעזענ עטשרע יד טָאה ריא

 םצרַאװש ןיא עסעיּפ יד ןעעזעג טָאה ןכלעוו ןופ ?ייט רעסיוועג ַא
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 רעטַאעט ןשידיי

 -רַא ןיא ןעמונעגפיוא קידמערוטש ױזַא עסעיּפ יד טָאה ,רעטַאעט

 -ַאעט ןשידיײ-רענַאקירעמַא רעזדנוא ףיוא זַא ,זייוַאב ַא זיא ,ףעט

 ןייק טינרָאג סױרַא ףעטרַא רעד זיא ןטסקיצניװ םוצ טנַארפ-רעט

 ,'רענערָאלרַאפ,

 -הכולמ רעװקסָאמ ןיא ... עסעיּפ עבלעזיד ןעעזעג קידנבָאה ..}

 -יפפיוא סצרַאװש סירָאמ ... (ישזער סיקפווָאנַארנ ןיא) רעטַאעט

 -ַאב טינ תורוש ָא-יד ןופ רעביירש רעד ןָאק ,קרָאידינ ןיא גנור

 םעד ןפָארטרעביא ןיימענלַא ןיא טָאה ישזער סרעדיינש זַא ,ןטּפױה

 -קלָאפ םעד רעדָא ןטשרע םעד ןופ םזילַאטנעמירעּפסקע ןדנעצנעלג

 טָאה גנוריפפיוא סיקסוװוָאנַארג .ןטצעל םעד ןופ ןח ןשיטסירָאל

 -רַאפ טָאה יקסווָאנַארג . .. .םזילַאנַאש םענעבירטרעביא ןופ ןטילעג

 ללש ַא ןיא ,למוט ןקיברַאפ ןופ םי ַא ןיא ןמכילע-םולש ןעקנורט

 -רעביא ןוא רעטציּפשרַאפ רעד . .. .םזיטַאמָאטָא ןשיטַאבָארקַא ןופ

 טינ סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב טפָא זיא םזימָאק רעטריניפַאר

 סמכילע-םולש ןרעה וצ טריסערעטניארַאפ ךיז טָאה יקסווָאנַארג

 -ַארג זַא ,ןטכַארט טנָאקעג טָאה טסקעט סמכילע-םולש טינ ,טסקעט

 ךָאד טלָאװ ןפוא םענעגייא ןייז ףיוא .םיא וצ סָאד טדער יקסווָאנ

 -רַאפ ,יקסווָאנַארג רעד רע גיוט ןניוט, : ױזַא טגָאזעג םכילע-םולש

 סָאד .טינ רע גיוט ןסעיּפ עניימ רַאפ רָאנ ? ןגיוט טינ רע לָאז סָאװ

 סָאוו סָאד רָאנ ,ךיוא ןסעיּפ עניימ רַאפ טניוטעג טלָאװ רע ,טסייה

 סָאד ,ןסעיּפ עניימ ןיא ןזָאלנײרַא טינ ןצנַאגניא ךימ ליוװ רע

 ,'טינ גיוט

 ױזַא . .. !םניוועג ןסיורנ, ןייז ןיא טָאה ,רעדיוו ,ץרַאװש סירָאמ

 טלָאװ רע יו ןעוועג זיא'ס זַא ,קינייוװנסיוא ףיוא טכַאלעג ךיוה

 וצ ץנערוקנָאק רעטקעריד ןיא ,ןייֵלַא ךיז רַאפ עסעיּפ א טנפעעג

 ,דניירפנעזייו ינומ ץוח א ,ןרָאיטקַא עלַא וצ ןוא רָאטװַא םעד

 ץרַאװש זַא ,קיטכיוועג וצ ןעוועג ןזיא לּפָאק סלַא לָאר סנעמעוו
 הלעמ עטסערג יד ... ,רעטכעלעג ַא טימ ןזָאלבקעװַא ןענָאק יז לָאז

 עסעיּפ יד סָאװ סָאד ןעווענ רעבָא זיא גנוריפפיוא סצרַאוװש ןופ

 ןגיוא ערעייא רַאפ .אפוג רעטַאעט ןיא ןרָאװעג טענישטשאר זיא

 ןעמונעג ,ןעננאנעגפיוא ,ןרָאװעג םערַאוװ גייט-רעטקַארַאכ סָאד זיא

 רָאנ טלָאװ ןטענק סָאד ןעוו .סױרַא רעטלומ רעד רעביא ןעניר

 -טסנוק סצרַאוװש ןופ רוטַארעּפמעט יד ןעוו ,קיטסַאה וצ ןעוועג טינ

 ! עקידנעילַאמס אזַא ןועוועגנ טינ רָאנ טלָאװ ןוויואקַאב

 עיציזָאּפ ןייז טניפעג 200.000 גנוריפפיוא סרעדיינש ָאנעב

 -רעביא רעטלַאק שיטַאמעטַאמ סיקפסווָאנַארג ןשיווצ געוונטימ ץענרע

 -טלטַאּפעצ רעסייה רעשיטסירָאלקלָאפ סצרַאוװש ןוא טייקטריניּפַאר

 ָאנעב ןופ טנַאה רעד ןופ סױרַא זיא סָאד יוװ ,200.000 ... טייק

 ןיחואוו .ישזער רעקיסעמכיילנ טינ ןוא ליפוצ ןופ טדייל ,רעדיינש

 עדעי ןבייהפיוא ןרעדיינש ריא טעז ,ןלַאפ טינ לָאז ניוא רעייא

 ןיא עסירטקַא רעדעי ןוא רָאיטקַא ןדעי ןופ סופ ןדעי ןוא טנַאה

 טרעטש ... ישזער סרעדיינש .ענעצס רעדעי ןופ טנעמָאמ ןדעי

 -קיוטנַא רעקיליוויירפ רעד ןיא רָאיטקַא םעד טעװעטעילמַאה ןוא

 ױזַא ךָאד ךיז טערַאטס רעדיינש ןכלעוו ,טנַאלַאט ןייז ןופ גנול
 -ַאיצַאוטיס ,רעקידכמע ,רעקיצנוק סמכילע-םולש ...ןעלקיװטנַא וצ

 םעד ךעלנעמ טייוו יו רעסישזער םנופ טרעדָאפ רָאמוה רעלענ

 ןליפ ןרעטקַארַאכ-סקלָאפ סמכילע-םולש .ןייג וצ געוו ןסיוא טסקעט

 רעטריניפַאר ןופ רעדיילק עפייטש יד ןיא םעװקַאב טינרָאנ ךיז

 סמבכילע-םולש ןיא ןיירַא טזָאלב רעדיינש ָאנעב . . . .עיצַאזיליטס

 ןוא סרָאטװַא םעד :ייווצ עצנַאנ רָאנ ,המשנ ןייא טינ 0

 ףיוא ; רעצרעה ייווצ טימ עסעיּפ-רעדנואוו יד זיא סע .ענענייא ןייז

 םענעטלַאהעגנסיוא ןכעלטייהנייא ןַא ןָא ,סטכער ףיוא ןוא סקניל

 ."םטיר
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 סא א

 : גנוריפפיוא רעד ןגעוו טביירש ןיגלָא .מ

 זיא'ס .'200,000, סעוװָאטַאק רעסיורג סמכילע-םולש זיא'ס ...,

 -ָאק-ףעטרַא רעד זיא סע .טנַאה-רעטסיימ עגנירג סרעדיינש אנעב

 .ץרַאה עטשלחרַאפ סָאד םיא טקיווקרעד סָאװ ,ךַאז ַא ןיא וזיטקעל

 '900,000, .ףוס ןזיב בייהנָא ןופ עינָאפמיס ַא זיא 0.

 -רַאפ וצ ףיוא טינ טרעה סָאװ ,םָארטש רערעטיול ַא יו ךיז טסיג

 ןיא ךָאד זיא '200,000,... .טונימ רעקיצנייא ןייק ףיוא ןפַאג

 סע טלָאוו ,סַאּפש ַא רָאנ ןעוועג סע טלָאװ ,סַאּפש ַא יו רעמ ןתמא

 ,עניב רעד ףיוא ךיז טוט ןוא ךיז טדער סָאװ ,סָאד רָאנ ןעוועג

 יד ןבירשעג רעבָא טָאה םכילע-םולש .גונעג טינרָאג ןעוועג טלָאװ

 ףיוא ;טסנרע רעסיורג ַא טקעטש ץיוו םעד רעטניה זַא ,ױזַא ךַאז

 עידענַארט יד ןטלַאהַאב ְךיִז טָאה ײרעכַאל ןופ גָאר טייז םענעי

 -ָאל ַא ןיא 'ןזייא ןוא רעש, ךמע, ... .עסַאמ רעד ןופ ןבעל םנופ

 -עבעל א ,טכייל ַא טימ .ןָאפ ַא זיא 'ןזייא ןוא רעש ,ךמע, גנוז

 -פיוא רעד וצ ןעגנאגעגוצ רעדיינש אנעב זיא גנוסַאפפיוא רעקיד

 ןוא ,סַאּפש םנופ טנורגרעטניה ןיא טסנרע םעד ןטלַאה ןופ עבַאג

 -נַאג רעד טימ ,ןפוא ןקידהיחמ א ףיוא טזיילעג עבַאגפיוא יד טָאה

 סלֵא סעקינפעטרַא יד ןופ דיירפ-ברַאפ ןוא טפַאשביל-טסנוק רעצ

 ,גנומענרעטנוא יד ןכעלקריוורַאפ ןעגנַאגעגוצ ייז ןענייז וויטקעלָאק
 ."ךַאז עטקעפרעּפ ַא ייז ןבָאה ןפַאשענ ןוא

 :טביירש שטינַאּפ רודגיבא

 א .ןדירפוצ זיא םלוע רעד : טכיירנרעד זיא ליצ רעייז ...,

 ןייז ךָאנ ןָאק סָאװ םורָאװ .רעטכעלענ ןופ טכייק רע זַא ,ןמיס

 רעד טימ ךיז טצונַאב ףעטרַא רעד ... ? קפעטָארג יו רעשימָאק
 ןופ עיצידַארט רעד ןנעק יא זיא סָאד .ךַארּפשסיױא רעשיווטיל
 ,טקעלַאיד ןשיסור-םורד םעד טריטּפָאדַא טָאה סָאװ ,רעטַאעט ןשידיי

 טינ ןענייז סָאוו ,ןדלעה סמכילע:םולש ןופ טסייג םעד ןנעק יא

 ןדייר עשיווטיל עקיטכיזרָאפ סָאד ... .סעקַאװטיל ןייק ןעוועג

 סמבילע-םולש .ךַארּפש רעד ןיא טיײקכעלריטַאנ-טינ ַא טכַאזרואראפ

 טינ ןבָאה ,ךעלטקניּפ ןוא רָאלק ױזַא טדערעג טינ ןבָאה ןדלעה

 ןיא ןּפיורג יד ענעדיי עגרַאק ַא יו טרָאוװ סכעלטיא טלייצעגרעביא

 זיא .רומזמ ַא יו טַאלג סע טייג ףעטרַא םייב ... .ןיירַא ?ּפעט

 ."ןייש וצ זיא הלכ יד סָאװ ןורסח ַא לָאמַא עקַאט

 ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג 1927 יַאמ 15 םעד ךיוא זיא עסעיּפ יד

 ,םולבנעזָאר ןוא קינלעמ ןופ ר"א ,עניטנעגרַא ןיא *מַארדיא, םעד

 -:טעווָאס ןופ קידנעמוקקירוצ ,רעלדַא סוילוי טָאה 1929 ןיא

 יקסנימַאק; ןיא עשרַאװ ןיא עסעיּפ יד טריפעגפיוא ,דנַאברַאפ

 ."רעטַאעט
 ןופ קידנעמוקקירוצ ,ןיבור םחנמ טָאה 1929 רעבמעצעד ךרעב

 רעד ןופ גנוריפפיוא עיינ ַא עגיר ןיא טכַאמעג ,דנַאברַאפנטעווָאס

 200,000 נ"א עסעיּפ

 ,"ןָאטעגפיוא ןיבור .מ טָאה סָאװ; לקיטרַא ןַא ןיא ןיאטיק} .ק .מ

 : טביירש

 ןוא ןסעיּפ 48 ?בה-ךס עגיר ןיא טריפענפיוא טָאה ןיבור .מ,

 טינ רשפא) רעטַאעט ןשידיי םעד ןָאטעג סיוטש ַא רע טָאה טימרעד

 (םיצוביק עשידיי ערעדנַא ךָאנ רַאפ רָאנ ,ןיילַא עגיר רַאפ רָאנ

 עסעיּפ עבלעזיד .רעדנואוו רענדָאמ ַא ... .ךלהמ ןטכער א ףיוא

 ןקירָאפ ןיא ןעננאנעג זיא 'סניווענ רעסיורג רעד, ןעמָאנ רעטנוא

 ןוא ,םלוע םעניילק רָאנ ַא ייב ןוא לָאמ יירדדייווצ ַא ?כהח-ךס ןָאזעס

 עטקַאּפעג רַאפ ןָאזעפ ןבלַאה ַא ןופ ךשמ ןיא לָאמ 17 סע טייג ָאד

 -סקלָאפ רעטושּפ רעקיצרַאה ַא זיא רעקָארָאפ עלעמיש סניבור .ןלַאז

 ,טייקכייוו ןוא רָאמוח ?סיב טכער ַא טימ רעדורב רעטונג ַא ,שטנעמ

 .ןעלעמיש ןייז טימ םַאזנייא טינ טביילב ןיבור רעבָא ,'ךמע, ןַא
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 אהה

 -ניזטימ ,רעליּפשטימ ענייז עלַא ,ןעמעלַא טימ ךיז טימ טסייר רע

 -- חכ ןייז טייטשַאב םעד ןיא ןוא .םלוע ןצנַאג םעד ןוא רעג

 זיא ענעצס יד :םורַא ןצנַאנ ןטימ ןעמַאזוצ טנערב ןוא טדניצ רע

 ,םורַא סָאװ ,ץלַא ןוא גנוטכיילַאב ,סעיצַארָאקעד יד .גנונעוַאב לופ

 רע ןוא ,ןעניבור טימ ןעמַאזוצ טליּפש ,ךיז טגעװַאב ,טימ טצנַאט

 םורַא ץלַא ןוא ,ךיז טיירד סָאװ ,דָאר רעקידרעייפ רעד זיא ןיילַא

 .םטיר ןוא ּפמעט ןיא ןנעװַאב ךיז זומ

 עביל, ןיא ,!וינעּפמעטס , ןיא ױזַא ,'סניוועג ןסיורג, ןיא זיא ױזַא

 ,רַאטס ןייק קידנליּפש טינ; םוטעמוא --- '!רעיינקידייל, ,'בוח ןוא

 ענייז ןופ ןטייקיאעפ יד קידנכַאושּפָא טינ ,'ןטלייוורעדסיוא, ןייק

 ענייז ןופ ןעמוקַאבוצסױרַא טכוז ןיבור ,טרעקרַאפ .,רעליּפשטימ

 רע .ןבעג ןענָאק ייז סָאװ ,םומיסקַאמ םעד רעליּפשטימ-ןגעלָאק

 ןטכיײלסױרַא לָאז רע ידכב עקימורַא יד ןעלקנוטרַאפ וצ טינ טכוז

 פייוו ,סױרַא אלימב רעבָא ןיוש טמוק סָאד .רעקרַאטש ןוא רעלעה

 ַא ,טנעמַארעּפמעט ,עיסערּפסקע ךס א טימ טבַאגַאב ןיילַא זיא רע

 -ַאב ךעלנייוועגמוא רקיע רעד ןוא ,קימימ ענייפ ַא ,עמיטש ענעטלעז

 םורַא ערעפסָאמטַא ןא ןוא גנומיטש עקיטיונ יד טפַאש רע .ךעלגעוו

 רע טדניברַאפ ױזַא ,םלוע ןרַאפ ןוא רעליּפשטימ ענייז רַאפ ךיז

 ,םלוע ןטימ --- קיטש ערַאנלואוו ןָא ,ןטקעפע עקיליב ןָא -- ךיז
 ,עסעיּפ רעד ןופ המשנ רעד טימ ךיז טפעהַאב ,לַאז ןטימ ענעצס יד

 .טּפַאלק סע --- ןוא רעדנַאנַאטימ רעליּפשיוש יד ןעמַאזוצ טדימש

 גנורַאפרעד עסיורג ךיז טימ טכַארבעג רע טָאה ואוו ץעגרע ןופ
 -עצס ַא ךיז ןיא טּפַאזעגנייא טָאה ,קינכעט-רעטַאעט ענרעדָאמ ןופ
 רעד ןופ רעטערב יד ףיוא רעדנַאנופ סָאד טיש רע ןוא רוטלוק עשינ
 ,עסעיּפ רעד ןופ טסקעט רעד קיטכיוו ױזַא טינ זיא םיא .עניב
 ףיוא ּפֶא ױזַא טינ ךיז טלעטש רע .עיצַאניבמַאק עשינעצס יד יו

 ,(ןושל ןשירָאיטקַא ןפיוא) "עזָארּפ , ענעפורעגיוזַא יד ,רעטרעוו יד
 -קנואווש ןפיוא ,טסעשז ןפיוא ,גנוגעווַאב רעד ףיוא יו ,ןגָאלַאיד יד
 ,םטיר ןוא ּפמעט ,ץנַאט ןלופ

 ןַארַאפ קינייװ רָאנ זיא !וינעּפמעטס, ןופ גנוריזינעצסניא רעד ןיא
 -סקלָאפ ַא טדער סע .רעטרעוו ןיא ןלייצרעד רעדָא ,ןדייר וצ סָאװ
 ,םינתוחמ ןופ ,סעטתנתוחמ ייווצ ןופ עקנעצס א ,לדיל ַא ,וויטָאמ
 ,ךיז טכוד .ןקוירט עשינעצס ,יירשעגסיוא ןַא ,'לדיירד א, ,ץנַאט ַא
 ןןייש| רענייש ַא טימ טדימשעגסיוא ךָאד ,ךעלקערב ןוא ךעלקיטש
 .קרעוו ןשינעצס| רעשינעצס

 יד טצַאלּפעג טָאה עגיר ןיא זַא ,וצרעד ןעוועגנ םרוג טָאה ןיבור
 -וזַאב-ןסַאמ םעד ןגױצעגנּפָא טָאה רע .עטערעּפַא-טנלַאשט עשידיי
 -טרעוו עקיטיידייווצ יד ןופ ,ץומש רעטעוועדנושרַאפ רעד ןופו רעכ
 .ץנעט ןוא ךעלדיל עקיליב ןוא הּפילובנ ,ןציוו עקידלציק ,ךעל
 ,ןעגנולעטשרָאפ עשיטעטניס טריוויטלוק רע טָאה םעד טָאטשנא
 טָאה ,ןמכילע-םולש ןופ רָאמוה ןקיטפַאז םעד טשירפעגפיוא טָאה
 ןשידיי ןטריזיליטס ,רעדיל-סקלָאפ עשידיי עקיצרַאה ןטכָאלפעגניירַא

 ךעליירפ יא ,שירעלטסניק יא ןייז ןָאק'ס זַא ,ןזיװַאב טָאה ,ץנַאט
 -אזוצ םלוע ןטיירב םעד 'ןעמונעג, טימרעד טָאה ןוא ,קיטסול ןוא

 סעּפע טניפעג ןפוא ןייז ףיוא רערעדעי ,ץנעגילעטניא רעד טימ ןעמ

 סָאד .ןליּפש ןכעלנעזרעּפ סניבור ןיא ןוא גנולעטשקעוַא רעד ןיא

 " םלוע-רעטאעט םייב טבילַאב ןוא רעֶלוּפָאּפ טכַאמענ םיא טָאה ןילַא

 עסעיּפ יד טריפעגפיוא ןיבור םחנמ טָאה 1930 רעבמעטּפעס ןיא

 | .עשרַאװ ןיא

 | - :תונורכז ענייז ןיא טלייצרעד טרעכייוו .מ .רד

 -םולש טימ ןיבור םחנמ טָאה ןָאזעס-רעטַאעט םעד טנפעעג,

 ןיא רע .יקסווָאנַארג .א ןופ ישזער רעד טיול ,200.000 סמכילע
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 ןופ ןָאקיססעל

 טריפַאלקער ױזַא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד עשרַאװ ןיא ןעוועג טשינ

 1929 ינוי רעלדַא סוילוי ןָאטעג סע טָאה םיא רַאפ .גנולעטש ןייז

 -ַארג ייב טּפַאכעגרעטנוא ןבָאה עדייב .רעטַאעט סיקסנימַאק ןיא

 עכעלטע ןוא םיטרּפ עויטַארָאקעד עכעלטע יו רעמ טשינ ןיקסווָאנ
 עידעמָאקסקלָאפ ַא ןבעגעג ייז ןבָאה ןתמא רעד ןיא ,ןענעצסנַאזימ

 ןוזּפחב טלעטשעגקעווַא יז טָאה רעלדַא .גנאזעג ןרעמונ ךכו ךכ טימ

 ןשירָאיטקַא ןטלַא ןייז ףיוא ךיז טזָאלענ ןעלעמיש קידנליּפש ןוא

 -ענסיוא ,ננוריפפיוא יד טיירנענוצ ךעלטנירג טָאה ןיבור .ךרד

 עלעמיש ןופ לָאר רעד ןיא ןיילַא ןוא סענעצס-לבמַאסנַא עטונ טעברַא

 ןקידעבעל םעד ןוא םינונינ ענייז קנַאד ַא ,הניגנ יד .טרילעזיצסיוא

 ןרעלדַא ייב ךיוא --- ?לטָאמ) ןַאמטָאר ; ןטסיטרַא יד ןופ ליּפשפיונוצ

 -נעמולב .ד ,(לּפָאק) ןאנזוב .ח ,(לָאר עקיזָאדיד טליּפשעג רע טָאה

 -יײװַאלָאס) ןַאמרעדעל .ד ,(ינעמיטע) בילטָאג .ה ,(עקלייב) דלעפ

 ןוא םלוע םייב ןעמונעגסיוא קרַאטש גנולעטשרָאפ יד טָאה (קישט

 ."םישדח ייווצ עּפאנק ןעגנַאנעג זיא

 | :ליזיימ ןמחנ טביירש גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 זיא'ס ?ןמבילע-םולש ןלעטש ױזַא ןעמ ףרַאד ןוא נעמ ןעמ יצ ,

 ןריפ .ענַארפ ערָאלק-וצ ַא קיטייצכיילנ ןוא עטריצילפמאקדוצ ַא

 -וטַאנ ןופ טונ זיא'ס ןעמעוו .קירביא ןיטולחל ָאד זיא סעיסוקסיד

 ליואוו םיא סע לָאז -- ןעננוריפפיוא עכעלקריוז תמא ,עשיטסילַאר

 ,ןבעל םוצ טמוק ןוא ןבעל ןופ טמוק סָאװ ,טסנוק רעבָא .ןעמוקַאב

 -רעביא ןוא .ןבעל ןופ רעקידבוט-םוי ,רעכעלרעייפ ןייז ךָאד זומ

 ףליה רעד טימ ןפַאשענ טרעוו סָאװ ,רעטַאעט .רעטַאעט טּפיוה

 ןעעז רעטַאעט ןיא טמוק ןעמ .ברַאפ ,גנוגעוװַאב ,קיזומ ,גנַאלק ןופ

 רעיוא ןוא גיוא סָאד .סרעכעלרעייפ ןוא ,סרענעש ,סרעכעה סעּפע

 ,עסעיּפ ןַאהרַאפ ןענייז ,לקַאטקעּפס ךָאנ ,ליּפש ךָאנ קיטשרוד זיא

 -רעוו ףיוא ,םזינָאלָאכיסּפ ףיוא ,קנַאדענ ףיוא טיובעג ןענייז סָאװ

 -רעביא ןוא --- סעסעיּפ סמכילע-םולש דָארג רעבָא ,?גנַארעג-רעט
 עסיורג סָאד, סע טסייה ןמכילע-םולש ייב) 200,000 ןייז טּפיוה

 ןענייז -- ('רצוא רעד,) 'רעבערגדלָאג, ענייז ךיוא יוװ ('סניוועג
 ןדנעוונָא ייז ייב לָאז'מ ןעננַאלרַאפ ןוא ךיז ןזָאל סָאװ ,ןכַאז ליּפש

 -עננָא עקַאט טָאה םכילע-םולש .עקידוועליּפש ,עשילקַאטקעּפס סָאד

 עלעמיש טלייטעגנייא ,ליּפש-סקלַאפ 'סניוועג עסיורג סָאד , ןייז ןפור

 עשידיי ליומ ןיא םיא טניילענניירַא ןוא 'הניגנ לוק, ַא רעקָארָאס

 -ידעבעל ַא זיא םלוע-ךמע, רעקירעביא רעד ךיוא ,רעדיל-סקלָאפ

 סָאד .סנייא ןיא סָאד .רעקידנצנַאט-קידוװעגניז ,רעזָאלגרָאז ,רעק

 ,טפרַאשרַאפ ,טעמזוגרַאפ קיניזטסואווַאב ץנַאנ טָאה .ע .ש : עטייווצ

 .ןּפיט יד ןופ ןטײקכַאוװש ,ןרעטקַארַאכ ,ןטפַאשננייא יד טציּפשרַאפ
 יד -- ןטלעוו ייוצ יד טצענערגרעדנַאנַאפ ןיילַא ךיוא טָאה רע

 ,ערעטנומ ַא םיא ייב זיא עטשרע יד .עשיריבג יד ןוא טלעוו-ךמע;

 עטייווצ יד ןוא ,עשידניק-תומימת ךיוא ןוא עקיטולבלופ ,עקידעבעל

 ןעגנונעכייצַאב יד ןיוש .עטרירענַאמ ,ענעגיוצעגנָא ,עשלַאפ ַא ---

 -סיוא ,רערָאלק א זיא ?טעצ-לַאנָאזרעּפ םעד ןיא ןעניױשרַאּפ יד ןופ

 ןופ עביל ,טעטעיּפ יד ךעלרעּפנײשַאב טעז'מ ןוא ,רענעכָארּפשעג

 .עטייווצ יד וצ ,קזוח ,גנוטכַארַאפ ןייז ןוא ,ענייא וצ .ע .ש

 ףָאטש ןוא ןטייקכעלגעמ ליפ רעבירעד טָאה רעסישזער רעד
 ןמכילע-םולש ייב זיא'ס סָאוװ ןכַאמ וצ רעטלוב ,ןכיירטשוצרעטנוא

 ןוא קיצנוק רעייז רעבירעד טָאה יקפווָאנַארנ .א .טריציקס רָאנ

 -טכַארּפ סרעװלוּפ .? ןופ ףליה רעד טימ טצונעגסיוא שירעטסיימ

 -טייג ןוא טימ-טייג סָאװ) עיצַארטסוליא רעשילַאקיזומ רעלופ

 -םכילע-םולש ןקידוועליּפש םעד (גנולעטשרָאפ עצנַאנ יד סיוארָאפ

 סָאד טָאה רע .,לקַאטקעּפפ ןלופטכַארּפ ַא טיובענפיוא ןוא ףָאטש

 ךָאנ םיריבנ יד ייב ענעניוצעגנָא סָאד ןוא !ךמע, ייב עקידוועגניז

 = טיט
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 רעטַאעט ןשידיי

 סָאד ךיוא ליּפש ןיא ןגיױצעגנײירַא טָאה רע .טפרַאשרַאפ רעמ

 -ַאב ייווצ יד ןדניברַאפ סָאװ ,ןּפיט עקיטייז יד ןופ ןוא ,לטעטש

 --- ייקאל לדנעמ ,ןוטלאק ,קישטיוואלאס ןופ -- ןטלעוו ערעדנוז
 םיא ייב סיוא טסקַאװ קיטייצכיילנ .ןטלַאטשעג עשינַארט טכַאמעג

 תופוקת ,ןטכיש טרעּפרעקרַאפ סָאװ ,לָאבמיס ַא יו טלַאטשעג עדעי

 .ןבעֶל ןשידיי ןיא

 ןייז ןיא יקסווָאנַארג .א ןופ םיכרד יד ןיא טיינ סָאװ ,ןיבור .מ

 זיא רע .ןמכילע-םולש וצ יירט רעמ זיא ,גנוריפפיוא-םכילע-םולש

 זיא ןיקסווָאנַארנ ייב .טסקעט סמבילע-םולש טימ ןדנובעג רעטסעפ

 ליוו ,םיא רע טרעדנע ,רע ליוו .'רצויה דיב רמוחכ, טסקעט רעד

 עיינ וצ רע טינ ,רע ל?יוװו ןוא ,סיוא ןצנַאנניא םיא רע טקעמ ,רע

 -קעּפס רעמ ,טרָאװ יוװ ליּפש רעמ ךיז טמוקַאב לָאמטּפָא .רעקיטש

 טימ ןצנַאגניא גנולעטשרָאפ ןייז טפַאש ןיבור .מ .עסעיפ יוװ ?קַאט

 ךיז רע טביולרעד רעטרע רָאּפ ַא ןיא רָאנ ,ףָאטש-םכילע-םולש

 ןיא רימ ןבָאה ףוס ןזיב בייהנָא ןופ רעבָא ,ןניױנּפָא עקינייא ףיוא

 ענייז ,ןשטיינק ענייז ,דייר ענייז ,ןמכילע-םולש גנולעטשראפ רעד

 ,ןרובמַאלַאק

 םעד טּפַאכרַאפ ,ליּפש סָאד ,עניב רעד ףיוא גנולדנַאה יד ןעוו

 רעד סע זיא ,גנוקיצטנַא ,דיירפ םיא ייב סױורַא טפור ,רעיושוצ

 -ָאננ םעד ןופ םיור-עניב רעד .,טונ זיא'ס זַא ,ןמיס רעטסעב

 םעד ןופ ףליה רעד טימ ,ןיבור .מ ךרוד זיא רעטַאעט-'ישטשָאוו

 ,טלופענסיוא שירעטסיימ ןוא ןייש ןעוועג ,שטיוועקצאמ רעלָאמ

 ערעכאװש ךיוא ןעוועג .,ןדָאזיּפע ,סענעצס בור סָאד ךיוא ױזַא

 רשפא ןוא) ןטסיטרַא יד ואוו ,ןטקַא ריפ יד ןופ ףיול ןיא רעטרע

 טימ ןלופוצנֶא ןזיװַאב טשינ ךָאנ ןבָאה (רעסישזער רעד ךיוא

 ןרָאװעג ןסירעגרעביא יװ ליּפש יד זיא ןַאד .ליּפש טימ ,טלַאהניא

 ןבילבעג ןוא טליפרעד ךיילנ סע טָאה לַאז ןיא רעיושוצ רעד ןוא

 -יּפשיוש רעד ןוא יירד ַא רעדיוו טוט דלַאב רעבָא .טשױטנַא יו

 ןיא ןיוש ךיז ןעניפעג רעיושוצ רעד םיא טימ ןעמאזוצ ןוא רעל

 ."חור-תחנ ןוא דיירפ ןופ ,גנובעלרעביא ןופ ,ןבעל ןופ ?בריוועג

 ןוא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג ןיבור םחנמ זיא 1931 רעבמעווָאנ ןיא

 ןוא ,"רעטַאעט דנַאלָאר , ןיא ,קרָאי-וינ ןיא עסעיּפ יד טריפעגפיוא

 יז טרָאד ךיוא ,עניטנעגרַא ןיא 1928 ןיא ןליּפשטסַאג ענייז תעב

 ,טלעטשעג

 גנוריפפיוא סניבור םחנמ ןופ טשיױטנַא קידלַאװג זיא דלַאװכוב .נ

 -עג עסיורג סָאד; ןופ עיצַאטערּפרעטניא רעד ןופ סרעדנוזַאב ןוא

 : "סניוו

 ןמכילע-םולש ייב זיא סע יו ערקירּפ .עילידיא רעד ןגעוו . .. ,|

 ןוא רעדיינש םעד ןשיווצ תודחא עקידהמשנ ןוא טפַאשטניירפ יִד

 יד סָאוװ ,עביל יד .קידלקע שממ ןעניבור ייב יז זיא ,ןלעזענ ענייז

 טייטשרַאפ ,זיא ,ןעלעמיש וצ סױרַא ןוייוו ןעגנוי-רעדיינש ייווצ

 טינ זיא גנוביירטרעביא יד ןוא ,ןעניבור ייב לַאפוצ ןייק טינ ,ךיז

 ַא טקעטש ָאד .ישזער רעדָא קַאמשענ ןופ טייז רעד ףיוא זיולב

 ןוא תודחא ןופ עיפָאזָאליפ עטנַאקַאב-?יואוו יד ,/עיפָאזָאליפ;

 -רַא ןשידיי םעד ןוא סָאבעלַאב ןשידיי םעד ןשיוװצ טפַאשהבורק

 ןקרַאטש טימ ןקעמש סָאװ ,סעילידיא ןימ םעד ןופ זיא'ס .רעטעב

 ןַא זיא סע .ףמַאק-ןסָאלק ןוא גנולייטעצ-ןסַאלק ןגעק סָארדרַאפ

 ,ןדיי ייב תודחא-ןסַאלק רעקידלטעטשניילק רעד ןופ עיצַאזילַאעדיא

 -ַאטעלָארּפ ןגעק עיצַארטסנַאמעד ַא ןופ ףערטַאב םעד טָאה קסָאװ
 .ףמַאק-ןסָאלק ןוא ןייזטסואווַאב-ןסַאלק ןשיר

 ַא ןיא ןביילקרעדנַאנַאפ ךיז ןענָאק סָאו ,רעטעברַא רַאפ . . ,

 ַא טימ ליּפש עזָאלבעל א 'טנזיוט טרעדנוה ייווצ , זיא ,עסעיּפ
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 רַאפ ןוא ,ןעעדיא ןוא ןעגנומיטש עכעלרעגריב ןופ חיר ןקרַאטש

 ,רָאלק זיא ,טייקשינעצס ענרעדָאמ טימ ךיז ןריסערעטניא סָאװ ,יד

 ,עטנַאסערעטניא-ּפאנק ַא ןזיא 'טנזיוט טרעדנוה ייווצ, סניבור זַא
 ".'ננומַאכָאנ עטריפענכרוד טכעלש

 ,רד זיא גנוריפפיוא סניבור רַאפ טרעטסײגַאב ךעלנייוועגרעסיוא

 : ינודקומ

 -םולש וצ רעסישזער רענרעדָאמ א ןעגנַאנעגוצ זיא טָא ...,

 ןוא עטָאּפַאק עכעלרעסיוא יד ןלַאפעגּפָארַא זיא ,קרעוו ַא סמכילע

 שידיי יינ ?קיטש ןייפ א ,ליּפש ןרעדָאמ קיטכערּפ ַא סױרַא זיא סע

 רעד .קיטש-רעטַאעט שימטיר ןיישרעדנואוו ַא -- ןוא רעטַאעט

 -רַאפ ,ןמכילע-םולש טלקנוטרַאפ טינ טָאה רעסישזער רענרעדָאמ

 רעקידוװעליּפש ןוא רעקיברַאֿפ ,רעפרַאש םיא טָאה רע ,טרעק
 .טכַאמעג

 זיא 'סניוועג רעסיורג רעד, זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה ןיבור םחנמ

 ןפוא ןשימָאק-ףרַאש א ףיוא ליוו סָאװ ,עלהשעמ ַא ,עלהשעמ ַא

 ןוא ךייר ןוא םערָא ןופ ןטסַארטנַאק עפרַאש יד ןעגנערבסיורַא

 טּפמעטרַאפ סָאװ ,טלעג-רזממ םעד ףיוא רעגניפ יד טימ ןעלטייט

 טריפענפיוא ןיבור םחנמ טָאה עלהשעמ ַא יװ ןוא ... .ןשטנעמ
 א יו ןוא ,עלהשעמס עקידנכַאל ַא ןיא סע .עידעמָאק עקיזָאדיד
 א יו .עיזַאטנַאפ ןוא טייקכעלקריוו ןשיווצ יז טבעווש עלהשעמ

 ַא יו .םטיר ןקידהשעמ ַא עקַאט ננוריפפיוא יד טָאה עלהשעמ

 יד ןוא ןשטנעמ יד גנוריפפיוא רעד ןיא ןןענייז} זיא עלהשעמ

 רעד זיא עלהשעמ ַא יװ .טבראפענ עװַאקישט ?לסיב ַא הביבס

 -שטעטַאטס ןייק טינ ןיטולחל ןוא רעשירעפיטש רעייז ַא םזילַאער

 ףיוא טקוק ןעמ ןעוו סיוא טעז רע יו םזילַאער ַא זיא סע :רענ

 רעבָא ,טלעוו עקיבלעזיד עקַאט ,זָאלנ ןטרילָאק ךרוד טלעוו רעד

 .רעשיטסאטנַאפ סעּפע ,שרעדנַא סעּפע

 -עג טָאה רע .רעדנואוו ןזיוואב תמאב טָאה ןיבור םחנמ ...

 ןופ רעליּפשיוש ,עטערעּפָא רעד ןופ סנטסיימ ,רעליּפשיוש ןעמונ

 ןליּפש טכַאמעג ייז טייצ עצרוק ַא ןיא טָאה ןוא עמַארדָאלעמ רעד

 עשימטיר ָאד ןיא סע ... .רענייטש םענרעדָאמ עמַאס םעד ףיוא

 עניב טייז ןייא ןופ גנורּפש ַא קיזומ יד טרעדָאפ ןוא ,גנוגעווַאב

 ,טייקנילפ רעשימטיר טימ טכַאמענ סע טרעוו ,רערעדנַא רעד וצ

 עיצַארָאקעד יד . .. .רעטַאעט ןשידיי ןיא טינרָאנ טעז ריא סָאװ

 -רעד ,גנוגעװַאב רעשימטיר רעד טפלעה יז זַא ,טיובעג ױזַא זיא

 רַאֿפ טייקכעלנעמ יד ןבעג וצ לעיצעּפס טיובעג יז זיא רעבָא טּפיוה

 רעד ףיוא ךיז טנעװַאב סע סָאװ ,ץְלַא .,ןסַאמ ןופ סעיציזָאּפמָאק

 ,טלעטשרַאפ טינ טרעוו שטנעמ ןייא ןייק .קיטנָאק ,טלוב זיא עניב

 טקַא רעטשרע רעד ... ,ןלַאפרַאפ טינ טרעוו גנוגעווַאב ןייא ןייק

 -ָאקעד ,שירעליּפשיוש ןסָאנענפיונוצ ױזַא זיא רע ,ץנַאג ױזַא זיא

 ַאזַא רעטַאעט ןיא ןעמ טעז ןעוו ןטלעז זַא ,שילַאקיזומ ןוא וװיטַאר

 -נַאלקּפָא ןענייז ןטקַא ייווצ ערעדנא יד . .. .טײקצנַאג עכעלקילג
 ןטקַא ערעדנַא יד .. .טקַא ןטשרע ןכעלרעדנואוו םעד ןופ ןענ

 .ןטשרע ןיא סָאוװ ןלַאפנייא עשירעפישזער עקיבלעזיד טעמכ ןבָאה

 ,קרַאטש שירעלטסניק ךיוא ןטקַא ערעדנַא יד ןענייז קילנ םוצ ..}

 .טקַא ןטשרע םעד ןופ עפש רעקידלַאװנ רעד טימ טינ רעבָא

 זיא סע .גנוריפפיוא עיינ תמא ןַא סע זיא םורַא ןוא םורַא , ..

 ".םכילע-םולש םעיינ ַא ןעעז ןוא רעטַאעט ןיא ןציז וצ תויח ַא שממ

 "יש עטשרע עלַא ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג עסעיּפ יד זיא ללכב

 ,טלעוו רעד רעביא סרעטַאעט עשידיי עלענָאיסעּפָארּפ ןיא רעליּפש
 רעייז ?רעקָארָאס עלעמיש, לָאר רעד ןיא ךיז ןבָאה ערעדנַא ןשיווצ

 ןוא ,ווָאקרוט טנומגיז ,עּפמַאיל סירָאמ --- עּפָאריײא ןיא טנכייצעגסיוא

 .קינלוקס השנמ -- עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןיא
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 קיגלוקס השנמ

 סלַא

 "רצקָארָאס עלעמיש,

 ןיא

 סמכילע-םולש

 "סגיװעג עסיורג סָאד;

 קרָאי-וינ ןיא ?ָאידוטס ןילַאמ, ןיא זיא 1945 רַאונַאי 12 םעד

 ,סניוועג עסיורג סָאד; םוַאבטָאר בקעי ןופ ר"יא ןרָאװעג טריפעגפיוא

 -- רעדיל ,םכילע-םולש ןופ (רעדליב 4) ןטקַא 3 ןיא ליּפש-סקלָאפ ַא

 ,?לעדנַאק .א .ה -- .רָאקעד ,ןהָאק .ה --- קיזומ ,ןָאזרעדָארב השמ

 : טביירש ןַאמלעגָאפ ,ל

 רעד ןיא טָאה 'סניוועג עסיורג סָאד, עידעמָאק סמכילע-םולש ,

 טַאהעג טָאה יז יו םינּפ רעדנַא ןַא ?סיב א ןעמוקַאב !עניב-סקלָאפ,

 -סקלָאפ רעד ןופ רָאסישזער רעד .ןעגנוריפפיוא עקידרעירפ ייב

 םעד עידעמָאק רעד ןיא ןבעגענניירַא טָאה ,םוַאבטָאר בקעי ,עניב

 ןטכייל ַא רעייז ןיא טלדנַאװרַאפ יז טָאה ןוא קסעטָארנג ןופ טסייג

 יו ,טפול רעד ןיא יוװ סעּפע ּפָא ךיז טליּפש סָאװ ,ליּפש-סקלַאפ

 -םולש יצ ... דרע רעד ףיוא טינ ןיא ,טלעוו רעשיטסַאטנַאפ ַא ןיא

 רעד .ענַארפ עסיורג ַא ךָאנ זיא ןענואוועג ןופדעד טָאה םכילע

 גנופַאש סמכילע-םולש ןופ ליטס רעד ןוא טסייג רעד ,טלַאהניא

 ,9לבב דרע רעד וצ ,טייקכעלקריוו רעשידיי רעד וצ טנָאנ ױזַא זיא

 עכלעזַא ןיא טצוּפַאב םיא ןעז וצ ענדָאמ סיוא טמוק סעּפע ןַא

 טניישענסױורַא טראפ טָאה סלַאפנדעי .ךעלרעטילפ עשיטסינרעדָאמ

 ןעגנולקענּפָא טָאה סָאװ ,טרָאװ ןדעי ןופ ןוא עזַארפ רעדעי ןופ

 -מיטסקלָאפ ןייז ,רָאמוה רעקיטכיל סמבילע-םולש ,עניב רעד ףיוא

 סָאד ןוא ,םעט ןשידיי ןטכע םעד ךיז ןיא טָאה סָאװ ,ךַארּפש עכעל

 ןצוּפַאב ןוא ןדיײלקַאב טינ לָאז ןעמ ױזַא יו .ץלַא טקעדרַאפ טָאה

 סָאװ ,טנַאלַאט רעקיטרַאננייא ןייז סױרַא ץלַא טצילב ,ןמכילע-םולש

 עשיריל סנָאזרעדָארב השמ ... .,רענייז גנופַאש רעדעי ןיא ךיז טליפ

 -סקלָאפ ?סיב שביה ַא רעהַא ןנָארטענניײרַא ךיוא ןבָאה רעדיל

 טימ גנַאלקנייא ןלופ ןיא זיא קיזומ סנָאק ךענעה ןוא ,טייקכעלמיט

 .א ,ה .עידעמָאק רעד ןופ רעטקַארַאכ ןוא טסיינ םעניימעגלַא םעד

 א ןפַאשענ סעיצַארָאקעד עקיברַאפ רעייז ענייז טימ טָאה לעדנַאק
 ליטס םעד טימ עינָאמרַאה רעלופ ןיא ןענייז ייז ןוא ,גנומיטש

 סָאד טכאמ קורדנייא ןעמענעגנָא רעדנוזַאב ַא .גנוריפפיוא רעד ןופ

 ,ןָאט ןכיוה-וצ ַא טימ ?סיב ַא ןליּפש ייז .עּפורט רעד ןופ ןליּפש

2489 

 ןופ ןָאקיסטעל

 רעד ףיֹוא זדנוא ייב טעז'מ ןעוו ןטלעז רעבָא ,רעדורענ ?יפוצ טימ

 ןוא ,רעליּפשיוש ןופ ליּפשנעמאזוצ ןשימטיר שינָאמרַאה ַאזַא עניב

 עלענָאיסעּפָארּפ ןייק טינ זיא סָאד זַא ,טינרָאג ךיז טביולג זייוונטייצ

 סנדעי ןיא ... .ןרָאטַאמַא עּפורט ַא זיולב ןענייז סָאד זַא ,עּפורט

 טָאה סָאװ ,רעסישזער םעד ןופ טנַאה עטינעג יד ךיז טליפ ליּפש

 םעד ןיא ?יטס ןוא םטיר םענײמעגלַא ןַא ןכיירנרעד וצ טריבורּפ

 ."גנוריפפיוא רעצנַאנ רעד ןיא ןוא ןליּפש

 עידעמָאק יד טריפעגפיוא ןיבור םחנמ טָאה 1920 רַאונַאי 14 םעד

 ןשיטעל ןיא סרע ןופ גנוצעזרעביא רעד ןיא ,שיטעל ןיא ,200,04

 ,"רעקָארָאס עלעמיש; סלַא טידערב ןַאמטמַא טימ ,רעטַאעט-הכולמ

 ,עקנורטס .נ --- סעיצַארָאקעד

 ,דנַאלטעל ןיא ךוזַאב ַא םענייז ןגעוו קידנדייר ,טילַאש השמ

 : טביירש

 -םולש ןנעוו טלייצרעד זדנוא ןעמ טָאה גנורעטסייגַאב טימ,

 ןטימ ןרָאװעג טלעטשעג ןרָאיַארַאפ זיא סָאװ ,'200.000, סמבילע

 ,רעטַאעט ןלַאנָאיצַאנ ןשהכולמ ןיא שיטעל ףיוא נלָאפרע ןטסערג

 ןפלָאהענטימ ייז טָאה ןיבור .מ טסיטרַא רעשידיי רעד יױזַא יוװ ןוא

 -עג טנכייצעגסיוא טָאה טידערב |ןַאמטמא| .טעברַא רעד ןיא
 רעשיטעל רעלופטנַאלאט רעד ןוא ,רעקָארָאס עלעמיש טליּפש

 -כערּפ עסעיּפ רעד וצ טלָאמעג טָאה עקנורטס וואלקאנ רעלטסניק

 עשיטעל יד ייב ןבילברַאפ ךָאנ ןיא טציא זיב ,סעיצַארָאקעד עקיט

 ,ךמע, טרָאוװנַאלש סָאד (ןטסירק) העלטסניק ןוא ןטסיטרַא
 ,לַאנינירַא ןיא ,עסעיּפ סמכילע-םולש ןופ ןכיורבעג ייז סעכלעוו

 | ."טייקַאמשעג ערעדנוזַאב ַא טימ

 טריפעגפיוא *ךמע, נ"א עסעיּפ יד זיא 1922 רעבמעווָאנ 24 םעד

 -רעביא ,ביבא-לת ןיא *המיבה;, רעד ךרוד ,שיאערבעה ןיא ,ןרָאװעג

 ,יקסנירעמעשטידנַאלדירפ --- ישזער ,שטיווָאקרעב .ד .י ןופ טצעז

 .גרעבנערעטש .וװ .א --- קיזומ ,טדימש .מ --- סעיצַארָאקעד

 -עזרעביא ןוא גנוטעבראַאב רעשיאערבעה ןייז וצ טרָאװרָאפ ןיא

 :ןגנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא| שטיווָאקרעב .ד .י טביירש ,גנוצ

 יד טציטשעג |'סניוועג עסיורנ סָאד,| 'ךמע, ןיא בָאה ךיא,

 ננולייצרעד רעד ןופ דוסי ןפיוא גננוזעלפיוא יד ןוא ננולדנַאה

 -קַארַאכ םעד טרעדנעעג ןטכיזניה עסיוועג ןיא בָאה ךיא .'8,00,

 ןגיוצעגניירַא בָאה ךיא ןוא ןשזַאנָאסרעּפ יד ןופ עיצאוטיס ןוא רעט

 ךעד לרעּפ ןופ גנולדנַאה יד עסעיּפ רעד ןופ ןטקַא ריפ עלַא ןיא

 טרעוו עידעמָאק רעלענינירַא סמכילע-םולש ןיא סָאװ ,עטרחוסי-לעמ

 ,שזַאנָאסרעּפ רעשידָאזיּפע ןַא סלַא ,טקרעמעגנָא רָאנ ןָאזרעּפ ריא

 ןוא עיצקַא יד ןרעדנע ןופ טייהיירפ יד טָא .טקַא ןטשרע ןיא רָאנ

 ןריטקַאדער ןיא טייהיירפ עקידנעטשלופ יד ?לכב יװ ,טלַאטשעג

 -לעוו ,רבחמ ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה ,ננוצעזרעביא עשיאערבעה יד

 ןקילײטַאבוצטימ ןביֹוהעגנָא ךימ ןרָאי עטצעל ענייז ןיא טָאה רעכ

 ןסעיּפ ןוא ןעננולייצרעד ענייז ןטעברַארעביא ןופ טעברַא רעד ןיא

 ."רעטַאעט ןרַאפ ןטיירנוצ ייז ןוא

 יקסנירעמעשט .ב רעסישזער ןוא רעליּפשיוש רעשיאערבעה רעד

 : טביירש

 -עג רימ ןבָאה 'סניוועג עסיורג סָאד, ןֹופ גנוריפפיוא רעד ןיא,

 ,ןשטנעמ ןשידיי םעד ןופ המשנ רעד ןיא טייקיבייא יד ןבענ טלָאװ

 ,טייקיטכערעגנ ןיא ןביולג ןקיבייא ןייז .תולנ ןיא טבעווש סָאװ

 ןבָאה רימ .םילונלג עלַא ןיא ןוא ןטייצ עֶלַא ןיא ,תורוד עֶלַא ןיא

 ןיא ןעננוצַאשּפָא עסיוועג ןענייז סע שלַאפ יװ ןזייוונַא טלָאוװעג

 ףיוא טכַארבעגפיױרַא .ןבָאה רימ זַא .,ןטלַאה סָאװ .,קיטירק רעזדנוא

 'סניוועג עסיורג, ןיא : ןבעל-תולג רעזדנוא ןופ ץומש םעד עניב רעד

 ןופ טײקטושּפ עקידולַארטש ,עטשטנגעבעג יד טקעלּפטנַא םרעוו
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 רעטַאעט ןסטידיי

 -לארשי-ץרא רעד רַאפ קיטכיוו סרעדנוזַאב זיא סָאד ןוא ,קלָאפ

 זַא ,ךיא טלַאה טּפיוהרעביא .תולנ םעד טינ ןעק עכלעוו ,טנגוי

 רַאפ אקוד ךס ַא רָאנ ןבענ זדנוא ןענָאק ןעגנופַאש סמכילע-םולש

 ."טנגוי רעזדנוא

 ןופ גנוריפפיוא עשיאערבעה ַא טײנַאב ירא-ןב .ר טָאה 1927 ןיא

 סעיצַארָאקעד ,"דוגרּפ, טימ ,קרָאי-וינ ןיא ,"ךמע; נ"א עסעיּפ רעד

 הרטע -- ץנעט ,רחש-ןב .א -- טעברַאַאב קיזומ ,ןַאמטכיל ןתנ --

 ,םכה

 רעזדנוא ןיא| .ל .א טביירש *דוגרּפ, ןופ גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 : ןגנוצעזרעביא

 ,(רעדיינש ָאנעב --- ישזער) "ףעטרַא, ןיא 200,004

 ןכרוד 'עניב רעד רַאפ ןרָאװעג טעברַאַאב ןיא; עסעיּפ יד

 טלעטשעג טינ ןזיא יז זא ,טניימ סָאד סָאוװ ,ירא-ןב רעסישזער

 -מורא ךס ַא יז טָאה רע .ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא יז יוו ןרָאװעג

 ףיוא גנולדנאה יד ךיוא ןוא עזָארּפ יד ןטינשענ טָאה רע ,ןפילשענ

 רעמ זיא סע רעבָא ,דייר ןיא זיולב סיוא ךיז טקירד יז ?פיוו

 -ענְלַא יד ןוא גנולדנַאה עשיטקַאפ יד ןרָאוװעג ןכָארטשעגרעטנוא

 ןיא רעדיינש ןשידיי םעד ןופ ץנעטסיזקע רעד ןופ 'טפול, עניימ

 רעמ זיא גנוריפפיוא יד .עּפָארייא-חרזמ ןיא טָאטש רעניילק רעד

 ןוא ,גנַאזעג ןוא טכיל ,ןעגנונעווַאב ךרוד ןרָאוװעג טריטקעלפער

 -סיוא עקיזָאדיד זַא ,ןרעוו טגָאזעג לָאז רעסישזער ןופ ביול םוצ

 רעקיסַאּפ ַאזַא ןיא ןוא סָאמ ַאזַא ןיא ןרָאװעג ןבעגעג ןענייז ןקירד

 זיא סָאװ ,ןבעל םעד וצ טפַאּפענוצ רעמ ךיז טָאה סָאװ ,םרָאפו

 רעד טָאה סעיינ ַא ךָאנ ןוא .עניב רעד ףיוא ןרָאוװעג טלעטשענרָאפ

 םולח ַא ןבענעגוצ טָאה רע :עסעיּפ רעד וצ ןבעגענוצ רעסישזער

 -סיױדַא םעדכרוד זיא עסעיּפ עצנַאג יד .גָאליּפע ןוא נָאלָארּפ סלַא

 ןרָאװעג ןוא רעטקַארַאכ ןשיטסילַאער ריא ןופ ןרָאװעג ןעמונעג

 רעקיזָאד רעד ... רעקָארָאס עלעמיש טמולח סע סָאװ ,םולח ַא

 ןופ טריזיסינימ טינרָאג טָאה בָאנוצ רעכעלגנַאזעג-שיטסימָאטנַאּפ

 רעבָא ... טרעדנעענ ךס ןייק טינ יז ןוא עסעיּפ רעד ןופ םצע םעד

 טרעק ץלַא ןעוו ... קורדנייא םעניימענלַא םעד טפיטרַאפ קרַאטש

 : ,םולח ַא ןופ טייקיאור רעד וצ קירוצ ךיז

 .טריפענכרוד טוג ןבָאה רעמענלייטנָא לייט רעטסערג רעד ..

 ןבָאה ,עטסעב עמַאס יד וליפַא ,עּפורט עדעי יוװ ,רעבָא ,ןלָאר ערעייז

 סרעדנוזַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,עכעלטע טצנַאלנעגסיױרַא ָאד ךיוא

 .ןלָאר ערעייז ןיא טנכייצעגסיוא
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 חכ רעטסקיטכיוו רעד ןוא טסילָאר-טּפיוה רעד ,סיוויעד השמ

 רעד סְלַא עלָאר ןייז ןיא קיטכערּפ ןעוועג זיא ,עּפורג רעד ןופ

 ."עלעמיש רעדיינש

 -סָאל ןיא ןַאמסירב םייח ףיוא טריפ 1940 רעבמעטּפעס 11 םעד

 ,2200,0002 .,שילנגנע ןיא ,"זַאהיעלּפ טנעטסיסַאפ רעסעלעשזדנַא

 ,דַאבַאב טלימע ןופ טצעזרעביא

 ףיוא ,ןרָאװעג טריפעגפיוא "סניוועג עסיורג סָאד; זיא 1928 ןיא

 -רוטלוק ןשידיי ןיא ,לַאטנעזָאר בקעי .רד ךרוד טעברַאַאב ,שטייד

 ןטנַארגימיא בור'ס ,ןרָאיטקַא עשידיי ךרוד ,ךיירטסע ,ןיוו ןיא בולק

 ,דנַאלשטיײד ןופ

 -גטעיווָאס ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש ךס ַא רעביא ןליּפש ןכָאנ

 ןיא זיא ,ריביס ,לואַאנרַאב ןיא ערעימערּפ יד קידנבעג ,דנַאברַאפ

 ןכרוד ,עװקסָאמ ןיא ,שיסור ןיא ,ןרָאװעג טריפעגפיוא 1960 ינוי

 ןיא עידעמָאק ,סניוועג עסיורג סָאד ,רעטַאעט עידעמָאק רעװקסָאמ,

 ןופ עיצקַאדער עשירַאנעצס ןוא שידיי ןופ טצעזרעביא ,ןטקַא 4

 טסיטרַא ןלופטסנידרַאפ ןופ גנולעטש ןוא ישזער ,ווָאדרַא רָאטקיװ

 ןופ טסיטרַא-סקלָאפ ןופ קיזומ ,רעטיױל םירפא קילבוּפער רעד ןופ

 ,?רעוולוּפ בייל קילבוּפער רעד

 :גנוריפפיוא רעד ןגעוו טביירש שטיוװָאניבַאר .ס

 רעווקסָאמ םעד ןופ גנולעטש רעד ןיא 'סניוועג עסיורג סָאד; ,

 נלָאפרעד רעשירעפעש רעסיורג ַא זיא סָאד -- רעטַאעט עידעמָאק

 ןבעגעגנייא ייז ךיז טָאה'ס .ןטסיטרַא יד ןופ ןוא ישזער רעד וןפ

 סמכילע-םולש ןופ ךות ןשיקלָאפ ןוא ןלַאיצַאס םעד ןזייווַאב וצ

 (יראיןב .ר --- ישזער) 200,004

 .ןכיילג רעייז ןוא סנייפ יד ןופ טלעוו יד סיוא טכַאל סָאװ ,קרעוו

 :סָאװ לוַאּפ רָאיטקַא םעד ןופ גנוליפסיוא רעקידנצנעלג רעד ןיא

 ,רעקָארָאס עלעמיש ןופ רוניפ עטירָאלַאק ַא רעיושוצ יד ןעעז וָארט

 .רעמיורט ַא ןוא ןצבק ַא ,קינשַאּפערָאה ַא ,קלָאפ ןופ שטנעמ א

 טנ8 ןיטסיטרַא יד עינעמ עיטע לָאר ריא ךרוד טריפ ןח ליפ טימ
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 טי. )

 ןטנעמסירָאלּפַא טימ לַאז-רעיושוצ רעד טנױלַאב טפָא .ַאוָאלװַאּפ

 -ָארָאקס ײלָאקינ ,(יִאסָאק לטָאמ) קישטיעבראב קרַאמ ןטסיטרַא יד

 ,(עקלייב) ַאװָאקשטיװַאנ ַאדשזעדַאנ ,(ןאבלאפ לּפָאק) ווָאטַאנַאב

 עלופטסנידרַאפ יד ןוא (קישטייװָאלָאס ןכדש) ווָאקַאמרעי ײלָאקינ

 רעד .(לרעּפ) אװָארַאּפָאט ַאנלֶא קילבוּפער רעד ןופ ןיטסיטרַא

 רעװקסָאמ םנופ ןרָאװעג ןעמונענפיוא טונ רעייז זיא לקַאטקעּפס

 יד טימ שינגעגַאב סעלעמיש ןזיא| ןלעפעג סרעדנוזַאב .,רעיושוצ

 ךיז טקידנערַאפ רעכלעוו ,קישטנעבור ןוא קישטרָאדניװ רעלדניווש

 -טיג קיזומ עקיטכערּפ סרעוולוּפ בייל ,ץנַאט-סקלָאפ ןשידיי ַא טימ

 ."ןח ליפ לקַאטקעּפס םעד וצ

 -םולשפ דנַאב ןיא עװקסָאמ ןיא ןענישרעד עסעיּפ יד זיא 1961 ןיא

 -נוא גנוצעזרעביא רעשיסור רעד ןיא ,(501-580 .זז) *קרעוו סמכילע

 וָאנַאװיא .ב .סוו ,יקנעלעב .ס .מ :עיגעלָאק-עיצקַאדער רעד רעט

 .יָאװעלָאּפ .נ .ב ןוא

 "לדנייש חרש,

 טָאה ,שזדָאל ןיא טליּפשעג טָאה ןָאזשיפ םהרבא תעב 1902 ןיא

 "ץעּפוהעי ןופ לדנייש הרש/; עסעיּפ ַא ןליּפש וצ טביולרעד ךיז רע

 :ױזַא יז קידנריסנָאנַא ,עסעיּפ ַא ס'.ע .ש סלַא ןפוררַאפ וצ יז ןוא

 ַא ,עקוועּפעזַאמ ןופ לדנעמ םחנמ ןוא ץעפוהעי ןופ לדנייש הרשג

 ןופ טסַאפרַאפ ,גנַאזעג טימ ,רעדליב טכַא ,ןטקַא ריפ ןיא עידעמָאק

 ."ןָאזעיפ .א ןופ טצעזרעביא ,(םכילע םולש) שטיווָאניבַאר .ש

 יכדרמ וצ ווירב ַא ןיא ןוא ,ןָאטעג ייוו רעייז ן'.ע .ש טָאה סָאד

 : ךיז רע טגָאלקַאב רָאטקעּפס

 -םולש ןייד טמענ ןעמ זַא טסעז ןוא שזדָאל ןיא טזיב וד

 -מוא רעטרעוו ענייז רעביא ןעייק ןוא ,תולנע ילעב סעּפע ,ןמכילע

 יו טינ וליפַא רימ טסביירש וד ! טסגייווש וד ןוא -- תונמחרב

 טָאה םינּפ ַא רַאפ סָאװ ןטעבעג לָאמ יירד שוריפב ךיד בָאה ךיא

 ,ריד זיא ייוו ןוא ךֶא זַא ??דנעמ םחנמ רעכעלקילגמוא ןיימ טרָאד

 -רַא ןייד טינ טסייו ןעלדנייש ענייש ןופ ןעמָאנ םעד וליפַא זַא

 יו ,טָאה רע .'?דנייש הרש, יז טפור רע ןוא ,ןָאזשיפ (! ? !) טסיט

 טרעהעג רָאנ ,רימ ןופ טרָאװ ןייק טנעיילעג טינ וליפַא ,טנייש סע

 סעּפע טימ ןמכילע םולש ייב ןַאהרַאפ זיא ?דנעמ םחנמ ַא סעּפע

 .!?לדנייש היח ,לדנייש הרש --- ל?דנייש ַא

 טנכערעג בָאה ךיא לייוו ,ןבירשעג אמעט יאהמס ריד בָאה ךיא

 -סַאּפ עכלעזַא ןגעק טסעטָארּפ ַא טימ '!גנוטייצ-סקלָאפ, ןיא סיורַא

 -עמַא ןיא טינ) טרָא ןפיוא ָאד ןָאטעגּפָא ןרעוו סָאװ ,סעווטסדוק

 ןליפַא םיא טנערפ עמ ןוא ,טבעל רבחמ רעד ואוו טרָאד ,(עקיר

 ."!טינ

 לקיטרַא ןַא ןיא ןַאמשוד .ל לַארטַאעט רעשידיי-שיטעיווָאס רעד

 ןיא ,עיצקַאדער ןיא ווירב ַא ס',ע .ש רעביא טקורד ,ןינע םעד ןגעוו

 :סיוא ךיז טקירד רבחמ רעד ןכלעוו

 רעסאפרַאפ רעד קירעניינ יו ןלעטשוצרָאפ ךיז גנירנ זיא סע,

 ןוא גנַאזענ ןטימ עידעמָאק ןייז ןעעז וצ ןעוועג זיא םכילע-םולש

 טָאה סָאװ ! וליפַא טמולחעגנ טינ םיא ךיז טָאה סָאװ ,ץנעט יד טימ

 -עג ןָאזשיפ גרוטַאמַארד רעד טָאה רשפא ,אישק ַא ? טרעלקעג רע
 טכַאמענ טָאה ןוא עזרעב רעצעּפוהעי רעד ןופ ןעלדנעמ-םחנמ טּפַאכ

 ןעוועג רעבָא זיא סיורג יוװ ? עידעמָאק ןימ ַא ,סעמיצ ַא םיא ןופ

 טינ ?דנעמ-םחנמ זיא עידעמָאק רעקיזָאדרעד ןיא זַא ,רעדנואוז ןייז

 ןייז ?דנייש-ענייש ןוא ,ןייד ַא רָאנ ,עזרעב רעד ןופ רעלקעמ ןייק

 ַא רָאנ זיא ,דרע רעד ןיא ןלייא ןיינ םיא טבָארגַאב סָאװ ,תינולּפ
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 ןופ ןָאקיסקעל
 ,,....-  ע9געגעג9ע9ע9ע9טטגנ9געגעגעעגצ;;ענ93כש-.!ׂא4. =, ,-... ,...,.תַי,,...,,.-ֵ-.,,,,,,,.,,,....- יאס

 ,עקירעמא ןיא רָאנ ןענייז רעדניק ערעייז ןוא ,עטנייד א ענעדיי

 ,תוכלמ-הולמ טימ ,תודועס-שלש ןייד םייב ָאד טעוװַארּפ ןעמ ןוא

 ןוא טעקסעלּפ ןעמ ןוא טגניז ןעמ ןוא טקנירט ןעמ ןוא טסע ןעמ

 טָאה ,הנותח ַאזַא טרעהרעד !טבעלעג יח --- ?דוקיר ַא טייג ןעמ

 זיא'ס ,דלאוונ, ןעיירש ןביוהעגנָא םכילע-םולש 'רעסַאפרַאפ, רעד

 ןלעטשסיורַא ,רימ וצ טַאהעג ריא טָאה סָאו .,עידעמָאק ןיימ טינ

 -עגסיורא ןָאזשיפ טָאה ,'תיפי המ ןדמערפ ַא ףיוא ןעמָאנ ןיימ

 ןעמָאנ םעד טלעטשענ טָאה ןוא 'םכילע-םולש, ןעמָאנ םעד ןפרָאוװ

 ",'ןָאזשיפ רימ םופ טסַאפרַאפ

 -סור ןשירַאצ ןרעביא ןרָאװעג טליּפשעג רעטייוו זיא עסעיּפ יד
 ַא יו ןריסנָאנַא ןביוהעגנָא רעדיוו יז ןעמ טָאה 1909 ןיא זיב ,דנַאל
 רעדיוו --- ןַאמשוד ,ל טיול --- טָאה .ע .ש ןוא ,.ע .ש ןופ גנוסַאפרַאפ
 -סעטָארּפ טָאה רע ןכלעוו ןיא עיצקַאדער ןיא ווירב ַא טקורדענּפָא
 -סיוא ןלעװ רָאנ טלָאװ ךיא; :טקידנערַאפ ןוא ,םעד ןגעק טריט
 עלַא ןופ שטנואוו רעד אמתסמ זיא סָאד ןוא) שטנואוו ןיימ ןקירד
 ןרעהפיוא לָאמַא ןיוש ןלָאז ?ןטסיטרַא; ערעזדנוא זַא ,ןגעלָאק עניימ
 עדמערפ טימ ןעלדנַאה ןוא ןכַאז עדמערפ טימ ןעװעטַאבעלַאב וצ
 ."ךעמענ

 טינרָאג ןָאזשיפ טָאה תמאב זַא ,ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה .ע .ש

 -ײטַאל טליּפשעג שיטקַאפ רָאנ ,טסקעט ַא םענייז וצ ךיז טרירעגוצ

 ןופ טעטירַאלוּפָאּפ יד טצונעגסיוא רעבָא ,"לדנייש הרשק סרענ

 ןדיימוצסיוא ידכ ןוא ,קרעוו ַא ס'.ע .ש יװ ןריסנָאנַא וצ סע .ע .ש

 -רעביא זיא עסעיּפ יד יװ ,לעטשנָא םעד טכַאמעג ,רַארָאנָאה ןלָאצ

 ,רַארָאנָאה רעד םיא טרעהעג אליממ ןוא ,ןענָאזשיפ ןופ ןרָאװעג טצעז

 ןסעיּפ ןופ ןטקעיָארּפ

 ,"ךוב םכילע םולש, ןיא ?טַאטשרַאװ םייב, טעברַא ןייז ןיא
 :שטיווָאקרעב .ד .י טביירש

 ןבילבעג לָאמ עֶלַא טינ ןיא רע זַא ,זייוַאב רעטסעב רעד,

 ןיא ושכרַא רעשירארעטיל ןייז ןיא ,טעברַא ןייז טימ ןדירפוצ

 ןופ רעדָא ענעביוהעגנָא ןופ לָאצ עשביה ַא ךיז ןעניפעג סע ןכלעוו

 ענעדישרַאפ ןיא עטריאירַאװ ןטסניימ םוצ ,קרעוו עטקידנערַאפ-טינ

 ַא ןופ ביילברעביא רעניילק ַא רָאנ סָאד זיא ייברעד .תואחסונ

 ,ןכַאז עטקידנערַאפ ץנַאנ ךיוא ייז ןשיווצ ,סעבָארּפ עכלעזַא ךס

 טָאה ױזַא .טכינרַאפ תונמחרבמוא ןבעל ןייז רַאפ טָאה רע סָאװ

 רע רעכלעוו ףיוא 'דוד ןב דוד, עמַארד ַא רענייז טימ ןָאטעג רע

 ,טכַאנ ןוא גָאט ,דנַאנַאכָאנ ןכָאוװו טעברַאעג 1906 רָאי םניא טָאה

 ,סעיּפָאק רעקילדנעצ ןיא ןריפַארנָאטקעה טזָאלעג וליּפַא יז טָאה ןוא

 ןופ זיא קילעפוצ) טנערברַאֿפ סעיּפָאק עלַא רע טָאה ףוסל ןוא

 יד} (העידי ןייז ןָא ,עיּפָאק ןייא ןרָאװעג טיהעגּפָא עמַארד רענעי

 -עג טקורדענּפָא ןשטיווָאקרעב ךרוד עקַאט 1999 ןיא זיא עסעיּפ

 טימ טריסַאּפ טָאה ענענייא סָאד .|ןטייק ענעדלָאג יד , ןיא ןרָאװ

 וצ טכַארבעג טָאה רע סָאװ ,/ןבעל עיינ סָאד, עסעיּפ עטייווצ ַא

 ,רעטירד ַא טימ ןוא ,עקירעמַא ןיא ךוזַאב ןטשרע ןייז ןופ ןריפ

 ןבָאה ייז --- 1907 פוס ןיא ןבירשעג ,'? ןיהואוו, ןעמָאנ רעטנוא

 ."רעייפ טימ ןרָאװעג טּפשמעג ןענייז ןוא טקידירּפַאב טינ םיא

 -ָארּפ עקידנגלָאפ ךָאנ טריטָאנרַאפ ןענייז "ךוב םכילע םולש; ןיא

 ַא טימ ,ןטקַא ייווצ ןיא סכַאליײרפ ַא ,?ןטסיטרַא; : ןסעיּפ ןופ ןטקעי

 טנכייצרַאפ ,עידעמָאק ַא רַאפ לַאירעטַאמ .לַאנָאסעּפ ןופ שינכייצרַאפ

 ַא "רעשטיט ַא ןעגניד ייז, ."לבה ןוא ןיק, עמַארד .שיסור ןיא

 ,לַאנָאסרעּפ ןופ שינכייצרַאפ ַא טימ ,טקַא ןייא ןיא ענעצס
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 רעטַאעט ןשידיי

 ס עי צ ַא זי עט ַא ונ ַא ר ד

 "טקועלירתכ ,

 רעקידרעטעּפש רעד ,יקסנירעמעשט ךורב טָאה 1918 ילוי 25 םעד

 רעציניוו ןיא טריפעגפיוא ,"המיבה, ןופ רעסישזער ןוא רעליּפשיוש

 טיול ,גָאלָארּפ ַא טימ ,ןטקַא 3 ןיא ,עקוועלירתכ,א רעטַאעטיטָאטש

 ,"יקסנירעמעשט .ב ןופ ,םכילע-םולש

 ,קרָאי-וינ ןיא *עידוטס עשיטַאמַארד טייהיירפ, יד טָאה 1928 ןיא

 -ארד ,ןלעטָאה רעקוועלירתכ, טריפעגפיוא ,לטסעמ בקעי ןופ ר"א

 ,"רעלטָאק --- .קעד ,דלַאװכוב .נ ןופ טריזיטַאמ

 ,*רעטַאעט קילבָאּפ ,, ןיא ,קרָאי-וינ ןיא זיא 1945 רַאורבעפ 1 םעד

 ,ןרָאװעג טריפעגפיוא ,גייווצרעבליז ןמלז ןופ לבוי ןקירָאי-50 םוצ

 "ןלעטָאה רעקוועלירתכ, ,לטסעמ בקעי ןופ טריזיטַאמַארד ןוא ר"א

 בקעי ןוא ווָאליאומַאס .ב .מ ,שטיװָאניבַאר יליט ןופ ליײטנָא ןטימ)

 .ןירגרעב

 יד ךרוד טריפעגפיוא טייצ רענעי ןיא ךרעב טָאה ןַאסנערעּפ .מ

 ."עקוועלירתכ, שזַאטנָאמ ַא קרָאי-וינ ןיא ?ןלושלטימ םכילע-םולש;

 ,דנַאברַאפנטעיוװָאס רעביא ןליּפשטסַאג יד תעב ,1922 יַאמ-רַָאונַאי

 ַא "ןטאקאידאמ;, ענייז ךרוד טריפעגפיוא דואמ ינוז טרָאד טָאה

 ,*םיטַאבעלַאב ענייש, ס'.ע ,ש ןופ גנוטעברַאַאב

 ווענעשעק ןיא עידוטסמַארד יד טָאה 1936 רעבמעצעד 25 םעד

 .א .י ןופ רעדליב 6 ןיא טרינעצסניא ,עקוועלירתכ, טריפעגפיוא

 םירמ --- ישזער ,'עקוועלירתכ ײנ-טלַא; ןופ טסקעט ןטיול ,ןיגולַאק

 ."ןַאמדירפ --- סעיצַארָאקעד ,יקָארָאס דערפ ןוא ווָאלרָא ,ץיװערָאה

 לדנעמ ןופ ר"א ,קרָאי-וינ ןיא "עניבסקלָאפ; יד טָאה 1928 ןיא

 -ילעב עניישג ס'.ע .ש ןופ עיצַאזיטַאמַארד ַא טריפעגפיוא ,ןיקלע

 ,"םיתב

 ןכרוד ,קרָאי-וינ ןיא ,שזדעלַאק רעטנָאה ןיא זיא 1949 יַאמ ןיא

 רעקוועלירסַאק, ןרָאװעג טריפעגפיוא *לבמַאסנַא רעטַאעט רעשידיי;

 -יינש סקַאמ --- ישזער ,דלַאוװכוב .נ ןופ טריזיטַאמַארד ,תורות ןיד

 ."גרעבנעזייא ריאמ ןוא ןַאמרעד

 רעטנָאה רעקרָאי-וינ ןיא זיא .ע .ש ןופ גָאטנריױבעג ןט-100 םוצ

 ,"תומולח רעקוװעלירסַאק, ס'.ע .ש ןרָאװעג טריפעגפיוא שזדעלַאק

 -צעס ןוא ישזער ,יקצָאטסָאלַאיב .י .ב ןופ טסקעט ַא ףיוא טיובעג

 ,ץפח רימידַאלװ --- קיזומ ,טכיל דוד -- גנורינ

 א ,עקװעלירסַאק ניא וועטנָאי ַא; זיא ?קירַאכ יזיא, ךוב ןטיול

 רעטַאעט נשידיי נרַאפ טעברַאַאב ,מעכיײלַא מעלָאש טיול עסעיפ

 טליּפשעג ,"נישורבָאד .י נוא קירַאכ יזיא נופ דנַאלסורסייװ ניא

 ,רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןשיסורסייוו ןכרוד ןרָאװעג

 -פיוא ,"המיבה, רעד ךרוד ,ביבא-לת ןיא זיא 1929 יַאמ 28 םעד

 ,םכילע-םולש טיול ,"םילאירתכ; שיאערבעה ןיא ןרָאװעג טריפעג

 קיזומ ,יקסנירעמעשט .ב ןופ טריסישזער ןוא טעברַאַאב ,טצעזרעביא

 .פ -- ץנעט ,סאלגטפול .ע -- סעיצַארָאקעד ,ירוװַאל קרַאמ ---

 ,שטיבויל

 ,ב רעסישזער ןוא רעריזיטַאמַארד רעד טביירש עסעיּפ רעד ןגעוו

 :ןגנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא} יקסנירעמעשט

 -עג םיא ךיא בָאה ,םכילע-םולש ןופ גָאטנריובעג עט-80 םוצ,

 ךיא בָאה רעבירעד ןֹוא ,עניב רעד ףיֹוא קידעבעל ןזייוו טלָאװ

 רעד עכלעוו ןיא ןעננולייצרעד ,,!רעקוועלירתכ יד, ןבילקענסיוא

 ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז .ןָאזרעּפ רעטשרע רעד ןיא טדער רעביירש

 טינ ןיא עניב רעד ףיוא טכַארּבעגפיױרַא טָאה ןעמ סָאװ סָאד זַא

 ַא ןיא רעבָא ,ןטלַאהטנַא ןעננולייצרעד סמכילע-םולש סָאװ ,ץלַא

 ,פענש גונענ ןייֵלַא טילפ רעעזוצ רעד ,ןדיינש ןעמ זומ עידעמָאק
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 רענעי .זדנוא ןיא ָאד ךָאנ ןיא 'םזיקוועלירתכ, סָאד ןוא

 געװ ןטימ ןיא פא ךיז טלעטש רעכלעוו ,רָאטקֹודנָאק-"ייומַארט;

 טייוו יױזַא סָאד זיא -- טניירפ ַא םענייז טימ סעומש ַא ןּפַאכ וצ

 יד זַא ,תמא ...? סובָאטיױא רעזדנוא ךיז טריפ סע יוװ םעד ןופ

 טימ הפרש ַא ןיוש טשעל "עדנַאמָאק-רעשעלרעייפ עקיליוויירפ;

 ,טנַאועג תמא םעד ,רעבָא ,רעקוועלירתכ יד יו ןעלטימ ערעסעב

 ןשעֶל ןצ טָאטשנָא סָאװ ,עכלעזַא קינייוו זדנוא ןשיוװצ רימ ןבָאה

 -געווַאבמוא ייז ןעייטש --- טיבעג זיא'ס ןכלעוו ףיוא --- הפרש ַא

 -- טבורּפעג ריא טָאה ,? ןטייקשיראנ ןנעוו ןריטוקסיד ןוא ךעל

 ןיא ?עטָאה א ןיא רעמיצ ַא ןעגניד -- גנַאל טינ טא טשרע

 -לעטנעשזד ןענייז עקוועלירתכ ןיא רעפיוקרַאפ-ןקָאז יד ? םילשורי

 טלָאמַאד טקנוּפ ךייא וצ ןיירַא ןעמוק סָאװ ,רעלדנעה יד ןגעקַא טייל

 ...געו ןדימ ַא ךָאנ ןעורּפָא ךיז טליוו ריא ןעוו

 ,גנוריפפיוא-"המיבה, רעד ןיא "םילאירתכ, ןופ ןּפיט יד

 לעיצעּפס ךיא בָאה ,ָאד --- עקוועלירתכ ןיא !רעטאעט  ןגעוו ןוא

 רימ יו ןזייוו טלָאװעג בָאה ךיא .ןברַאפ יד ןבירטענרעביא ?סיבַָא

 ןוא רעלטסניק עכעלקילגמוא ענעי-טא ןופ טרעטייוורעד ךיז ןבָאה

 טינ ןלעוו רימ ביוא זדנוא רַאפ טייטש סע רַאפעג ערַאפ סָאװ

 א *,..ןטיה וצ ךיז יװ ןסיוו

 ןיא ?עקװעלירסַאקפ ןופ ןליּפש ןוא גנוריפפיוא ,עסעיּפ רעד ןגעוו

 :ןגנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא| ילאומש טביירש ,"המיבה, רעד
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 ,,,,.,,,,,,,,ע,,ת.,,עעעעעעעעעע,תעעעעעעעעעעיעעייייי

 סָאוװ ,עסעיּפ ַא יוװ ננולעטשרָאפ יד ןעמעננָא טיִנ ףרַאד ןעמ,

 ןבָאה רימ .ךַאז עקידנעטשלופ ַא ,עצנַאג ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש

 סָאו ,עקװעלירסַאק ןיא ןבעל ןופ רעדליב ענעדישרַאפ ךיז רַאפ

 .ןדנובעגנפיונוצ שינכעט ןענייז

 ןמבילע-םולש וצ (יקסנירעמעשט) רעסישזער ןופ גנַאנוצ רעד

 -נייא םעד טכַאמ סע ,טכייל וצ זיא גנוריפפיוא רעקיזָאד רעד ןיא

 ןכַאז יד .רעקוקוצ יד ןלייוורַאפ טלאוװעגנ זיולב טלָאװ רע יוװ קורד

 ייז ןיא טלעפ סע ןוא 'ןעייג ןוא ןעייטש ייז יו, ױזַא ןבעגעג ןרעוו

 רעבָא ןָאק'מ ... .םענרַאפ רעשירעלטסניק ןוא רעכעלרעניא רעד

 ןמכילע-םולש ןופ ןלַאװק עטשטנעבעג יד זַא ,ןענעקיילרַאפ טינ

 ,רעדנוזַאב דליב סעדעי ... ףָאטש ןלַארטַאעט ךס ַא ןטלַאהטנַא

 טכַארבעג טָאה ,'המיבח, רעד ךרוד ןרָאװענ ןבעגעגנָא זיא סָאװ

 ,טנָאמרעד ,טקעוועג טָאה ,ןצרַאה םוצ טנָאנ ןעוועג זיא סָאוו ,סעּפע

 .טמערַאוװעגנָא קרַאטש ןכירטש עמיטניא טימ טָאה ןוא

 רעוועשטידרעב} 'יײװמַארט ןיא עזייר יד; דליב עטשרע סָאד

 -רָאפ רעצנַאג רעד ןיא עטסקרַאטש יד ןעוועג זיא |ןעיײומַארט

 ַא ןפַאשעג ןבָאה טסַאגרעביירש םעד םורַא ןּפיט יד .גנולעטש

 סרעדנוזַאב .רָאמוה ןטוג טימ לופ ערעפסָאמטַא רעקוועלירסַאק

 -ערוי .ת ןליּפש ןשימטיר ןטונ ריא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה

 -נצנעלנ סלַא ןזיוװעגסױרַא ךיז טָאה עכלעוו ,עצנירּפש סלַא שטיוועל

 ןעגנולעג רעייז .רעדליב ערעדנַא יד ןיא ךיוא ןירעליּפשיוש עקיד

 יתימא .ח ןוא קורב .ש... טסַאנ-רעביירש סְלַא יאטיק ןעוועג זיא

 ,קיטכירפיוא ןוא ךעלריטַאנ ןעוועג ןענייז .... ןרָאטקודנָאק יד סלַא

 בשומ}| '!עקװװעלירסַאק ןיא לעטָאה א, -- דליב עטייווצ סָאד

 סָאװ טנעמָאמ ןופ רעבָא .ךאווש ןעוועג ?ייטנטסרעמ זיא |םינקז

 הילדנ טימ (ידראוו דוד) ל?לפזוי 'ר בר רעד ןזיוװַאב ךיז ןבָאה סע

 טרעוו ַא ןעמוקַאב לדליב סָאד טָאה (ןיקצאלק .ר) טנעדנָאּפסערָאק

 סָאד ןכיירטשוצרעטנוא טרעוו זיא סרעדנוזַאב ,קורדסיוא ןַא ןוא

 .ידראוו דוד ןופ ןליּפש עטקעפרעּפ

 -עשטיררעב} '!עקוװעלירפַאק ןיא הפרש א, --- דליב עטירד סָאד

 טרעטשעג טָאה סָאװ ,למוט ?יפוצ ןפורעגסיורַא טָאה |תופרש רעוו

 יד רָאנ ,טייקצנאנ רעשירעלטסניק רעד ןוא טעטילַאער רעד וצ

 ןלופטנַאלאט םעד קנאד א ןרָאװענ טעװעטַארענ זיא עיצַאוטיס

 .וָאנַאטרעב רעליּפשיוש םענעמוקלופ

 -ידרעב} 'עקוועלירסַאק ןיא ןַארָאטסער ַא, :רעדליב ערעדנַא יד

 -רעב} '!עקוװעלירסַאק ןיא רעטַאעט, ןוא |ןענַארָאטסער רעוועשט

 ןוא שילַארטַאעט נונעג ןעוועג טינ ןענייז ,{(רעטַאעט רעוועשטיד

 .ןרָאװעג טרישזרַאש קרַאטש ייז ןענייז ןלעטש עטסקיטכיוו יד ןיא

 סעיצַארָאקעד יד --- גנולעטשרָאפ רעד ןופ טייז עכעלרעסיוא יד

 ַא עיזיועלעט ףיוא ןזיוועג ךיוא טָאה עיזיוועלעט עשילגנע יד

 ,?יּפיּפיסימ רעד ףיוא עקוועלירתכ;, גנולעטשרָאפ

 : גרעבדלָאג .צ .ב טביירש םעד ןגעוו
 רעד ףיוא טריזַאב ךיז טָאה 'יּפיסיסימ רעד ףיוא עקוועלירתכ,,

 ,םכילע-םולש ןוא ןיעווט קרַאמ ןשיוװצ שיננעגַאב רעד ןופ עטכישעג

 ןדייר גנולעטשרָאפ רעד ןיא .ןעמוקעגרַאפ תמאב עקַאט זיא סָאװ

 ןריבורּפ ןוא ,קרעוו ערעייז ןנעוו ךיז ןשיווצ רעלעטשטפירש ייווצ יד

 רעד זיא .ןעגנופַאש ערעייז ןיא ןבָאה ייז םַאזניימעג לפיוו ןעעז

 ייווצ ןופ ןעננופַאש יד ןשיווצ ךיילנרַאפ ַא .רעטונ ַא רעייז קנַאדעג

 וצ גָארטייב ַא לָאמ עֶלַא זיא ןרוטַארעטיל ייווצ ןופ סרעטסיימ
 -קעווַא רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ ןוא ,שינטנעק-רוטַארעטיל
 רַאֿפ רענַאקירעמַא רעד טימ טערב ןייא ףיוא ןרעוו וצ טלעטשעג

 וטפיוא ַאזַא זיא ,ןדיי-טינ ןוא ןדיי ןופ ןגיוא ןענַאילימ ליפיוזַא
 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןוא ןושל ןשידיי ןופ תובישח רעד רַאפ
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 .ןצַאשוצרעביא טשינ זיא סָאוו ,עקירעמַא ןיא

 ,טכעלש טשינ ןעוועג ןענייז סענעצס ןוא ןּפיט ןופ ןכיילגרַאפ יד

 רָאסעּפָארּפ רעד ןעוו ,רעסעב ךס ַא ןייז טנָאקעג ןטלָאװ ייז רעבָא

 -רַאפ ערעפיט ןוא תואיקב רעמ טנָאמרַאפ טלָאװ עיזיוװועלעט ןופ

 ןוא םכילע-םולש ,םירבחמ עדייב ןופ קרעוו יד רַאּפ שינרנעטש

 -עג סרעקיטכיוו ןעעז טנַאקעג ,לשמל ,טלָאװ רע ,'ןיעווט קרַאמ

 סָאװ יוװ ,ןיפ קוַאה ןוא סנזח םעד יסייּפ ?טָאמ ןשיווצ םאזניימ

 -סיורַא טשינ היבוט םיא ייב טלָאװ סיוועג ןוא ,שיפ ןּפַאכ עדייב

 ."דרָאב ַא ןָא ןעמוקעג

 "לדנעד םחנמ

 "תוסנרּפ-טפול , ,"ןקילג עשידיי , ,"ןשטנעמ-טפול 1
 םחנמ , ,""לומ-םילש-םילש , ,"טמולח לדנעמ םחנמ

 |"םינ טלדיפ'פ , ,"םולח םלדנעמ
 רעליּפשיוש-"המיבהפ רעקידרעטעּפש רעד טָאה 1919 ינוי 2 םעד

 -ַארד ןייז עציניוו ןיא טריפעגפיוא יקסנירעמעשט .ב רעסישזער ןוא

 -םולש טול ,ןטקַא 3 ןיא עידעמָאק ,"לזמ-םילש-םילש;? עיצַאזיטַאמ

 ,םכילע

 ןשהכולמ , ןופ רעסישזער רעקידרעטעּפש רעד ,טָאה 1920 ןיא

 -עגנָא ,רעטיול ןםירפא| םיָארפע ,"עניאַארקוא ןיא רעטַאעט ןשידיי

 ,םכילע-םולש טיול ,"לדנעמ םחנמ, עסעיּפ ַא ןבירש

 -ַאעט הכולמ רעשידיי רעװקסָאמ; רעד טָאה 1928 ץרעמ 4 םעד

 -טפולא יקסוװָאנַארג .לֵא ןופ ר"א עװקסָאמ ןיא טריפעגפיוא *רעט

 -בָאד .י ןופ ,םכילע-םולש ךָאנ עטערעּפָא עשירטנעצסקע ,ןשטנעמ

 ."גרעבנייטש דוד --- .טסָאק ןוא .קעד ,רעוולוּפ ,ל --- קיזומ ,ןישור

 -- סענָארַא .פ ןופ "תוסנרּפ-טפול, טרעוװ 1922-33 ןָאזעס ןיא

 ,ףעטרַאק ןכרוד ,קרָאי-וינ ןיא טריפעגפיוא -- םכילע-םולש טיול

 .ל -- ץנעט ,וָארַאטָאלָאז .מ -- .קעד ,רעדיינש אנעב ןופ ר"א

 ,ָאריּפַאש

 -עגפיוא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ,ךיוא זיא עסעיּפ יד

 -מַארד רעד טימ ,ןָאסנערעּפ .מ ןופ ר"א ,עשרַאװ ןיא ןרָאװעג טריפ

 ."טפנוקוצ,, ייב עיצקעס

 ענייז ךרוד טריפעגפיוא רעלטָאק לסָאי טָאה 1935 יַאמ ןיא

 סלַא גרעבנעזָאר לאכימ טימ "לדנעמ םחנמ; ליּפש ַא ?*ןטאקאידאמ,

 לאכימ ,"םכילע-םולש, סלַא סירעה .לַא (גָאלָארּפ ןיא) ןוא ,רעדייר

 ."לדנייש-ענייש ,, סלַא לעּפַא הנח ןוא *לדנעמ-םחנמ; סלַא גרעבנעזָאר

 -וינ ןיא טריפעגפיוא ץלָאה דוד טָאה 1927 רעבמעצעד 21 םעד

 רעבמעצעד 28 םעד ןוא ,עיצקעסמַארד-טקעּפסָארּפ רעד טימ ,קרָאי

 ןופ תוסנרּפ טפול; עיצקעסמַארד דנַאלייא ינוק רעד טימ ,7

 .*סענָארַא ןופ טריזיטַאמַארד ,םכילע-םולש

 -עגפיוא ,"ירקנַאל, רעטַאעט ןיא ,זירַאּפ ןיא זיא 1929 לירּפַא ןיא

 עשידייג ,םוַאבטָאר בקעי ןופ ר"א ,*טַאיּפ, ךרוד ןרָאװעג טריפ

 םייח --- סעיצַארָאקעד ,(סענָארַא .פ ןופ *תוסנרּפ-טפול, טיול) ןקילג

 ץנעט ,קַאװטיל .ל --- רעדיל ,יקסנילרעב ןַאמרעה --- קיזומ ,ןאמלַאק

 ."רעקעב ַאזלע ---

 "שניבסקלָאפ, רעד ךרוד ,קרָאי-וינ ןיא זיא 1946 רַאונַאי 12 םעד

 ,םולח סלדנעמ םחנמ/, ןרָאװעג טריפעגפיוא ,?ָאידוטס ןילאמ; ןיא

 -גיא ,םכילע םולש טיול ,ןלייט ריפ ןיא לקַאטקעּפס רעשילַאקיזומ

 ,גיוודול ןַאמרעה -- קיזומ ,טכיל דוד -- ישזער ןוא עיצַאזינעצס

 סָאנעוב ןיא טליּפשעג ךָאנ רעירפ| ?לעדנַאק .א .ה -- סעיצַארָאקעד

 ,ן"טפיא;, ךרוד סערייא

 : ןַאמלהָאװ ,ל .י טביירש גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 רע טרעוו טָא-טָא זַא ,םיורט ןקיבייא סלדנעמ-םחנמ ןופ .... ,

 ןפאשעג טכיל רוד טָאה -- ריבנ רעשיטייל ַא אקוד ןוא ,ריבגנ ַא
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 -םחנמ .םולח ןכעלקריוו ַא סלדנעמ-םחנמ ןופ סענעצס ענייש ייווצ

 רע טרעוו ,תבש ףיוא עקוװעלירסַאק ןייק םייהַא קידנעמוק ,לדנעמ

 ,םיא ךיז טמולח'ס ןוא ,שיט םייב ןפָאלשטנַא טכַאנ וצ נָאטיירפ

 -ןזרעב רענולק ַא סעּפע ןופ ןרָאוװענ רשעתנ תמאב זיא רע זַא

 קידנקוק טשינ ,רעשיטייל ַא רָאנ רע טרעוו ריבג ַא ןוא ,עיצַאלוקעּפס

 -גנערטש טימ ףיוא ךיז ןריפ ןרַאטערקעס ייווצ ענייז סָאװ ,ףיורעד

 -םחנמ, רעבָא ךָאד רע זיא ,םיא וצ ןעמוקוצ טינ ןזָאלרעד ןוא טייק

 טשינ ?יוװ ןוא ןסעגרַאפ טשינ טעװ סָאװ ,רעקינעי רעד ,!?דנעמ

 טפיוקראפ רע ןעוו ןוא ,םירבח-ןזרעב עקידרעירפ ענייז ןסעגרַאפ

 רע טנפע ,ןדלישטָאר טימ ןיקסדָארב וצ סעקַארוב-רעקוצ ענייז

 ןוא ךייא טַאנ; :םינצבק הרבח רעד ראפ טלענ ךעלקעז יד ףיוא

 ןעמענעגנָא םנופ טקעווענפיוא בייוו ןכרוד טרעוו רע ןעוו .'! טמענ

 -עגנייא רעד רעבָא ,טרעדורעצ לסיבַא גנַאפנָא ןיא רע זיא ,םולח

 ןקיבייא םעד ןעניּפש רעטייוו םיא טזָאל רענייז םזימיטּפָא רענעריוב

 טרָאפ ךָאד רע טעוו ףופס לכ ףוס זַא ,םענייז 'רָאװ רעד ףיוא םולח,

 ,ךָאד טלָאװ טינ זַא ,םורָאוו ,עזרעב רעד ףיוא ןקַאּפ סעּפע לָאמַא

 .טלעוו רעד ףיוא ןעוועג טשינ רשוי ןייק רָאנ ,הלילח

 עגונב ייס ,ליטס-קסעטָארג םניא טלעטשענ זיא לקַאטקעּפס רעד

 סע .סעיצַאוטיס ײלרעלַא יד ענונב ייס ןוא ןּפיט עלעודיווידניא יד

 ןטלאהענ זיא קסעטָארג רעקיזָאדרעד זַא ,ןרעוו טגָאזעג רעבָא זומ

 -ַאב א ,שזרַאש ןקיליב םנופ טייוו ץנַאטסיד רעקירעהעג ַא ףיוא

 עכלעוו ,סענעצס-ןּפורג יד ןענידרַאפ טייקמַאזקרעמפיוא ערעדנוז

 עֶלַא עקיזָאדיד ייב .., גנולעטשרָאפ רעצנַאנ רעד ךשמב ךיז ןליונק

 עשינעצס עטקעפרעּפ יד ןזיוװענסױרדַא ןטפעבמַא ךיז טָאה סענעצס

 ןגעוו .רָאסישזער םעיינ םנופ קַאמשענ רערענייפ רעד ןוא שינטנעק

 ןעוועג ןענייז עלַא טעמכ זַא ,ןנָאז וצ זיא רעליּפשיוש םלוע םעד

 ךיז טָאה ןעמ ןוא רעטַאעט ןיא ןסעזעג זיא ןעמ .,ןלָאד יד ןיא טוג

 עּפורג רעטרידוטשנייא-טונ א ןופ עירטסַאלַאכ רעד טימ טקיוװקעג

 -ַאב ןוא נייט סמכילע-םולש ןופ ענעטָאנקעגסיוא יד ,רעליּפשיוש

 יד . .. .רָאמוה ןרַאבּפעשרעדמוא סמכילע-םולש ןופ חכ ןטימ עטלעזי

 ןאמרעה ןופ ןרעמונ עשילַאקיזומ ענייפ טנָאמרַאפ גנולעטשרָאפ

 ךָאנ ןעמוקעגסױרַא רעבָא זיא לייט רעשילַאקיזומ רעד .קיוודול

 ענעבעגענוצ סנַָאק ךענעה קנַאד א רעשידָאלעמ ךָאנ ןוא רענעש

 .א .ה ךיוא .ענעצס ןוא ענעצס ןשיווצ סעיצַארטסוליא עשילַאקיזומ

 :הרוש רעטצעל רעד ןיא .,קיטכערּפ ןענייז סעיצַארָאקעד סלעדנַאק

 טקעמש סע רעכלעוו ןופ גנולעטשרָאפ עטנַאסערעטניא ןַא זיא'פ

 ."םעשירפ ןוא סעיינ סעּפע טימ

 -עצסניא רעד ףיוא רעכעלריפסיוא ּפָא ךיז טלעטש רענפעש .ב

 : עיצַאזינ

 'טמולח ל?דנעמ-םחנמ , ןופ גנוריפפיוא רעד ךייש סָאװ ...,

 .טייקשירב ךס א ןזיווענסיױרַא תמאב טכיל דוד רעסישזער רעד טָאה

 טימ ןוא ענעצס רעלָאמש אזַא ףיוא טָאה רע סָאװ ,סָאד ןיוש

 עטיירב ַא ןבעג טנַאקעג תוחכ עשירעלטסניק ענעדיישַאב עכלעזַא

 רַאפ ייס ןוא רעסישזער ןרַאפ ייס טנעמילּפמָאק ַא זיא ,גנוריפפיוא

 עסיורג ןייק טשינ ךָאנ זיא גנוריפפיוא עטיירב ַא רעבָא ,עּפורט רעד

 דוד יוו ןרעסישזער ערעטינעג ןוא ערעסערג ליפ ,. . .גנוריפפיוא

 שיילפ ןוא טולב ןופ עסעיּפ ַא ןלעטש וצ טָאטשנָא . .. טכיל

 ןוא ענעגייא ןופ ךעלקערב ןוא ךעלקיטש ףיונוצ ייז ןּפעלש , .,

 ןוא ... ןצריוועג ײלרעלַא ּפָאט ןיא ןיירַא ןפרַאװ ,ןשיט עדמערפ

 ,ןטעלטָאק-רעטַאעט עטנַאקיּפ ץנַאג ךיז ןעמוקַאב טַאטלוזער ןיא

 -םחנמ, רעד ןופ הלעמ עסיורג יד ןכיירטשרעטנוא עקַאט ןעמ ףרַאד

 ךיוא עקַאט זיא טעלטַאק םעד ןיא סָאװ ,עיצַאזינעצסניא-?דנעמ

 טָאטשנָא . . . ,םכילע-םולש ןַאהרַאפ טרָאד זיא סע .שיילפ ןַאהרַאפ
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 טכיל רוד טָאה ,ןרעסישזער עכנַאמ ךיז ןריפ סע יוו ,ןייֵלַא ןדייר וצ

 טביולענ רע טנידרַאפ רַאפרעד ןוא ןמכילע-םולש ןדייר טזלָאעג

 טדער רע ןוא לדנעמ-םחנמ טבעווש עניב רעד ףיוא . . . ,ןרעוװ וצ

 ןסייהעג םיא טָאה רעפעשַאב רעלַאינעג ןייז סָאװ רעטרעוו יד עקַאט

 יז ךיוא ןוא סענעדיי ןוא ןדיי ךיז ןעיירד םיא םורַא ןוא ,ןדייר
 ! טדער עקוועלירסַאקס .ןושל סמכילע-םולש טימ ןדייר

 לסיבַא . . . ?קַאטקעּפס םעד ןיא ןַאהרַאפ זיא םכילע-םולש ,ָאי ..,

 -לדרנעמ-םחנמ, רעד רַאפ טָאה טכיל רוד לייוו ,םכילע-םולש ל?יפוצ

 ןופ ךעלטרעוו ןוא סעקנעצס טנרָאבעגסיױא ךָאנ ךיז גנוריפפיוא

 עכלעוו ,,ענעצס-סופיירד; יד ... .קרעװ סמכילע-םולש ערעדנַא

 בקעי טרָאד זןיא טנכייצעגסיוא) קידעבעל ץנַאג סיורא אקוד טמוק

 "לדנעמ-םחנמ, וצ טָאה רעכלעוו רעבָא ,(ַאטעבמַאג סלַא םולבנעזאר

 -יוצעצ ךיוא ױזַא םעד סיוא זיולב טיצ סע ,טינ תוכיש םוש ןייק

 דוד טָאה ... עמַאמ סלדנייש-ענייש וליפַא .טקַא ןטרעפ םענעג

 .ןקיכלימ םעד היבוט ייב ךעלטרעוו ןנרָאב טקישענ טכיל

 ,זיא עיצאזינעצסניא רעד ןופ ןרעלעפ-טנורנ יד ןופ ענייא ..,

 -ענייש סָאװ סָאד .עלעירָאטירעט ַא ןפורעגנָא יז טלָאװ ךיא יו

 טימ ןכיירגרעד וצ ןעננולעגנ טינ ןרָאי ליפיוזַא ךרוד זיא ןעלדנייש

 וצ -- ךעלטרעוו עפרַאש עריא טימ רעניווש רעד ןוא טעבענ ריא

 -כרוד טָאה -- עקוװעלירסַאק ןייק םייהַא ןעלדנעמ-םחנמ ןעגנערב

 רעד ןיא ... ,טערקעד ןשירעסישזער ןייא טימ טכיל דוד טריפעג

 -ַארט ייווצ רָאנ ,רענייא טשינ ןַאהרַאפ זיא ַאעּפָאּפעלדנעמ-םחנמ

 טינ םיא ןענָאק ןוא םולח רעייז ךָאנ ךיז ןנָאי סָאוװ ,ןדלעה עשינ

 ענייז וצ ךיוה רעד ןיא רעטמַאלפעצ ַא ךיז טסייר רע .... ,ןגנָאינָא

 רעד ףיוא ןנירקּפָארַא םיא טסיזמוא טכורּפ יז ןוא רעפעלש-טפול

 ןקיזָאד םעד ןופ ןח רעד ... .רעדניק יד וצ ןוא ךיז וצ דרע

 -םחנמ טמענ ןעמ ןעוו ןרָאלרַאפ יו טעמכ רעבָא טרעוו 'גָאלַאיד;

 ,"רעניווש ןוא בייוו ןשיווצ קעװַא םיא טצעז ןעמ ןוא ןעלדנעמ

 ןליּפש סָאד רעדנַאנַאפ קרַאטש טלייט קיטירק סנַאמלעגָאפ ,ל .רד

 :עיצַאזינעצסניא רעד ןופ

 -רילֲאק ,עטנַאסערעטניא ץנַאג א ןײמענלַא ןיא זיא סע ...,

 ךס א ןיא טמַאשרַאפ סָאװ ,גנולעטשרַאפ עטנַאמַא ןוא עלופ

 זיא סע .רעיוא ןרַאפ ייס ,גיוא םעד רַאפ ייס ןניננרַאפ ןטנעמַאמ

 קיזומ רעד ,ליּפש םעד ןשיוװצ עינָאמרַאה ַא ןרָאװעג ןפאשעג ָאד

 רעדנוזַאב א טכַאמ סע סָאוו רעכָא ... .,סעיצַארָאקעד יד ןוא
 ןליּפש סָאד זיא ,קורדנייא ןקידנשארעביא ןוליפַא ןוא ןעמענעגנָא

 ןבָאה רימ זַא ,לרעטַאעט םעד ןיא טסעגרַאפ ןעמ .עּפורט רעד ןופ
 ,סענעצס-ןסָאמ יד ייס .,ןרָאטַאמַא טימ עניב רעד ףיוא ןָאט וצ ָאד

 ןוא ןטלַאהענסיױוא רעייז ןענייז . .. ליּפש רעלעודיווידניא רעד ייס

 עינרענע ,ימ ליפיוזַא ןליּפש םעד ןיא ךיז טליפ סע ןוא ,ןטָארעג

 טלָאװ סע זַא ,עּפורט רעד ןופ ןוא רעסישזער םעד ןופ טעברַא ןוא

 -רענָא עכעלטנפע עמערַאוו ַא ייז ןקירדוצסיוא טינ הלוע ןַא ןעוועג

 .גנונעק

 ןקסעטָארגנ ןטכייל-וצ םעד רַאפ טרעטסייגַאב טינרָאנ ןיב ךיא ..,

 טרעוװ ?לדנעמ-םחנמ רעכעלברעטשמוא סמכילע-םולש יױזַא יוװ ןפוא

 רעד ןוא ,טנַאקיּפ-שילַארטַאעט עקַאט זיא סע ,תמא .טרעדלישעג ָאד

 קידעבעל ץנַאנ זיא ,ךיז טגעװַאב ?לקַאטקעּפס רעד ןכלעוו טיפ םטיר

 -ירַאק ענטעמַאה ַא ןתמא רעד ןיא זיא סע רעבָא .קידװעליּפש ןוא

 ןיוש ןענייז רוטַאקירַאק ןימ אזַא יו ןוא ,ןמכילע-םולש ףיוא רוטַאק|

 -ַאב סמכילע-םולש טעוװצלרַאפ ליפוצ ןוא ןבירטרעביא ליפוצ ָאד

 טָאה רע סָאװ ,הביבס עטנַאקַאב-טונ יד ךיוא ןוא ןּפיט עטנַאק
 רעשינרענע ןוא רעקיאעפ ַא ,סיוא טזייוו ,טכיל דוד ... .טרעדלישענ

 ,רעבָא ,גנוראפרע-עניב ןוא עיזַאטנַאפ רעכייר ַא טימ רעסישזער
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 טינ ליוו רע סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב טייקכַאווש ןייז זַא ,טבוד רימ

 ,לֹוש רעשירעלטסניק רעסיוועג ַא ןופ ךיז ןעיידפַאב טינ ןעק רע רעדָא

 ןעמוק ןּפיט עקידעבעל סמכילע-םולש ... ןעגנַאגענכרוד זיא רע סָאװ

 -רַאפ ָאד ייז טָאה ןעמ ... ןשזרַאש עטרעּפמולעגמוא יוװ סורַא ָאד

 םעד ייז ייב קידנעמענקעווַא ,סנעקענַאמ ענצרעצליה ןיא טלדנַאװ

 יו סנטסיימ סיוא ןעמוק ייז ןוא ,ןעזסיוא ןוא םעטָא ןקידעבעל

 רעייז ןוא ,םיענושמ עטושּפ יו רעדָא ,ןטָאידיא עבלַאה רעדָא עלופ

 ךָאנ זיא סע .זיוהלוד ןימ ַא יוו זייוונטייצ סיוא טעז לטלעוו עצנַאג

 -ַאב ָאד טרעוו עסעיּפ רעד ןֹופ עטכישעג עצנַאג יד סָאװ ,קילג ַא

 רעכלעוו ןיא השעמ-עבָאב עשיטסַאטנַאפ ַא יוו ,םולח ַא יו טלדנַאה

 -סיוא סע טלָאוװ ,טשינ ןעוו ,טביולרע ךָאד זיא טלעוו רעד ןיא ץלַא

 .ןמכילע-םולש ןופ קזוח ןוא תונצל עטושּפ יוװ ןעעזעג

 לייט רעטסעב רעד סָאד ןיא ,ןליּפש סָאד טגנַאלַאבנָא סָאװ ..

 טליּפש רעכלעוו ,סידלעז עשוהי ... .גנוריפפיוא רעיינ רעד ןופ

 רַאפ שינדנעטשראפ סיױרַא טזייוו !?דנעמ-םהנמ , ןופ עלָארטּפיױה יד

 ןכעלנעזרעּפ ַא טנָאמרַאפ רע ןוא גנורַאפרע ךיוא ןוא עניב רעד

 -םולב ןעיליל ךיוא ָאד ןענייז ןייפ ץנַאג .ןליּפש טרַא ןייז ןיא ןח

 ןוא עמַאמ יד סלַא ץיווָאניבַאטס הרש ,ןיוועל חנח ןֹוא ?עדנַאק

 סָאד קידעבעל ךיוא זיא סע ... םלוע םייב סיוא טמענ ,רעניווש

 ."רענייז ןַאמייה ןוא שטיווָאלעוװװייפ ךורב ןופ ןליּפש

 ןופ ןַאקיססעל

 רעמ זיא רע .ןעגנוניימ ענייז ןיא טלייטעג זיא ןיטנע לאוי ךיוא

 יו ,ישזער יד ,גנוריפפיוא רעד רַאפ ,לקַאטקעּפס ןרַאפ טמיטשעג

 : טסקעט ןרַאפ ,עיציזַאּפמָאק רעד רַאפ

 .לקַאטקעּפס ַא קרעוװו ןייז טפור ,רעביירש רעד ,טכיל דוד ... ,

 ךיז טקילײטַאב סע לייוו ,טסיטכערַאב זייוולייט זיא גנונעכייצַאב יד

 ךיז טלַאה עסַאמ יד ?ייוו ךיוא יו ,ןשטנעמ עסַאמ עשּפיה ַא ָאד

 .(ישזער רעד וצ רעכינ ןיוש טרעהעג סָאד שטָאכ) ןגעוואב ןייא ןיא

 סלַא ןענעכייצַאב וצ ךַאז יד ןעוועג ןגעווטסעדנופ טלָאוװ רעסעב

 .שַאמ-שימ-לרנעמ-םחנמ ַא סלַא רעדָא עיזַאטנַאפ-לדנעמ-םחנמ

 -םולש ןופ טּפעלקענקיױא יו ױזַא ןענייז ןטלַאטשעג יד שטָאכ ..;

 זיא גָאלַאיד רעד שטָאכ ןוא ,ןשינערעהוצנָא ןוא ךעלטרעוו סמכילע

 ןופ לַאװק רעד ךייר רַאפרעד רעבָא זיא ,םזיטאמארד ןיא םערָא

 ןופ עילַאװכ יד זיא קימיוש שּפיה ןוא רעטכעלעג ןכעלריטַאנ-בלַאה

 -רעטַאעט ערעזדנוא סָאװרַאפ ןייא טינ עקַאט עז ךיא ןוא .עיזַאטנַאפ

 -לַאהרעטנוא רעשיטסַאטנַאפ-קידנווייה בילוצ ,טינ ןלָאז רעביירש

 יד יוװ יוזַא רעקיסַאלק ערעזדנוא טימ ןליּפשמורַא טינ ךיז ,גנוט

 .ןריּפסקעש רעייז טימ םורַא ךיז ןליּפש ,לשמל ,רעדנעלננע

 ןנָאלַאיד יד ןופ טײקשיטַאמַארד-טינ יד ןיא רעבָא הלעמ ןייק

 ןורסח רעקידנכיירג טייוװץנַאנ רעשוריפב ַא ךָאנ .טינ ןפוא םושב

 ,"טניבסקלָאפ, רעד ךרוד טריפעגפיוא ,(טכיל דוד --- ישזער) יםולח סלדנעמ םחנמ,
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 רעטַאעט ןשיריי

 טימ טנגונַאב טינ ךיז טָאה רעביירש רעד טכיל דוד סָאװ סָאד זיא

 טּפעלשענפיונוצ ךיוא טָאה רע רָאנ ,עשלדנעמ-םחנמ ןייר סָאד

 ,'דלישטָאר ןיב ךיא ןעוו; סמבילע-םולש ןופ תומכח ןוא ןציוו ,..
 ץלַא ןוא ,ךָאנ ןופ ,ךיז טכַאד ןוא ,'ןטכישעג ןַאבנעזייא, ענייז ןופ
 זיא סע יװ . . , .ןציוװ ךָאנ טימ ןּפָאטשוצנָא לגוק ןקיציוו םעד ידכ

 ךיוא טדייל יז .., .טייקכעלטייהנייאמוא ןופ ךַאז יד טדייל טציא

 .תומכח ןגָאז וצ טפאשרבחמ רעד דצמ קשח ןקיטנעק ַא ןופ

 ננוריפפיוא רעד ןופ ישזער רעד ךייש זיא סָאװ רעבָא רַאפרעד

 ,גנואווש ןיא ךייר ְךָאד יז זיא ,ביול רעטיול ריא רַאפ ךיא בָאה

 טַאטלוזער ןיא ןוא .,וויטקעפע ןוא קיטכיט יז זיא ,לופרילָאק יז זיא
 טלקניפ סָאװ ,ןולַאב רעשיטסַאטנַאפ-ךעלרעביױצ ַא ךיז טמוקַאב
 ןוא ךעלרוגיפ ןופ ּפָאקסעדײלַאק דעיולב-לעה ַא ,טרירעמיש ןוא

 .טפַארק-גנולעטשרָאפ יד ןוא גיוא סָאד ןעמענרַאפ סָאװ ,סעיניל

 רעד סָאװ ,רעדנואוו םעד קידנעייגייברַאפ ךָאנ ןָאמרעד ךיא ןוא ...

 ןליפַא ןיא סָאוװ ,עלעניב ַא ףיוא ּפָא ךיז טפושיכ רעביוצ רעצנַאג
 ןענייז ערעייז ליפ שטָאכ סָאװ ,רעליּפש ךרוד ןוא ,דלד לע דלד טינ
 ,רעבָאהביל ץְלַא ךָאנ רעבָא ייז ןענייז ,גנוי יױזַא םינ טייוו ןיוש

 ןצנַאגניא טעמכ םזיטנאטעליד םעד רעבָא ייז ןפרַאו לָאמסָאד

 ."ּפָארַא

 : טביירש רעגניז .ד .ש

 רעביא טזייווַאב '?דנעמ-םחנמ, ?קַאטקעּפפ רעשילַאקיזומ רעד,

 סמכילע-םולש ןיא ןַארַאפ זיא סע חוכ רעשיטַאמַארד לפיוו סיינ ַא

 טינרָאג טָאה טסירָאמוה-רעטסיימ רעד עכלעוו ,יד ןיא וליפַא ,קרעוו
 ; עניב רעד ןופ ןייש יד ןעעז זיא סע ןעוו ןלעװ ייז זַא ,טנַאעג
 ןזָאל ,ןרעװ טדערעג רעמ ?כש יּפ לע ןפרַאד סָאװ ,ןגָאלָאנַאמ יד
 ,ןעלקַאטסעּפס עשילַאקיזומ ענרעדָאמ ןיא ןעלדנַאװרַאפ ךיוא ךיז
 -טסניק סמכילע:םולש ןופ םתוח םעד ייברעד קידנרילרַאפ טשינ

 .טייקשירעל

 ןדָאזיּפע טבעװעגניירַא קיצנוק רָאנ זיב טָאה ... טכיל דוד ..;

 ןיא ןענייז סָאװ ,עכלעזַא ,ןעננולייצרע סמכילע-םולש ערעדנַא ןופ

 ,לשמל ,ןלעטש יר .,ןגָאלָאנָאמ-לדנעמ-םחנמ יד ןופ טסוג ןוא טסייג

 רָאיזַאטנַאפ ןסיורג םעד טוג ןסַאּפ ,,דלישטָאר ןיב ךיא ןעוו, ןופ

 טכיל רוד .ץעּפוהעי ןופ לדנעמ-םחנמ רעבעג-הצע ןשיטנַאנינ ןוא

 רעד .ןעמונעגניירַא ךיוא אפונ טלַאטשעג-םכילע-םולש יד טָאה

 .ויטקא שביה רָאנ ,שיטַאטס טינ ָאד זיא םכילע-םולש רעביירש

 -סױרַא ָאד זיא םכילע-םולש זַא ,ןנָאז טינ ,רעדייל ,רעבָא ןָאק'מ ...

 -יירש ןשידיי םעד ןופ עילָאד יד .טלַאטשעג עקידובכב ַא ןעמוקעג

 ואוו סענעצס עקיזָאדיד ,עקידכעבענ ַא זיא עשזריב רעד ּףיוא רעב

 עקיטנייה טימ לופ ןזיא ,ןזיוועג טרעוו טלַאטשענ-םכילע-םולש יד

 טיול ,סע טסייה ,ךיז טָאה רעביירש םעד ףיוא קוק רעד .עריטַאס

 טרַאוו סָאװ ,חלצוי אל רעבלעזרעד .ןטיבעג טשינרָאג ,ןטכיל דוד

 .ןטאנעצעמ ןוא רענעייל ענייז ןופ דסח ןפיוא

 רעצנַאג רעד ךייש סָאװ ןרילוטַארג רעבָא ךיז געמ עניבסקלָאפ יד

 רעד ןופ רעטכעלעג טימ לופ זיא ?רעטַאעט עניילק סָאד .גנוריפפיוא

 ַא זיא רעטכעלענ רעד ןוא .ענעצס רעטצעל רעד זיב רעטשרע

 םעד ןיא ,עניב רעד ףיוא ... .רעקידמכילע-םולש ַא ,רעקיצרַאה

 -רַאפ ןעמ סָאוװ ,רעליּפש םלוע ןַא ךיז טגעװַאב ,רעטַאעט-ןילאמ

 ,רעליּפשיוש עלענָאיסעּפָארּפ ןייק טינ ןענייז ייז זַא ,ןיטולחל טסעג

 זיא'ס . .. .טנַאה סרָאסישזער ַא ןופ טריפעג ןרעוו סָאװ עכלעזַא רָאנ

 -נַאפ ןייז ןיא םכילע-םולש .סָאמ רעטונג א ןיא םכילע-םולש ָאד

 ענייז רעביא טכַאלעג קיצרַאה טָאה סָאװ ,םכילע-םולש ,עיזַאט

 ,טעטעיּפ טימ ,טפַאשביל טימ רעבָא ,ןענױשרַאּפ רעקוװעלירסַאק
 ."שינדנעטשראפ רעפיט טימ ,רקיע רעד ןוא
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 :עיצַאזיטַאמַארד סטכיל ףיוא ּפָא ךיז טלעטש דלַאוװכוב .נ

 ,עידעמָאק ַא יװ טינ גנופַאש ןייז טסַאפענפיוא טָאה רע . ..,

 -קעּפס ןשינעצס ַא יוװ רָאנ ,לַאנינירָא סמכילע-םולש ףיוא טיובעג

 עװנַאק ַא יװ ןעניד לָאז לדנעמ-םחנמ עמעט יד ןכלעוו ןיא ,?קַאט

 אליממ .עיציזָאּפמָאק רעלַארטַאעט ןייר ַא רַאפ דיירסיוא ןַא ןוא

 ליפעג ַא טימ רעטַאעט םעד ןזָאלרַאפ רענעק-םכילע-םולש רעד טעוו

 -עג רע טָאה ,לַאניגירַא םעד טָאטשנָא ?ייוו ,גנוקידירפַאבמוא ןופ

 ןייש ,שירעלייוורַאפ ,טנַאסערעטניא -- ץַאזרע ןשילַארטַאעט ןגנָארק

 .ץַאזרע טראפ רעבָא ,טמערופעג

 ןופ ענייא זיולב ןטכיל דוד ייב סָאד זיא ,ןעייטשרַאפ ריס יוז . ,.

 רעשיטסירעטקַארַאכ ןייז טינ ןפוא םושב ןוא ןעגנוריפפיוא ךס ַא
 -סיוא עקירעמַא ןיא טירטסיורַא ןטשרע ןייז רַאפ טָאה רע .?יטס

 ןזיב בייהנא ןופ טרעהעג סָאװ ,לקַאטקעּפס םעד-טָא דָארג ןבילקענ

 יד ןריזירעטקַארַאכ וצ רעווש זיא סע .,,. .רעסישזער םוצ ףוס

 לייוו ,לקַאטקעּפס םעדיטָא ןיא רעליּפש ערעדנוזַאב יד ןופ טעברַא

 רעד ןיא סידלעז עשוהי ןופ םאנסיוא רעד טימ --- ייז ןופ רענייק

 ןפַאש וצ טייהנגעלעג ןייק טינ טָאהח --- לדנעמ-םחנמ ןופ עלָארטּפיױה

 -םקלָאפ רעד ייב 'לדנעמ-םחנמ , זיא םורַא ןוא םורַא . . . ,רעטקַארַאכ

 יו רעמ ךס ןייק טינ זיא'ס ביוא ,לקַאטקעּפס רעליואוו ַא עניב

 ."םכילע-םולש יוװ רעקיצניוו ךס ַא ןוא ?קַאטקעּפס

 *רעטַאעט הכולמ ןשידיי רעװקסָאמ/, ןופ עּפורט יד תעב ,1925 ןיא

 -סורסייוו ןוא עניאַארקוא רעביא עענרוט ַא ףיוא ןענופעג ךיז טָאה

 םעד ,יקסוָאנַארג ,לַא ןופ ר"א ,טמליפרַאפ טרָאד יז טָאה ,דנַאל

 ,"לדנעמ םחנמ, סמכילע-םולש טיול ,*ןקילג עשידיי , םליפ ןעמוטש

 -עג טָאה םויראנעצס םעד| "לדנעמ םחנמ; סלַא סלעָאכימ .ש טימ

 ,ןלעבַאב קַאסיא ןבירש

 -עמעשט .ב רעליּפשיש-"המיבה; רעד טביירש םליפ םעד ןגעוו

 : יקסניר

 ,ןארקע ןפיוא ןמכילע-םולש ןלעטשוצרָאפ ךיז ןעוועג זיא רעווש,

 סיורג יװ רָאנ ,טרָאװ סָאד םיא ייב טליּפש לָאריטּפיוה יד תעשב

 ךָאנ יז זיא ,טרָאװ ןופ עלָאר יד ןמכילע-םולש ייב טשינ זיא סע
 טניל סָאװו ,םטיר ןיא ,גנונעוַאב ןיא רעדנטיידַאב ןוא רעסערג

 -רַאפ דליב ַא ןוא ךיז טקנעדעג טרָאוו ַא ,אפונ טרָאװ ןיא עקַאט

 ,עניב רעד ףיוא ןמכילע-םולש ןריפפיוא טמוק'מ ןעוו .ךיז טקיבייא

 לייוו ,טייקירעווש רעטסערנ רעד ףיוא ןָא דימת ךיז ןעמ טסיוטש

 טלעטשענקעװַא דלעה רעד ,טריסישזערענסיוא ןיוש זיא טרָאוװו ןייז

 גנושימניירַא עקיטייז עדעי .טקידנערַאפ ןצנַאנניא דליב סָאד ןוא

 ךיילנ ןיא ךירטש רענעבענעגוצ רעטסנעלק רעד ,ןעמ טליפרעד

 ןסקַאװעגנעמַאװצ שינַאנרַא זיא טרָאװ סמכילע-םולש .קיטנעק

 -רעביא ןוא דנקריוו ױזַא שינעצס סָאד זיא רַאפרעד ןוא דליב ןטימ

 טעוװו קרעו סמכילע-םולש ןופ ןעננורינעצסניא עלַא ןיא .דנגייצ

 וצ טרָאװ ןדמערפ םנופ גנַאגרעביא םעד ןענעקרעד דלַאב ריא

 ,עטרזחעגרעביא עבלעז סָאד ןייז סע נעמ ,טרָאוװ סמכילע-םולש

 עבלעז יד, ,שרעדנַא סיױרַא טרָאפ סע טמוק ,תויתוא עבלעז יד טימ

 .'טרעיילשעג שרעדנַא רָאנ ,עטנעי

 רעטרעוו ענייז ןשיווצ טזָאלעגרעביא טָאה רעבָא םכילע-םולש

 רענעגייא רעד רַאפ רעביא ייז טזָאל רע .ןכירטש-ןקנַאדעג ןופ םי ַא

 -טשינ םעד ןעניפעג ןעמ ןָאק טרָאד ןוא ,רענעייל םנופ עיזַאטנַאפ

 רַאפרעד עקַאט ןוא .ָאניק ןוא רעטַאעט רַאפ לַאװק ןדנּפעשסיױוא

 ןפאשעג 'ןעלדנייש הרש, וצ לווירב-'סלדנעמ םחנמ, ןייא ןופ ןָאק

 רעד ,'נָאליּפע ןַא טימ ?ייט ןעצ ןיא; םליפ רעצנַאג ַא ןרעוו

 ןוא ןָא טשינ ךיז טקיטעז ןוא טכַאל ,טּפַאכרַאפ טקוק רעיושוצ

 -םולש טשרע קידנעעז ןוא ,טקידירפַאב טשינ ץלַא ךָאנ טביילב
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 ױזַא טָאה ןיילַא רע סָאװרַאֿפ ,רָאלק טרעוו ,ָאניק ןיא ןמכילע

 ,ןַארקע ןפיוא קרעוװו ענייז ןופ לייט א ןריפוצפיוא טרַאנעג קרַאטש
 טימ טניירפ ןכייר א םענייז וצ ווירב ענייז ןופ ןעז וצ זיא סע יו

 ַא ןגעו ןעננולדנַאהרעטנוא טריפענ וליפַא ןיוש טָאה רע ןכלעוו

 ןופ לרוחב גנוי ַא טכוזעג טייצ קיטש א ןייֵלַא ןוא ,טפעשענ-םליפ

 .'סנזח םעד יסייּפ ?טָאמ , ןופ עלָאר רעד רַאפ 13-14 רָאי ַא

 -םחנמ, ףיוא טריפ 'ָאניקסָאנ, קירבַאפ-םליפ-הכולמ רעוקסָאמ יד

 ןשידיי ןופ ןרָאיטקַא ןופ לייטנָא ןטימ ('ןסילג עשידיי,) !לדנעמ

 םעד ןוא יקסווָאנַארנ .א ןופ ישזער רעד רעטנוא ,רעטַאעט-רעמַאק

 ןייא ןופ רָאנ ןעמונעג זיא דליב עצנַאג סָאד .ןַאמטלַא .נ רעלָאמ

 ןפיוא זיא טנַאסערעטניא .'טשינ טלדיפ'ס, ווירב סלדנעמ-םחנמ

 -כדש , הסנרּפ רעיינ ןייז ןגעוו םולח רעסיורג סלדנעמ-םחנמ ןַארקע

 טליּפש ןוא ןלייט עכעלטע ןיא טריפענכרוד טרעוו םולח רעד .'!תונ

 רַאפ ןעגנולײטּפָא ןרָאטנַאק טנפע לדנעמ-םחנמ .,קידעבעל ּפָא ךיז

 ומה ?כמ תולכ סענָאנַאװ עצנַאג טקיש ,ןשעּפעד טּפַאלק ,םינכדש

 --- ןָאגַאװ ַא ,ערענָאמ --- ןָאנַאוו ַא ,תולכ עקיד --- ןָאנַאװ ַא ,םינ

 .ןדנ ןָא ןוא סוחי ןסיורג ןופ --- ןָאנַאװ א ןוא ןדנ ךס ַא טימ עכייר

 טנדָאל רע ןיהואוו ,עקירעמַא רַאפ ךיוא 'הרוחס, סיוא טלייט רע

 טניפעג קרָאידוינ ןיא .תולכ טימ ןפיש-ףמַאד עצנַאנ םי רעסעדָא ןופ

 סיורַא טרָאפ רע .'.ּפמָאק טע ?דנעמ-םחנמ, ריטרַאװק-טּפיוה יד ךיז

 -ַאנ; םיסוס עקידנענערב ריפ טימ 'עטערַאק, רעטכַאמרַאפ ַא ןיא

 זיא דנריר .וז .ַא .א ןטייז עדייב ןופ רענידַאב ייווצ טימ !ץיּפש

 תולכ ייווצ ףיונוצ טריפ ?דנעמ-םחנמ ןעוו ,דליב םנופ עדנע יד

 ןגָאי ךיז רע טזָאל טלפייווצרַאפ ןוא חלכ ַא טימ ןתח ַא טָאטשנָא

 .",..ןקילג עיינ ןכוז גרעב ןוא לָאט רעביא

 ןיא ,טריזינָארכניס ,םליפ םעד ןעעזעג טָאה רעכלעוו ,דלַאװכוב .נ

 : טביירש ,קרָאי-וינ

 -רַאפ ..,םליפ ןעמוטש םעד טָאה ןייטשרוב |רעמענרעטנוא רעד},

 ןוא קיזומ-טייהנגעלעג טימ ןוא גָאלַאיד-םכילע-םולש טימ ןטכַאלּפ

 -כַאמעג-טכעלש ענעריובעג-טיוט ַא טכַארבעג ןבעל םוצ םורַאיוזַא

 -לֶא רעדנַאסקעלַא ןופ ןבירשעג לעיצעּפפ) קיזומ יד ... יוואומ עט
 -פערט זיא ןוא דליב םעד ןיא טבעווראפ שינַאגרָא זיא (יקצענַאש

 גָאלַאיד רעד ןוא טוג רעייז דליב סָאד זיא ןטינשעג .רָאג זיב ךעל

 -דנַאה רעד וצ טסַאּפענוצ ןייפ לעוטסקעט ייס ןוא שינכעט ייס זיא

 ףיוא ןוא םכילע-םולש רענייר זיא גָאלַאיד רעד לפיוו ףיוא .גנול

 עיונעג ַא ,ןגָאז וצ רעווש זיא ,/ץַאזרע; רעקידמכילע-םולש לפיוו

 -רע טנעצָארּפ ןשביה ַא ןלעטשטסעפ אמתסמ טעוװ גנושרָאפסיוא

 ,!ןמכילע-םולש טיול, קידנעטשלופ ,ץַאזרע רעטונ זיא'ס רעבָא ,ץַאז

 -ייא סנרעבנעזָאר ?כימ ןוא ןציוו עכעלבערג עכעלטע יד טינ ןעוו

 -עג טינ תונעט ןייק גָאלַאיד םוצ ןעמ טלָאװ ,ןעגנוסַאפרַאפ ענעג
 .ןבָאה טנָאק

 ,גָאלָארּפ א ןרָאװעג טעװעקוטשענוצ זיא םליפ ןלענינירַא םוצ

 -- לעּפַא אנא ,םכילע-םולש ןופ לָאר יד טליּפש סירעה ,לא ואוו

 טינרָאנ .?לדנעמ םחנמ -- גרעבנעזָאר לכימ ןוא ?דנייש ענייש

 ,ֿפָאניגירַא ןופ טסייג ןיא ןוא ןָאט ןיא טעברַא ?קיטש עטכעלש ןייק

 -ַאיד םעד טרעפיל סָאװ ,!רעלייצרעד, רעד זיא גרעבנעזָאר לכימ

 ,תווינע רעמ טימ רעבָא . . . ,ןייפ רעייז ל?לככ סָאד טכַאמ רע .נָאל

 עקרָאילַאנ רעקינייוו טימ ,יירעמיראב רעשירָאיטקַא רעקינייוו טימ

 -םחנמ רעמ ,ןָאט-םכילע-םולש רעמ ןבעגענ רע טלָאװ עיצַאנַאטניא

 רע ,נגָאלַאיד םעד ?יפוצ !טליּפש, גרעבנעזָאר .. . .טימעג-לדנעמ

 רע טלדנַאװרַאפ םיטש ןייז טימ .ןשימָאק} 'ינָאפ, וצ ,'טוג, וצ זיא

 ייז סָאװ סָאד דָארג --- םיצל ןיא ןשזַאנָאסרעּפ-םכילע-םולש יד
 .טינ לָאמנייק ןענייז
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 ןופ ןָאקיסקעל

 וצ סָאוװ ָאטינ םעד ןגעוו זיא ,אמונ םליפ םעד ךייש זיא סָאװ

 -יטעווָאס רעד ןופ ןטקודָארּפ עטסנגנולענמוא יד ןופ זיא'ס .ןדייר

 זיא 'לדנעמ-םחנמ , ןופ לָאר רעד ןיא סלעָאכימ ,טסנוקדָאניק רעש

 ןיא רע טָאה ָאירַאנעצפ ןטיול .זָאלבעל שירעלטסניק ןוא קינָאטנייא

 ,רענעגָאלשרעד ,רעקידכעבענ ןייז ןוא ,ןָאט וצ סָאװ טינ דליב םעד

 ַא ןופ הגרדמ רעד וצ סיוא טינ טסקַאו שטנעמ-טפול רעזָאלפליה

 -ניילק ןופ ןטנעמָאמ ןארַאפ .. . ,רוניפ רעשילָאבמיס רעשיסַאלק

 םליפ םעד ןיא טלעטשעג טונ ןענייז סָאװ ,רעגייטש ןקידלטעטש

 -םחנמ ,(קרַאמ רעד ,הנותח יד ,םינתוחמ יד ןופ שיננענַאב יד)

 (עקירעמַא ןייק ףיש א ףיוא תולכ טעוועזורג ןעמ יוו) םולח סלדנעמ
 סָאד זיא םורַא ןוא םורַא רעבָא ,לקַאטקעּפס רעקסעטָארג רעטונג זיא

 -רוב רָאנ .ןכוזרַאפ ענעגנולענמוא ןופ שַאמ-שימ ַא ןייֵלַא דליב

 -יור יו טצונעגסיוא לופטכַארּפ 'יוואומ, עמוטש יד טָאה ןייטש

 -ַארטסוליא ןימ ַא --- רעדליב-םליפ יד .דליב-ָאניק ןייז רַאפ ףָאטש

 ןעמוקַאב ןיז ןקיזָאד םעד ןיא ןוא ,דייר סמכילע-םולש וצ עיצ

 " .רעטכעלעג ןוא רָאמוה ןופ לַאוװק ַא ןרעוו ןוא ןבעל יינ ַא ייז

 יױרעטש עדנעשזדנָאלב ,

 עּפָאריײא ןיא (קיטייצכיילג) ןקורד ןביוהעגנָא .ע .ש טָאה 1909 ףוס

 ,גנַאגרעטנוא ריא ךָאנ ןוא ,"טלעוו עיינ; רעװעשרַאוװ רעד ןיא --

 ,עקירעמַא ןיא ןוא ,("דנו ענ; נ"א לייט ןטייווצ םעד) *טנעמָאמ, ןיא

 עשידיי ןופ ןבעל ןופ ןַאמָאר ןסיורג ןייז ,*לַאנרושז ןעגרָאמ, ןיא

 ."ןערעטש עדנעשזדנָאלב;, ןרָאיטקַא

 רעד זיא ןײטשרעּפַאס *לַאנרושז ןעגרָאמ, ןופ רעבעגסױרַא םעד

 ,ןטימ ןיא טלעטשענּפָא םיא טָאה רע ןוא ןלעפעג טינ ןַאמָאר

 ןפיוא אקוד ןעגנונפָאה עסיורג רָאג טגיילעג רעבָא טָאה .ע .ש

 רעשידיי רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ,זיא'ס ןכלעוו ןיא ןַאמָאר ןקיזָאד

 ןבעל-רעטַאעט עשידיי סָאד ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא ,רוטַארעטיל

 ידע עיצקַאדער רעד וצ 1909 רעבמעטּפעס 10 ןופ ווירב ַא ןיא

 : .ע .ש טביירש ,"טלעוו עיינ

 ןייז לָאז ןַאמָאר רעד טָא זַא ,רעייז ליו א ףָאהרַאֿפ ךיא;

 לָאז ןוא ,טייז ןייא ןופ רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא רעדנכַאמָאּפע ןַא

 -נַא רעד ןופ סמוקילבוּפ עסיורנ ןעיצוצ ןוא דרָאקער םעד ןכערב

 ,"טייז רערעד

 ןכלעוו ןיא 1910 רעבָאטקָא 4 ןופ ווירב ס',ע .ש טריטיצ קירע ,מ

 ; סיוא ךיז טקירד רע

 ,טפַאז ןצנַאג םעד ןיירַא םיא ןיא גייל'כ ,קרעוװ לַאפָאלָאק א,

 תמאב בָאה ךיא זַא ,ןזייוורעד ןייֵלַא ךיז ךיא ?יוו קרעוו םעד טימ

 ."ןעז ןרימ ?ןבעגנייַא ךיז טעוו סע יצ .,ןָאטעגפיוא זיא סע סָאװ

 יונעג ןרעדליש וצ סערעטניא ס',ע .ש ןעוועג זיא סע סיורג יו

 סָאװ ,ווירב ַא םענייז ןופ ןעז ןעמ ןָאק ,ןבעל-רעטַאעט עשידיי סָאד

 ,"ענהיב עשידיא איד; ןיא טקורדעגּפָא טָאה יקסװעשַאמָאט סירָאב

 :1910 רַאונַאי 14 ,קרָאי-וינ

 ןקידנערַאפ םייב ןיוש טלַאה ןוא טצעי ביירש ךיא אד ... ,,

 שידיי ןוא ןטסיטרא עשידיי ןופ ןבעל םנופ ןַאמָאר ןסיורג ַא

 ךיז טקורד רעכלעוו ,"ןרעטש עדנעזנָאלב , ןעמָאנ ןטימ רעטַאעט

 יבַא --- ןייג ןוא ןייג ךָאנ טעוו ןוא רעבמעצעד ןטד1 םנופ ןיוש

 -טניירפ ױזַא ןעוועג רשפא יורפ רעייא ןוא ריא טלָאװ -- ,טנוזעג

 יד .טעטעבראַאבמוא ץנַאג ןקישוצ ןכירטש עקינייא רימ ךעל

 רעדָא ןרַאפרע ןוא ןבעל םענענייא רעייא ןופ ןייז ןענָאק ןכירטש

 -סירעטקַארַאכ רַאפ טניפעג ריא סָאװ סעלַא .ןגעלָאק ערעייא ןופ

 ,שירָאטסיה ,שיטָאדקענַא ןייז סָאד לָאז .קעווצ ןזיד רַאפ שיט

 ןַא טָאה סע יבא -- ,שינָאלָאכיסּפ-ףיט רעדָא ,ךעלכאלפרעביוא

 -רַא ענייז ןוא רעטַאעט ןשידיי םנופ ןעלקיוטנַא ןטימ גנַאהנָא

2480 



 רעטַאעט ןשידיי
= 

 רעכיזראפ ןוא ,סיוארָאפ קנַאד ןיימ טמוקַאב סעלַא ריפ -- ןטסיט

 סָאד ןוא טייקכעליורטרַאפ רעייא טיס ןכיורבסימ וצ טינ ךייא

 רעזיד טימ ךימ עדנעוו ךיא .דוס ַא זיא דוס ַא ןייז ףרַאד סָאװ

 ייוצ רעביא םענייק וצ רעמ טינ ןוא ךייא וצ ךעלסילשסיוא עטיב

 עלוש עסיורג ַא טכַאמעגכרוד טָאה ריא זַא ,ךיא ןכער (1 :; םימעט

 ןסייוו ערעזדנוא ןטסיטרַא עלַא טינ (2 ןוא ,גנואיצַאב רעזיד ןיא

 ןעמ ףרַאד ןביירש .רעגניפ יד ןשיווצ ןעּפ א טלאה ןעמ ױזַא יוװ

 "...ןענלכי

 -רעטרעוו רעד עקַאט זיא סָאד זַא ,עיטנַארַאג ןייק ָאטינ זיא סע

 ."ןרעטש עדנעשזדנָאלב? ןַאמָאר ןופ די-בתכ סע .ש ןופ עילימיסקאפ
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 -שטייד ןצונַאב ןבילוצ טרפב ,ווירב ס'.ע .ש ןופ טסקעט רעכעל

 .ערעזדנוא זיא עיפַארגָאטרָא יד .ןעמשירעמ

 טניירפ ןייז וצ יוורענ ןופ רע טביירש 1910 רעבמעצעד 5 םעד

 :רעלַאפ בקעי

 םעד טימ ןלעוו ןיימ זַא ,ןפָאה וצ ןָא ךיא בייה טשרע טציא,

 רעלעטשטפירש ַא תמאב עקַאט ןופ ןעמָאנ ַא ךיז ןברעוורע וצ קרעוו

 -נײרַא טינ ךיא בָאה קרעוו םוש ןייק ןיא .ןרעוו טליפעגסיוא טעוו

 ךיא זַא ןוא .ןאמָאר ןקיזָאד םעד ןיא יו עביל ?יפיוזַא טניילעג

 ערעדנַא ןיא ןגָארטענרעביא ןרעוו טעוװ רע ןוא ןקידנערַאפ םיא לעוװ

 -רַאפ ןענָאק ריא טעוװ טלָאמַאד ,ןעז טלָאמַאד ריא טעוװ ,תונושל

 ןיוש ךָאד ?עוװ ךיא םורָאװ ,עניימ רעטרעוו עקיזָאדיד ןכעלטנפע

 .אמתסמ ךיוא ןייטשרעּפאס .רמ ןוא טלעוו רעתמא רעד ףיוא ןייז

 "! אש ןייז זָאל לייוורעד

 ןופ טקורדעגרעביא) ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא דלַאב זיא ןַאמָאר רעד

 רעדיו 1920 ןיא זיא ןוא "לַאנרושז ןעגרָאמ , ןופ (ץַאז-סגנוטייצ

 גנישילבָאּפ וירביהק רעד ןופ ןבעגעגסױרַא ,קרָאי-וינ ןיא ןענישרעד

 ,(םידומע עטלּפָאד ,,זז 482) "*ינַאּפמָאק

 רעט-11 ןוא רעט-10 רעד יו סױרַא ןַאמָאר רעד זיא עשרַאװ ןיא

 ןבעגסױרַא ןביױוהעגנָא טָאה *סערגָארּפ, גַאלרַאפ רעד סָאװ ,דנַאב

 :ןרָאװעג טרילוטיט ןענייז רעכיב יד .ע .ש ןופ קרעוװ עלַא יװ

 ןיא ןענישרעד ןַאמָאר רעד זיא 1922 ןיא ."דנו ענ; ןוא "ןרָאיטקַא;

 -עטש עדנעשזדנָאלב; :לייט 2 ןיא *עגיל-רוטלוק; ג"פ ןיא עשרַאװ

 ,.וז 398) "דנו ענ, ןוא (.זז 226) *ןער

 דנַאב רעטנצרעפ סלַא "סעמע; ג"פ ןיא עװקסָאמ ןיא זיא 1927 ןיא

 לייט רעטשרע רעד ןענישרעד "קרעוו עטלייוועגסיוא, ס',ע .ש ןופ

 ןיא ןוא ,(.זז 297) "ןרעטש עדנעשזדנָאלב, נ"א ןַאמָאר םעד ןופ

 ,(.זז 427) לייט רעטייווצ רעד ,דנַאב רעטנצפופ סלַא ,8

 רעד ןענישרעד *ךוב שידיי, ג"פ ןיא עשרַאו ןיא זיא 1955 ןיא

 ,(.זז 328) "דנו ענק ןוא (.זז 290) ?ןרָאיטקַאג ג"א ןַאמָאר

 ,שיסור ןיא ,ןקורד ןביױהעגנָא ןַאמָאר רעד ךיז טָאה 1911 ןיא

 -ַאב רעלעיצעּפס סרבחמ ןיא) גנוצעזרעביא רעטריזירָאטיױא ןַא ןיא

 ,"קיננעמערווָאס, לַאנרושז ןיא װָאנַאדשזענ .א ןופ (גנוטעברַא

 "עזרעביא רעשיסור ַא ןיא ןענישרעד ןַאמָאר רעד זיא 1928 ןיא

 ,?ַאנישטוּפ; ג"פ ןיא גנוצ

 ,שיסור ןיא ןַאמָאר רעד ןענישרעד עװקסָאמ ןיא זיא 1959 ןיא

 רעד רעטנוא ,םינָאלס בקעי ןופ שידיי ןופ גנוצעזרעביא רעד ןיא

 ,יקנעלעב השמ ,ווָאנַאװיא דָאלָאװעסוװ ,ןיקלַאה לאומש ןופ עיצקַאדער

 ןבירשעגנָא טָאה ןיקמורפ םהרבא .עירול חנ ןוא וװעילָאבָאס דינָאעל

 ,גנוצעזרעביא רעד וצ ןעגנורעלקרעד ןוא ןרַאטנעמָאק

 "מעזקע טנזיוט 100 ןיא ,עגַאלפיױא עיינ ַא סױרַא זיא 1962 ןיא

 .ןַאמוװַארב .א רעקיטירק-רוטַארעטיל ןופ טרָאװכָאנ ַא טימ ,ןרַאלּפ

 ,56 'נ ,"טלעוו עיונ יד, לַאנרושז רעניוו ןיא ךיז טָאה 1928 ןיא

 לַאטנעזָאר .פ ןופ גנוצעזרעביא רעשטייד רעד ןיא ןקורד ןביוהעגנָא

 ןטנַאידעמָאק , ג"א ןַאמָאר רעד

 רעד ןענישרעד קרָאי-וינ ןיא ?גַאלרַאפ ןוַארק, ןיא זיא 1952 ןיא

 .ןיװטָאב סיסנערפ ןופ גנוצעזרעביא רעשילגנע רעד ןיא ןַאמָאר

 -טסנוק רעשידיי; רעקרָאי-וינ ןיא זיא 1920 רַאונַאי 22 םעד

 -םולש ןופ "ןרעטש עדנעשזדנָאלב; ןרָאװעג טריפעגפיוא *רעטַאעט

 -- סעיצַארָאקעד ,ץרַאװש סירָאמ --- ישזער ןוא גנורינעצס ,םכילע

 .רעלוט .נ --- קיזומ ,ןָאסנָארַא .ב

 : ןַאהַאק .בא טביירש גנוריפפיוא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו

 ףיוא עניב רעד רַאפ טקיטרעפענוצ עידעמָאק ַא זיא סָאד . ..,

 .'ןרעטש עדנעשזדנָאלב יד, ןַאמָאר סמכילע-םולש ןופ טנורנ םעד
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 ןופ ןָאקיססעל
 א, ......,...תגע9נ9ע9עגטס,,,,,,,,,,..,,.. יי... ..,..,,,,.תי י.י... יי... יי יי

 -טנַא ,גנולעטשרָאפ רעד ייב טמוקאב ריא סָאװ ,םַארנָארּפ יד ...

 רעביא טזעל ריא ... .שילגנע ףיוא טעשזוס ןופ רקיע םעד טלַאה

 םעד ךייא ףיוא סָאד טכַאמ ,ןטלַאהניא ןצרוק} סיסּפָאניפ םעד

 -נָאלּפ ןכעלנייוועג ַא טימ ןַאמָאר-דנוש ןכעלנייוועג ַא ןופ קורדנייא

 ןופ ?סיב עשביה ַא טלַאהטנַא ,רעבָא ,אפונ ןַאטָאר רעד .רעט

 ןזיד .טכַאמעג טמירַאב ןמכילע-םולש טָאה סָאװ ,רָאמוה םענעי

 ףיוא סָאד טעז ריא .גנולעטשרָאפ רעד ףיוא ךיוא ריא טעז רָאמוח

 יד סָאװ ,רעטרעוו יד ןיא ,טסייה סָאד ,טסקעט ןיא ,ןטרַא ייווצ

 ,סענעצס יד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןיא ךיוא ןוא ,ןדייר ןרָאיטקַא
 ןיא טלעטשעגנעמַאזוצ זיא עסעיּפ יד .טלעטשעגרָאפ ןרעוו ייז יו
 -עג טרעוו גנולעטשרָאפ יד ןוא ,סענעצס עצרוק ןופ עמרָאפ רעד

 ,עמרָאפטַאלּפ ַא ,טסייה סָאד ,שזדייטסד'גניוולאווער, ַא ףיוא ןבענ

 עזיד טְלָאװ שזדייטס ןכעלנייועג ַא ףיוא ... ,ךיז טיירד סָאװ

 ךיז ןטייב סענעצס יד םורָאװ ,ןריפוצפיוא ןעוועג ךעלנעמוא עסעיּפ

 -סיוא טלָאװ ,עסיורנ ַא זיא סענעצס לָאצ יד יו ױזַא ןוא ,לענש וצ

 .ןטקַארטנַא ןצביז סנטסקינייוו ןכַאמ וצ ןעמוקעג

 יד .עטכישעגידנוש ַא ,השעמ ַא סלַא ,סָאד זיא טגָאזעג יו ..

 .םעיזנעטערּפ עשירַארעטיל ןָא םלוע םעד רַאפ ןבענעג טרעוו עסעיּפ

 -טייצ ַא סלַא ןוא ,ביירטראפ-טייצ ַא סלַא טלעטשעגרָאפ טרעוו יז

 -לעוװ ,ןלעטש עקינייא ןופ עמַאנסיוא רעד טימ ,סָאד זיא ביירטרַאפ

 ,ךס א ָאד זןיא סע .נלָאפרע רעתמא ןַא ,לסיבַא ןקילייוװננַאל עכ

 רעבָא .קַאמשעג ץנַאנ ךיז טריזמַא םלוע רעד .ןכַאל וצ ךס ַא

 ,ןטלַאהַאב טינ ןעמ ןָאק טנַאלַאט ַא .ץלַא טינ ךָאנ זיא ןיילַא סָאד

 רעד ןיא .טײקיזָאלטנַאלַאט ןייק ןטלַאהַאב טינ ןָאק ןעמ יװ ױזַא

 סירָאמ ןוא ,טירש ןוא טירט ףיוא םכילע-םולש ךיז טעז השעמ-דנוש

 טעז ,רָאטקעריד-רעטַאעט ןוא רעסישזער רעטבַאנַאב רעד ,ץרַאוװש

 רעזיד ןופ גנוריפפיוא רעד רַאפ .טירש ןוא טירט ףיוא ךיוא ךיז

 יד ןופ לָאצ עשביה ַא .ןעמולב טעקוב ַא ןצרַאװש טמוק עסעיּפ

 ַאזַא ףיוא טריפעגפיוא ןוא טלעטשעגנעמַאזוצ ןענייז סענעצס

 טרָאװ םעד טימ ןרעוו טריזירעטקַארַאכ זומ רעכלעוו ,רעגייטש

 -עמ יד ואוו ןלעטש ענעי זיולב ןענייז קילייוומנַאל . . . .ךיירטסייג

 -יטַאמַארדָאלעמ יד וליפא רעבָא ,רעדנַאנופ ךיז טליּפש עמַארדָאל

 רָאיטקַא רעדעי טעמכ .סַאּפש טימ לופ ךיוא ןענייז ןענָאזרעּפ עש
 .רעקימָאק ַא ןיא טלדנַאװרַאפ זיא

 ןעוו ןוא ,רַאטס ַא ,עסירטקַא ןַא סלַא עלָאר ַא טָאה לעּפַא ַאננַא

 ןלַאפ ןפיל עריא ןופ ןָא ןביוה ,עניב רעד ףיוא ךיז טזיוַאב יז

 סעדעי .?ענינירַא ץנַאנ ןענייז ייז ןופ עליפ .באב יוװ תוללק

 קורדסיוא ןַא ןוא רעטכעלעג ןופ םרוטש א סױרַא טפור טרָאװ
 .ןמכילע םולש וצ ןוא ריא וצ םוקילבוּפ ןופ טיײקרַאבקנַאד ןופ

 ןצרַאוװש רַאפ וליפא ,םענייק רַאפ ַאטינ ןענייז ןלָאר עסיורג ןייק . ,.

 ,ןרָאיטקַא קיצנאוצ ןוא עכעלטע לייטנָא ןעמענ סע .טינ ךיוא

 ןטונימ עכעלטע יו רעמ עניב רעד ףיוא ָאטינ ןיא רענייק ןוא

 רע .עקירעביא יד יװ ןָאט וצ רעמפ טָאה ץרַאװש ,לָאמַא ףיוא

 רע , .. ,ןריזירעטקַאראכ וצ רעווש רימ זיא סָאװ ,עלָאר ַא טליּפש

 ענעדישרַאפ ןיא ךיז טזייווַאב רע .רעקימָאק רערעלוּפָאּפ רעד זיא

 .ןעננומיטש ענעדישרַאפ סכַאמצָאה רָאפ טלעטש רע ןוא סענעצס

 -עי ןיא טנַאסערעטניא זיא רע .נלָאפרע סיורג טימ סָאד טוט רע

 ןייז ןוא םירג ןייז טייב רע .גנומיטש רעדעי ןיא ןוא ענעצס רעד

 ןוא ךעלדליב רעייז םיא ייב םירג רעד זיא לָאמ רֶאַּפ ַא .םויטסָאק

 רעד ףיוא ךיז טזייווַאב שטיווָאמַארבַא עניב . .. .טנַאסערעטניא

 טָאה יז סָאװ ,ןטונימ רָאּפ יד . .. .טונימ ףניפ א ףיוא זיולב עניב

 -כיוו יד ... .טנכייצעגסיוא ןעוועג ,רעמיא יװ ,יז זיא ,טליּפשעג

 -נייא ןטוג א טכאמ יז .רעלדַא ַאלעטס טָאה עלָאר-ןעמַאד עטסקיט
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 ריא טימ ןוא םינּפרעלדא ריא טימ ,רוניפ רענייש ריא טימ קורד

 ערעגנעל יד ןופ ענייא טָאה רעישעק רָאדיזיא ... .ךיז ןטלַאה

 ןזיד ןיא ןוא סָאמ רעשירעלטסניק א טימ טליּפש רע . . . .ןלָאר

 ,רָאמוה טרָאס םעיינ ַא סעּפע טכַארבעגניירַא ךיוא רע טָאה לַאפ

 ."קירנבַאל טלקייקעג ךיז טָאה םלוע רעד

 טקירד ןליּפש סָאד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו גנוניימ עליק רעייז ַא

 : ןײטשדלָאג .י .ב סיוא
 ,טייצ ןיא תוניבמ ןיימ טימ ןעמוקענסױרַא טלָאװ ךיא ןעוו ...,

 ןָא טינ ביוה ךיא זַא ,רענניפ יד טימ טייטעג רימ ףיוא ןעמ טלָאװ

 יד ... .ןיהַא ןענַאד ןופ עידעמַאק-םכילע-םולש רעד ןנעוו ןסיוו וצ

 -מורַא ןבָאה עכלעוו ,'ןרעטש עקידנעשזדנָאלב, עטלייצעג עכעלטע

 טיול טנכערעג -- ןעוועג ןענייז ,ליּפש םעד ןיא טעשזדנַאלבעג

 -עק רָאדיזיא ,לטסעמ בקעי ,ןיטסרעג אטרעב --- גנונכייצסיוא

 'ךַאמצָאה,; .גרעבסייוו סיאול ןוא ןיבור ןושרנ ,לעּפַא הנח ,רעיש

 ןעוועג זיא רע ןעוו ןטנעמָאמ עקידחשקשינ רָאּפ ַא טָאהעג טָאה

 -ַאל ןוא ןָאטעגנָא ןייש ןעוועג זיא רעלדַא ַאלעטס .ץראווש סירָאמ

 -נעס םניא בורג-ןבייל םייב ענעצסישוק עטצעל יד טָאה דירפ רַאז

 -צָאה, ןיא ןצרַאװש ףיוא קידנקוק ,ןייפ רָאנ טכַאמענ קרַאּפ לַארט

 -אד רעד ביוא : הבשחמ עזייב ַא ןעמוקפיוא טנָאקעג טָאה ,'ךַאמ

 ַאזַא ןופ זַאטסקע ןיא ןעמוקניירַא טנָאקענ טָאה םלוע רעקידסלָאמ

 ַא ןיוש זיא רוד רענעי סָאװ טָאג ןעקנַאד ןעמ געמ ,רעקימָאק

 ,"רפע ןכוש

 -עגסורַא טָאה קיטירק סנײטשדלָאג ןופ ןפוא רעד ןוא ןָאט רעד

 טביירש רעכלעוו ,ימלַא .א רעלעטשטפירש ןופ רעפטנע ןַא טכַארב

 : .ַא .צ

 'ןרעטש עדנעשזדנַאלב, סמכילע-םולש ןופ גנוריפפיוא יד ...,

 : סעיינ ַא ,סייוו ךיא ?פיוו ףיוא ,זיא !רעטאעט-טסנוק , ןשידיי ןיא

 -ליב עשיּפָאקסיידאלאק יד ,גנולייצרעד רעד ןופ גנוריזיטַאמַארד יד

 זיא ץְלַא סָאד -- ןליּפש ןופ ןפוא רעד ,עניב-יירד רעד ףיוא רעד

 גנוריפפיוא רעד טָא וצ טמוק'מ זַא .עניב רעשידיי רעד ףיוא יינ

 יד טימ ןסעיּפ ענשטעטַאטס יד טסעמ'מ ןכלעוו טימ סָאמ רעד טימ

 סעיצַאוטיס עטריזיטאמעטסיס ןוא ןעננולדנַאה עטרינערַאמעגניײא

 סָאד טינ ,סָאמ יד ָאד זיא קידלוש רעבָא .סיוא טינ סע טלַאה ---

 -ַאב סָאװ ,עטנכייצעגסיוא ןַא זיא גנודיזיטַאמַארד יד ... .דנב

 ךיוא רָאנ ,רעריזיטַאמַארד םעד ןופ קַאמשענ םענייפ רָאנ טינ טזייוו

 -יטַאמַארד רעד ןיא .ןמכילע-םולש ןופ שינעדנעטשרַאפ עטונג ַא

 .רָאמוה ןייז ,רענייב יד טימ םכילע-םולש ןבילברַאפ זיא גנור

 רע יוװ ,רעריזיטַאמַארד םעד טרעדנואוַאב קידתמא בָאה ךיא ..;

 ערעגנעל סמכילע-םולש ןופ ןעמונעגסיױרַא ןעננולעג יױזַא טָאה

 ,.ליּפש-רעטַאעט א טכַאמענ ייז ןופ ןוא רָאמוה רעקיטש גנולייצרעד

 עטסנעש יד 'ןרעטש עדנעשזדנַאלב , זיא ,גנוניימ ןיימ טיול ...

 -עט ןשידיי ןופ גנוריפפיוא (עטסנעש יד ןופ ענייא שטָאכ רעדָא)

 -ופפיוא יד רַאפ ןעמעשרַאפ וצ סָאוו רוסא ךיז טָאה יז ןוא ,רעטַא

 ,סרעטַאעט עשינַאקירעמַא ןוא עשיאעּפָארייא עטסעב יד ןיא ןעגנור

 .ןטלַאהעגסיױוא ןוא שילַארטַאעט קידוװעליּפש ױזַא לייוו עקַאט

 ננוריפפיוא עצנַאג יד טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא םתס רעבָא ..,

 ."טגָאזעג טלָאװ םכילע-םולש יוװ ,קיסָאד טינ זיא

 :טרעפטנעעג רעדיוו ףיורעד טָאה ןײטשדלָאג .י .ב

 גנַאל ןרָאי םורַא ךיז טכוז סָאוו ,לרָאּפ ַא ןנעוו עמַארד ַא ... ,

 ,ןענַאב ןעוועג טלָאמאד ןיוש'ס שטָאכ ,ןעניפעג טינ ךיז ןָאק ןוא

 -ָארג ןיא ןכַאמ ןעמ ףרַאד ,ןעגנוטייצ ןוא ןרוטנעגַא-ףַארגעלעט

 -ױמַאלַאש עשירָאטסיה-רעטַאעט חכמ עידעמָאק ַא .רענייטש-קסעט

 רעמ ,ןַאטנָאּפס רעמ ,קידשרעדנַא ןרעוו טליּפשעג ףרַאד ןצכעז
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 רעטַאעט ןשידיי

 ,ךעלטרעווכיילג ןוא ןציוו ;קיטש-דמש רעמ טימ ןוא קידוועריז
 עידעמָאק עצנַאג יד .עמַארד ןייק טינ ןענייז ,סמכילע-םולש וליפא

 ןוא קַאװיּפס אילאזָאר ,ךַאמצָאה) ןענױשרַאּפ יירד םורַא ךיז טיירז

 -ַארוטַאנ, ןטימ טקיטשרעד לָאר ןייז טָאה ץרַאװש .(אקסעלאפאז

 .ןטכָאשענּפָא ןלָאר ערעייז ןבָאה ייווצ ערעדנַא יד ,טסוה 'ןשיטסיל

 ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא רֶאֹּפ יד ןוא ?טסעמ בקעי ,ןיטסרעג אטרענ

 ןייק ןבָאה ,ליּפש םעד ןופ ןָאט ןקיטכיר םעד טּפַאכעג ַאי דָאר;

 -ָאר-טּפיוה יירד יד ןעוו טלָאמַאד יז ןבייהוצפיוא טאהעג טינ חנכ

 םלוע רעד וליפא זא ,טּפעלשענּפָארַא ףיט ױזַא יז ןבָאה ןטסיז

 םזילַארוטַאנ ןוא םזילַאער ,לָאבמיס ,קסעטָארג ;ןעזעג סע טָאז

 רעטנוא ןרעדנַא םעד סנייא טרעטנָאלּפעג עניב רעד ףיוא ךיז ןבָאז

 ןופ -- רעגייטש סמכילע-םולש ףיוא ןכַאמ טלָאװעג ןוא סיפ יד

 ."סעקלעמָאנ יינש

 ;: טביירש ירורד

 ןטנַאסערעטניא ןַא ,ננוגנערטשנָא ןָא ,טנרעל רעיושוצ רעד ...,

 ךיז טָאה סָאװ ,רעטַאעט ןשידיי םנופ עטכישענ רעד ןֹופ ?טיּפַאז

 דנַאלסור-דיז ןיא סרעלעק-ןייוו יד ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןביוהעגנא

 רעלעיצעּפס רעד ןוא ,/סרעליּפש-םירוּפ, ןוא 'םינחרב, יד ךרוז

 -ַאב ַא טפַאשרַאפ ןָאנרַאשז רעשירָאיטקַא רעשיּפיט ,רעקידווענז

 -ייצרעד עסיורג סמכילע-םולש ... .םוקילבוּפ םעד האנה רעדנוו

 -נעצנָאק ןיא 'ןעגנוטעבראַאב, ערעייז ןיא ןוקית ַא ןעניפענ ןעננול

 ױזַא טשינ טײקטײרּפשעצ יד זיא עסעיּפ ַא ןיא . , . ,ןסעיּפ עטרירט

 טינ זיא ןמבילע-םולש ןענעייל ןופ האנה יד ,םעדרעסיוא ןוא ,סיורג

 ןרעו טדערעג רעדָא טנעיילעג ןרעה םיא ףרַאד ןעמ .םָאקלָאפ

 ןוא סעיצַארָאקעד עדנסַאּפ יד טימ עסעיּפ ַא ןוא ,ערעדנַא ךרוד

 סמבילע-םולש ןופ טלעוו רעד ןיא רעביא זדנוא טריפ ןעמויטסָאק

 ןוא ןשינעלגנַאר ענייז עלא זדנוא טזייו ןליּפש סָאד ןוא ,ןדלעז

 .ןשינעבעלרעביא

 טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה עּפורט רעד ןופ רעדילנטימ עלַא טעמכ

 סעיצַארָאקעד ןוא קיזומ יד ... ,ןפוא ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא ףיוא

 סע טלַאה ךיא סָאוו ,עשיטסילַאער ַא -- ישזער יד .טוג ןסַאּפ

 רעד ןיא סָאד זַא ,קנעד ךיא ?ייוו ,ןורסח ןייק ראפ טשינ ?לכ

 .סעידעמָאק סמכילע-םולש ןריפוצפיוא ױזַא יו ןפוא רעקיצנייא

 ןקיטומטונ סמכילע-םולש זיולב טלּפירקרַאפ גנַאנוצ רעדנַא ןַא

 "יא ןיא ןוא עריטַאס רערעטיב ןיא םיא טלדנַאװרַאפ ןוא רָאמוה

 "קסעטָארג םענעבירטעגרעכ

 : טביירש רעגינ .ש

 טרָאס רעקיטכיו רעטירד ַא םיא ייב ָאד ךָאנ זיא סע ..,,

 סָאד .שיטעטַאּפ ,שיאָארעה זיא סָאװ ,רעד זיא סָאד ןוא ,שטנעמ

 רעד ןיא ןפַאש טבורּפעג טָאה רע סָאװ ,ןדלעה ןימ רענעי זיא

 -נעשזדנָאלב, ,'יווָאלָאס עלעסָאי, ,!וינעּפמעטס, ; עינַאלירט-ןַאמָאר

 ןליּפש ייז . . . ןטלַאטשעג'רעלטסגיק יד ןענייז סָאד .'ןרעטש עד

 ןיא .ןענױשרַאּפ עכעלנייוועג ןייק ןופ טשינ ,ןדלפח ןופ עילָאר יד

 טשינ ךיוא ןענייז ייז ןוא ,ןכירטש עשימָאק ןייק ָאטשינ ןענייז ייז

 רעייז .'ןבַאהרע, שיטעטַאּפ ,טרעקרַאֿפ ,ןענייז ייז ,שיטסירָאמוה

 ,רָאנ ,ויטקַא טשינ ןענייז ייז סָאװ ,זיא ךירטש-רעטקַארַאכ-טּפיױה

 טָאה ּפיט-רעלטסניק ןימ םעד טָא ... ,וויסַאּפ ,קידנדייל ,טרעקרַאפ

 טשינ םיא ךיז טָאה עבָארּפ יד רעבָא ,ןפַאש טבורּפענ םכילע-םולש

 -נייא טוג טגָאקעג טשינ םיא ךיז טָאה יז .ןבענעננייא טונ רָאג

 ךָאנ ךיז טזָאל עלַאטנעמיטנעס סָאד ןוא עשיטסירָאמוה סָאד .,ןבעג

 סָאד -- עשיטעטַאּפ סָאד ןוא עשיטסירָאמוה סָאד רעבָא ,ןרָאּפ

 'וינעּפמעטס , ןיא . .. .טליפעג סָאד טָאה ןיילַא םכילע-םולש .טשינ

 שירעלטסניק ?סיב ַא ךָאנ ןַאהרַאפ זיא '!ייװָאלָאס עלעסָאי, ןוא

 ןקימורַא ןיא ןקעטש עלעסָאי ןוא וינעּפמעטס .טולב ןוא שיילפ
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 אקסעלאפאר ָאעל ;'ןדלעה, ענױזַא טשינ ךָאנ ןענייז ןוא עילימ

 ַא טימס ןביוהפיוא םיא טלָאװעג טָאה םכילע-םולש סָאװ ,רעבָא

 עסיורג טימ וליפא םורַא ןיוש ךיז טגָארט רע סָאװ ןוא רעכעה ּפערט

 -ַאעט ןשידיי םעד ןרימרָאפער וצ (רענעלּפ ןביילב סָאװ) רענעלּפ

 ַא זיא אקסעלאפאר ָאעל -- טסנוק עשידיי ַא ןפַאש וצ ןוא רעט

 יד זיא אקסעלאפאר ָאעל .שטנעמ רעקידעבעל ןייק טשינ ,ןטָאש

 ןעננערבפיורַא טבורּפעג טָאה םכילע-םולש סָאו הנרדמ עטסכעה

 זַא ,טביולגעג קרַאטש טָאה רע ןוא ,ּפיט ןכעלטסניק ןייז ריא ףיוא

 -ורפ יד יוו וטפיוא רערעסערג ַא ןענייז 'ןרעטש עדנעשזדנָאלב , יד

 -ייז םיטרּפ ךס ַא ןיא ... .עינָאלירט רעד ןופ ןלייט ייווצ עקידרע

 ייווצ יד יוװ רעטנַאסערעטניא עקַאט 'ןרעטש עדנעשזדנָאלב, יד ןענ

 ןיא ,אקסעלאפאר ָאעַל ,דלעה-טּפיוה רעד רעבָא ,ןענַאמָאר-טננוי

 טשינ ,טנָאזעג יו ,םיא טָאה רע ןוא ,ןעגנולעג טשינ ןמבילע-םולש

 .ןעננילעג טנָאקעג

 יו ױזַא ,ּפיט ןקיזָאד םעד ךיוא זַא ,ןקנעדענ וצ סָאד זיא ,בנא

 :ערטרַאּפ וצ ךיז טימענ םכילע-םולש טָאה ,ןעלדנעמ םחנמ םעד

 ןוא עלעסָאי רעגניז רעד ,ונעפמעטס רעליּפש-לדיפ רעד .ןיזיט
 רעד ןוא ןייא ,ןעמונעג ךות ןיא ,ןענייז אקסעלאפאר רָאיטקַא רעד

 .יןטערטרַאּפ ערעדנוזַאב רָאנ יירד ייז ןענייז ךָאד ,ּפיט רעקיבלעז

 עינ ַא טכַאמעג ץרַאװש סירָאמ טָאה 1946 רעבמעצעד 13 םעד

 (יקסנישמור ףסוי ןוא ןדַאפדלָאג םהרבא ןופ קיזומ) עיצַאזיטַאמַארד

 ןיא ךיוא ךָאנרעד ןוא ,?רעטַאעט-טסנוק; ןייז ןיא טריפעגפיוא יז ןוא

 ,עניטנעגרַא
 : גייווצרעבליז .ז טביירש םעד ןגעוו

 יו 'ןרעטש עקידנעשזדנָאלב, ענייז ןיא טלייצרעד םכילע-םולש ,

 סָאװ ,ןזח ַא ךיז טניפענ יטשענאלאה ?טעטש ןשינעמור םעד ןיא

 -ַאב טָאה םלוע לש ונובר רעד ןעמעוו ,עלעזייר ?רעטכעט ַא טָאה

 וצ טמוק לטעטש ןבלעז ןיא .עמיטש רעקיטכערּפ ַא טימ ןקנָאש

 ןטַאװעלשידַאי ןקנַארק א טימ עּפורט-רעדנַאוו עשידיי ַא ןרָאפ

 טפור עּפורט יד ןכלעוו ,ןַאמצלָאה דרַאנרעב רעקימַאק-רעטקַארַאכ

 רחוס-דרעפ םעד ןופ לַאטש ןיא טליּפש עּפורט יד .,'ךַאמצָאה,

 ןיא סָאוװ ,עלעבייל ,עלעננוי ַא טָאה שטיוװָאלַאפַאר ,שטיווַאלַאפַאר

 ַא טָאה עלעזייר יו ױזַא טקנוּפ .ןעלעזייר רעד טָא ןיא טבילרַאפ

 -ַאלקעד וצ גנוניינ ַא עלעבייל טָאה ױזַא ,ןעגניז םוצ ?וק קיטכערּפ

 יד טָא ןענעבננוצסיורַא טסילשַאב ךַאמצָאה ,עמַארד ןוא עיצַאמ

 טוט רע .ןרָאיטקַא עשידיי רַאפ ןכַאמ ייז ןוא רעדניק עגנוי ייווצ

 ןעלעבייל ןופ .ןרָאיטקַא רַאפ ייז טכַאמ ,קעווַא ייז טעבנג רע .יױזַא

 .שטיוװָאלַאפַאר ןָאעל רָאיטקַא רעשיטַאמַאדד רעסיורג רעד טרעוו

 ןיא .ןעלעבייל ןופ ןסירענּפָא לַאפוצ ַא ךרוד רעבָא טרעוו עלעזייר

 ןמר ַא) ךַאמלעטס עשירג רעקיזומ רעגנוי רעד ךיז טבילרַאפ ריא

 .טמיראב-טלעוו טרעוו רעכלעוו ,(רעקיזומ ןשידיי ןטמירַאב ַא ףיוא

 אזָאר ןיוש טסייה עכלעוו ,ןעלעזייר טמירַאכ-טלעוו ךיוא טכַאמ רע

 עֶלַא יד ףיוא ןסעגרַאפ טשינ רעבָא יז ןָאק עלעבייל .קַאװיּפס

 ,דנַאלסור ,עינעמור רעביא ךרוד ןכַאמ ייז סָאװ ,ןגעוו-דעדנַאװ

 עדייב ךיז ןעמוק ָאד טשרע ,עקירעמַא ףוסל ןוא ןָאדנָאל רעטעּפש

 .רעליּפשיוש עשידיי עסיורג סלא ףיונוצ רעדיוו עטבילראפ

 -טָאג ןייז טבעװעגניירַא םכילע-םולש טָאה גנולדנַאה רעד ןיא טָא

 ענעדישרַאפ טימ טלביווש ןוא טלמיוו סע .,רָאמוח ןטשטנעבעג

 עשיטסירָאמוה ,סעיצַאוטיס ,ןּפיט עטנַאסערעטניא ןוא עוװַאקישט

 ָאד ןוא .רדסכ טגייטש גנולדנַאה יד .ךיז ןטייב עשינַארט ןוא

 רעטלוב ידכ .רעריזיטַאמַארד רעד ץראװוש קירָאמ ןיירַא טמוק

 טָאה ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןרָאי עטשרע יד ןכיירטשוצרעטנוא

 םהרבא ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעדנירג םעד טריפעגניירַא ץרַאוװש

 טריטּפָאדַא רע יוװ ,טפַאש ןדַאפדלָאג ױזַא יו ןעעז רימ .ןדַאפדלָאג
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 טרעהרַאפ עקַאט רע .סעידָאלעמ ענייז רַאפ םינונינ עשינזח יד

 .עסירעטקַא עשידיי ַא ןרעוו וצ המכסה יד ריא טינ ןוא ןעלעזייר

 יו ענעצס א רָאפ ךיוא טמוק עידעמָאק רעשילַאקיזומ רעד ןיא ..;

 יד ןכוזַאב וצ רעטאעט ןיא יטשענאלאה ןיא טמוק ןדַאפדלָאג

 ןופ ירוּפטַאּפ ַא עּפורט יד טליּפש םיא דובכל ןוא ,עּפורט-רעדנַאװ

 טייקכעלגעמ יד רעטַאעט ןיא םלוע רעד לייוורעד טָאה .ןסעיּפ ענייז

 ."סעטערעּפָא-ןדָאפדלָאנ יד ןופ םינונינ עטסטמירַאב יד ןרעה וצ

 :גנוריפפיוא רעד רַאפ טרעטסײגַאב רָאג זיא ןַאמלעגָאפ .ל

 ץרַאװש ,ץרַאװש סירָאמ טכַאמעג טָאה עיצַאזיטַאמַארד יד ...,
 רעד ןיא ךיוא טליּפש רע ןוא ,עסעיּפ יד טריפענפיוא ךיוא טָאה

 ןא טאהעג ץרַאװש טָאה לָאמסָאד ... .עלָאר-טּפיוה יד עסעיּפ

 רָאמוה סנעמעוו ,ןמכילע-םולש -- ףתוש ןטוג ךעלנייוועגרעסיוא

 -ַארד א ןופ ןעננולכיורטש ןוא ןעמיוצ יד וליפַא ךרוד ךיז טסייר

 טנאה רענענייא ןַא ןופ טינרָאנ טכַאמענ זיא סָאוװ ,עיצַאזיטַאמ

 ןיוש 'ןרעטש עדנעשזדנָאלב יד, ןיא דע טָאה קילנ םוצ . .. .ךיוא

 עשירעלטסניק טכיירגרעד ןענַאמָאר ערעדנַא ענייז ןיא יו רעמ

 "רצטַאעט-טסנוק רעשידיי , ןיא *ןרעטש עדנעשזדנָאלב ,
 ,(ץרַאװש סירָאמ --- ישזער)

 רעייז זיא 'ןרעטש עדנעשזדנָאלב יד, ןופ םענרַאט רעד .,טייקפייר

 יד ןופ ןּפורג ענעדישראפ טרעדליש ןַאמָאר רעד ;רעטיירב ַא

 ענעדישרַאפ ןופ רָאנ ,ץַאלּפ ןייא ןופ רָאנ טינ ,ןסַאט-סקלָאפ עשיריי

 ןכלעוו ןופ לַאירעטַאמ גונעג טאהעג רעבירעד טָאה ץראװש ,רעדנעל

 ,ןוא ,עסעיּפ עקיבראפליפ עטנַאסערעטניא ןַא ןטענקסיוא ןָאק'מ

 לקניוו ַאזַא טימ ןָאט וצ לַאירעטַאמ רעד ךָאנ טָאה ,בָאגוצ סלַא

 ךיז טלדנַאה ָאד .ןצרַאװש טנָאנ רעייז זיא טָאוװו ,ןבעל ןשידיי ןופ

 ,קירוצ טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא טימ רעטַאעט ןשידיי םעד ןגעוו

 םעד ןופ טירט עטשרע יד ןגעוו רעדָא ,גנַאפנָא םעד ןגעוו שיטקַאפ

 עװַאקישט טימ לופ זיא סָאװ ,לטיּפַאק ַא זיא'ס . ... רעטַאעט ןשידיי

 ןוא ,ןעגנוריסַאּפ עשימָאק ןוא עשיטַאמַארד ךס ַא טימ ,ןטנעמָאמ

 .רעסַאװ ןיא שיפ ַא יו ,ךעלריטַאנ ,ָאד ךיז טליפ . . . ץרַאװש

 עדנעשזדנָאלב  עטריזיטַאמַארד יד ןענייז ןעמונענ טנורג ןיא ..;

 זיא'ס .טרָאװ ןופ ןיז ןלופ ןיא עידעמָאק ןייק טינרָאנ 'ןרעטש

 -ַאק ,עמַארד ואוו ,דליב-סקלָאפ ַא רעדָא ,קיטש-סקלָאפ ַא רעכיג

 ןענייז ערעּפָא ךעלקיטש וליּפַא ןוא עטערעּפָא ,ליװעדָאװ ,עידעמ
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 ןופ ןָאקיסטסעל

 רעד ןבעג וצ רעווש ןיא'ס זַא ,ןעמַאזוצ ןטכַאלפענפיונוצ ױזַא

 סָאוװ זיא קיטכיוו .... .ןעמָאנ ןכעלטקניּפ ,ןקיטכיד ַא גנוריפפיוא

 ַא ,גנולעטשרָאפ עשילַארטַאעט-טכע ןַא ןבענעג ָאד טָאה ץראווש

 ןשילַארטַאעט טימ טליפעגנָא ןיא סָאװ ,לקַאטקעּפס ןביירנברַאפ

 ןוא ךרוד זיא'ס ,טסייג ןיא ,טלַאהניא ןיא רעטַאעט זיא'ס .,טפַאז

 ,רעטַאעט ךרוד

 "ץנכאי עבַאב, סלא ץראװש סירַאמ
 ."ןרעטש עדנעשזדנַאלב ,, ןיא

 ,םכילע-םולש גנולעטשרָאפ ןייז ןיא טדניוושראפ לָאמטפָא . ,,

 רשפא ןָאק'מ .,ןצרַאװש טימ ןטיברַאפ טפָא ָאד טרעוו רעכלעוו

 -ַאמַארד רעד ןופ ןפוא םעד וצ ןעננוצעזסיוא ענעי רעדָא יד ןבָאה

 'ןרעטש עדנעשזדנָאלב, עטרדיזיטַאמַארד יד ןיא . . . רעבָא ,עיצַאזיט

 רַאפ ךרוד ןפיול סע .םעטָא סמכילע;םולש יו רעמ ךיז טליפ

 סע ןוא ןטלַאטשענ עשימָאקײנַארט סמכילע-םולש ןגניוא ערעזדנוא

 ,רָאמוה רעטשטנעבעג-טָאנ ןופ סמכילע-םולש טפָא ץנַאנ ףיוא טצילב

 -פיוא רעיינ רעד ןיא קורדנייא ןטונ ַא רעייז טכַאמ סע סָאװ ...

 רעשינַאמרַאה רעד ,לבמַאסנַא רעטנכייצענסיוא רעד זיא גנוריפ

 יד ןזיװַאב ָאד טָאה ץראוװש . .. עּפורט רעד ןופ ליּפשנעמַאזוצ

 טפָא קידנעיינרעביא טנַאלַאט ןשירעליּפשיוש ןייז ןופ טייקיטייזליפ

 זיא'ס .... .עטערעּפָא וצ עידעמָאק ןופ ןוא ,עידעמָאק וצ עמַארד ןופ

 םענייא ןדעי ןופ ןליּפש םעד ףיוא ךיז ןלעטשוצּפָא ךעלגעממוא

 ןעמאזוצ עלַא .עסעיּפ רעד ןיא רעמענלייטנָא קילדנעצ רָאּפ יד ןופ

 עדנריזומַא ,עקידעבעל ףלע ןופ גנולעטשרָאפ ענעגנולעג ַא ייז ןפַאש

 קעװַא םייוו ץנַאג ןיוש זיא סָאוװ ,טייהנעגנַאגרַאפ ַא ןופ רעדליב

 .ץרַאה רעזדנוא וצ טנָאנ ךָאנ זיא סָאװ רעבָא ,זדנוא ןופ

 רעטלַא יווװ קַאמשעג זיא ןדַאפדלָאג םהרבא ןופ קיזומ עטלַא יד

 עקינייא סיקסנישמור ףסוי טימ טעוװַארּפענוצ ָאד זיא יז .ןייוו
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןעמענעגנָא ןַא טימ ןרעיוא ערעזדנוא ןיא טננילק ןוא ,ןרעמונ עיינ

 ןופ ןוא טפַאשקנעב ןופ ןליפעג זדנוא ןיא טקעוװ סָאװ ,גנַאלק

 ןשידיי ןכעלמיטסקלָאפ רעזדנוא ןופ טננוי דעד ךָאנ רעיורט ןליטש

 ."רעטַאעט

 :ןעמָאנ סצרַאװש סירָאמ ןיא רעביא טיג גייווצרעבליז ןמלז

 ,רעטסיימ-טרָאו רעשידיי רעסיורג רעד ןעוועג זיא םכילע-םולש ,

 רענייק .רָאיטקַא ןשידיי םעד טָאהעג ביל רעיוהענמוא טָאה סָאװ

 -יגַארט יד ןפירגַאב ןוא ןענַאטשראפ יֹוזַא טשינ טָאה רע יוװ

 -עג טשינ טָאה רענייק ,רעלטסניק-עניב ןשידיי ןופ ענַאק עשימָאק

 קיטייצכיילנ ןוא עשימָאק יד ןסַאפוצפיוא שינדנעטשרַאפ ַאזַא טָאה
 -בוּפ םוצ גנואיצַאב ןייז ,ןבעל-ןרָאיטקַא םעד ןופ ןטייז עשינַארט

 טָאה ץלַא סָאד טָא .םיא וצ םלוע ןופ גנואיצַאב יד ןוא םוקיל

 סָאװ ,ןַאמָאר ןייז ןיא סָאמ רעלופ רעד טימ ןבענענ םכילע-םולש

 עכלעוו ,רעדניק עגנוי ייווצ ןשיווצ עביל עסיורג א ךיוא טלַאהטנַא

 קיטש ַא ןיא סע .רעלטסניק עשידיי עסיורג רָאנ ךָאנרעד ןרעוו

 ,טלעוו רעטלַא רעד ןיא ןביוהעגנָא עקַאט ךיז טָאה סָאװ ,ןבעל שידיי

 ןקיטנייה ןזיב ךָאנ ךיז טיצ רעבָא ,קירוצ רעמ דעדָא רוד ַא טימ
 ."עקירעמַא ןיא ,םייה רעיינ רעד ןיא ,גָאט

 -סיוא ץרַאװש סירָאמ ךיז טָאה ?ךַאמצָאה, לָאֹר רעד ןגעוו ןוא

 : טקידדעג

 ןייז טימ ,רעטַאעט ןשידיי םוצ עביל רעסיורנ ןייז טימ ךַאמצָאח

 יבַא ,ןטיבעג עלַא ףיוא טעברַא רעטצענערגַאבמוא ןייז טימ ,ןערב

 ."ןיילַא ץראווש ,תווינע ןָא ,זיא ,ןריטסיזקע ןענָאק לָאז עּפורט יד

 :טקרעמַאב לטסעמ בקעי

 רעד טייצ רעגנַאל א ףיוא ןבילבעג זיא שטיווָאקרעב .ד .י .. .,

 .רעטַאעט ןרַאפ השורי סמכילעםולש רעביא רמוש רעיירטעג

 ןיא ךיוא זיא גיוא ןעמַאזכַאו סעשטיווָאקרעב .ד .י רעטנוא ..,

 עטשרע יד ... ןרָאװעג טלעטשעג רעטַאעט ןטסנוק ןשידייו םענעי

 -ַארד ,1929--1930) 'ןרעטש עדנעשזדנַאלב, יד ןופ גנוריפפיוא

 רעליּפשיוש ענעזעוועג יד ,רימ .(ץרַאװש סירָאמ ךרוד טריזיטַאמ

 -עג יד ,'ךעלווירב-סעביל, יד ךָאנ ןעקנעדעג ,רעטַאעט םענעי ןופ

 שטיווָאקרעב .ד .י סָאוװ ,ןעגנונרָאװ ןוא ןעננוקרעמאב ענעבירש

 טָאה רעליּפשיוש ַא ןעוו ,סעבָארעדרַאנ יד ןיא ןקישניירַא טנעלפ

 יצ טרָאװ קירביא ןַא טימ טּפַאבענסױרַא ךיז דיזמב רעדָא גנושב

 .גננולעטשראפ-םכילע-םולש א ןיא ענימ רעטקערָאק-טינ ַא טימ

 יד ןיא טלעפענ טײקמַאזכַאו עקיזָאדיד טָאה ןרעיודַאב םוצ

 ייז ןיא רעמ ןעוועג טשינ .ןעננוריפפיוא-םכילע-םולש ערעטעּפש

 -רָאפ-םכילע-םולש עקילָאמַא יד ןופ טייקשירפ יד ןוא ץנַאלנ רעד

 -יצַאב עלופתוירחא יד ,טעטעיּפ יד טלעפעג טָאה סע ,ןעגנולעטש

 םענעבילקעג ןקידרעירפ םעד ןופ ןערב רעד ךיוא רשפא ןוא ,גנוא

 -ןָאלב , עשימָאקיגַארט עקילָאמַא יד ןופ ,לאירעטַאמ-רעליּפשיוש

 -עּפָא ןַא ןרָאװעג 1940--1947 ןָאזעס ןיא זיא "ןרעטש עדנעשזד

 ."לקַאטקעּפס רענשטעטער

 "פיוא רעד ןוא גנוריזיטַאמַארד רעד ןגעוו טביירש דלַאווכוב .נ

 : גנוריפ

 -םולש ןופ גנוריפפיוא ןוא עיצַאזיטַאמַארד סצרַאוװש סירָאמ ןיא ,

 ןשידיי ןיא טליּפשעג טרעוו סָאװ ,'ןרעטש עדנעשזדנַאלב , סמכילע

 ןדַאפדלָאג רעמ ,םכילע-םולש קינייװ ןַאהרַאפ ןיא ,רעטַאעט טסנוק

 עשידיי סָאד זיא ןמכילע-םולש ייב .,ץרַאוװש סירָאמ רעמ ךס ַא ןוא

 רערעטיירב רעד ןיא טרעדילנעגנייא טייצ ןייז ןופ ?טלעוו-רעטַאעט

 ןטיול ,ןעגנוריסַאּפ יד .ןבעל ןשידיי םעניײמעגלַא םעד ןופ טלעוו

 -ַאעט ןשיריי ןופ עלעגיוו ,עינעמור ןיא רעירפ רָאפ ןעמוק ,ןַאמָאר

 טצעלוצ ןוא ןָאדנַאל ןיא רעטעּפש ,עיצילַאנ ןיא ךָאנרעד ,רעט
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 סָאװ ,עמַארָאנַאּפ עטיירב א ךיז טמוקַאב אליממ ,קרָאיד-וינ ןיא

 ןּפט עשידיי טימ ,רענייטש-ןבעל ןשיריי טימ טעװעקיּפעגנָא זיא

 ןוא עשיטעטַאּפ ײלרעלַא טימ ,תוביבס עלַאיצַאס ענעדישרַאפ ןוא

 -ךַארּפש רעשידיי ןוא ?יטס סמכילע-םולש ,סעיצַאוטיס עשידעמָאק
 ןיא יו רעכייר ךָאנ רשפא 'ןרעטש עדנעשזדנָאלב , ןיא זיא רצוא

 ןוא ןח ןשיקלָאפ םעד טימ ןעמַאזוצ ?ייוו ,קרעװ ערעדנַא ענייז

 רע טגנערב ךַארּפש רעשידיי רעשימייה רעד ןופ טיײקיטרַאננייא

 ןבָאה סָאװ ,"שילגנע ןשימייה; ןופ ןטנעמעלע יד סױרַא ךיוא

 ןיא ןושל עשידיי סָאד טקידורברַאפ ןוא טבערגרַאפ קיטרַאננייא

 .עקירעמַא

 טינ טייוו ןַאמָאר סמכילע-םולש ןיא זיא השעמה רופיס רעד

 ןוא ןדלעה ענייז ןענייז סע יוװ ,ךעלביולנ ןוא טכע ,ךעלריטַאנ ױזַא

 זיא 'ןרעטש עדנעשזדנָאלב, זַא ,ןקנעדעג ףרַאד ןעמ ,ןושל רעייז

 רַאפ ןעגנוצעזטרָאפ עכעלגעט ןיא ןַאמָאר ַא יוװ ןרָאװעג ןבירשעג

 ןטסָאמרַאֿפ ָאד ךיז טָאה םכילע-םולש זַא ןוא ,גנוטייצ רעשידיי ַא

 'עקראטש, ןוא 'גנונַאּפש , ןופ טרּפ ןיא ןרעמָאש ןגייטשרעביא וצ

 םיא ךיז טָאה סע ןוא -- ןזייװַאב טלָאװעג טָאה רע .ןטקעפע

 עילָאּפָאנָאמ ןייק טינ טָאה 'רוטַארעטיל ,-דנוש יד זַא -- ןבעגעגנייא

 יא ןייז ןָאק רעביירש א זַא ,רענעייל ןשידיי ןוויאַאנ םעד ףיוא

 רעבָא ייברעד .,'קידנּפַאכרַאפ,-שירעמָאש יא ,קידתמא-שירעלטסניק

 ךיז ('קַאב ןיא גנוצ, רעד טימ שטָאכ) קיניזטסואווַאב רע טָאה

 ןרעטסומ יד טימ ,ןַאמָאר-דנוש םעד ןופ םרָאֿפ רעד טימ טצונַאב

 רעטריצירבַאפ ןופ ןדָאטעמ יד טימ ,עלובַאפ רעטלצניקעג רעד ןופ

 ןעמענסיורַא םיא ןוא רענעייל םייב תומצע יד ןעיצ ןופ ,'גנונַאּפש|

 שינגענַאב עטרַאנעג ןוא עטרַאװרעד יד ןניילּפָא ךרוד המשנ יד

 ,ןידלעה רעד ןוא דלעה םעד ןשיווצ

 יד ןיא ןפיולרַאפ ןָאטעגנ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשינעפיולרַאפ יד

 ,קַאוװיּפס ַאזָאר ןוא ָאקסעלַאפַאר ָאעל ןדלעה-טּפיוה יד ןופ סנבעל

 ,טקנופדנַאטש ןשירעלטסניק ןופ קיטכיוו ױזַא טינ רעבירעד ןענייז

 יד טָא ןכלעוו ףיוא ,ןבעל ןשידיי םעד ןופ טנווייל עטיירב סָאד יוװ

 עניב רעד ףיוא רָאנ .טכַארבעגסױרַא זיא השעמ 'עקידנענַאּפש;

 ץרַאוװש סירָאמ ןוא ,רקיע רעד טרָאפ רעטקַארַאכ ןוא גנוריסַאּפ זיא
 ןופ טָאה רע ןעוו ,גנעװו םענעטָארטענסױא ןַא ףיוא ןעננַאנעג זיא

 -עעשענ ןופ ןטנעמַאמ 'עקרַאטש , יד ןגױצַאב ןַאמָאר סמכילע-םולש

 -טנזעוו רעמ שירעלטסניק רעבָא ,עקיאור יד טזָאלעגסױרַא ןוא שינ

 תונויער סרעביירש םעד ןופ ןוא גנוביײרשַאב ןופ ןטנעמעלע עכעל

 .ןרַאטנעמָאק ןוא

 טלעטשענניירַא טָאה ץראוש סָאװ ,הלוע ןייק טינ ךיוא זיא'ס

 ףוס ?כ ףוס .,ָאטינ לאנינירא םעד ןיא ןענייז עכלעוו ,סענעצס

 טינ ןוא ןענעייל םוצ ןַאמָאר ַא ןבירשעג םכילע-םולש ךָאד טָאה

 ןרירטנעצנָאק וצ קיטיונ זיא עסעיּפ ַא ןיא .,ןליּפש םוצ עסעיּפ ַא

 ןעמ זומ ... טרָא ןטקנערשַאב ןוא ןטמיטשאב א ףיֹוא עיצקַא יד

 ןוא עטרעדנוזעגּפָא ןעוועקוטשפיונוצ ןוא ןדניבפיונוצ רעבירעד

 -ניירַא טפָא רעייז קיטיונ ךיוא זיא'ס ןוא ,ןטנעמָאמ ענעסירעגּפָא

 ןוא ןעלטייק ךיז לָאז ליּפש יד ידכ ןפָאטש יײלרעלַא ןעננערבוצ

 -ַארד ןוא גנודניברַאפ עשינעצס עקירעהעג יד ןעמוקַאב ךיז לָאז'ס

 .טייקצנַאג עשיטַאמ

 -- ןמכבילע-םולש טימ שרעדנַא סעּפע ןָאטעג רעבָא טָאה ץרַאװש

 ןשידיי ןופ עניב רעד ףיוא ?יּפש יד טכַאמ סָאװ ,סניױזַא סעּפע

 סמכבילע-םולש ףיוא ןךעלנע} 'עשזָאכָאּפ, טינרָאג רעטַאעט טסנוק

 ַא טעװעקוטשעגניירַא רע טָאה ,סנטשרע .'ןרעטש עדנעשזדנָאלב;

 ,רַאוטרעּפער סנדַאפדלָאג ןופ סענעצס ןוא ןרעמוניגנַאזעג לָאצ

 ןַא ןופ םרָאפ יד ןוא םעט םעד ליּפש רעצנַאנ רעד טיג סָאװ
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 ןבעגעג אפוג השעמה רוּפיס םעד רע טָאה ,סנטייווצ ; עטערעּפָא

 רעטנעצ ןיא רע טָאה ,סנטירד ... שטיינק ןשיטערעּפָא-קיליב ַא

 ,ךַאמצָאה-ןַאמצלָאה ןופ רוניפ יד טריפענסיורַא ליּפש םעד ןופ

 עלַאר טּפױה יד טינ טייו רע טליּפש ןמכילע-םולש ייב סָאװ

 ,ללבח . .. .ךַאמצָאה ןופ עלָאר יד טליּפש ץרַאוװש סירָאמ לייוו .-. ;

 ןייק טכַאמעג טינ ץרַאװש טָאה 'ןרעטש עדנעשזדנָאלב, יד ןופ

 טינ ןוא ,םַארגָארּפ רעד ףיוא ןבעגעגנָא טרעוו סָאד יוו ,עידעמָאק

 ױזַא טָאה רע .עטערעּפָא ןַא רַאפ ָאטערביל ַא רָאנ ,עמַארד ןייק

 ןעמוקַאב ךיז טָאה סע זיב טעוועדטסיימענ ןוא טעוװעקוטשעג גנַאל

 עטערעּפָא רעשידיי רעד ןופ טָאנ רעד יו ,ָאטערביל ַא ,ּפמַאטש ַא ---
 ןוא קנילפ שירעליּפשיוש זיא ןיילַא ץרַאוװש . . . ,ןטָאבעג טָאה

 ןיא ,,ןרעמונ, |ןדַאפדלָאנ| עניױזַא ןופ גנוריפכרוד רעד ןיא גולק

 ענכַאי עבָאב רעד ןֹופ עלָאר ןייז ןיא ,ענעצס-טעלּפוק סכַאמצָאה

 ןעלכיימש סָאד יא ,ליטס-עניב רעלענַאיצידַארט יא ןַאהרַאפ זיא

 -עניב ןשידָאמטלַא ןקיזָאד םעד רעביא לַארטַאעט םענרעדָאמ ַא ןופ

 טקיטכערַאב ץראווש סירָאמ זַא ,ןדלעמ וצ ןגינגרַאפ ַא זיא'ס .ליטס

 יד ןיא ייס ןוא עשיטאמַארד יד ןיא ייס ןליּפש ןייז טימ רעדיוו

 -ןּפער ןייז !ןרעטש עדנעשזדנַאלב, ןופ סענעצס עשיטנַאידעמָאק

 .רנַאשז ןטמסיטשַאב א ןיא רעליּפשיוש םענייפ רָאנ א ןופ עיצַאט

 -נעשזדנָאלב, ןופ טייז רעשירעליּפשיוש רעד טימ סע טלַאה ללכב

 רעדָא רעשינרוטַאמארד רעד טימ יו רעסעב ךס ַא !ןרעטש עד

 עקיאיײלרעלַא ךס ַא ןַאהרַאפ זיא ָאד ... ,טייז רעשירָאפישזער

 ןיא יוװ לנופַאש-רעטקַארַאכ ןופ טרּפ ןיא ,ןצכעוט עשירָאיטקַא

 ַא ךרוד ןריפ רעליּפשיוש יד ןוא ,טײקשיטנַאידעמָאק ןופ טרּפ

 טימ ןוא שינדנעטשרַאפ טימ ,טיטעּפַא ןשירָאיטקַא טימ ןלָאר לָאצ

 .אטינ ליּפש םעד ןיא ןענייז ןְלָאר עכעלטנזעוו ךס ןייק .טנַאלַאט

 -םולש ןופ סעּפע .ןענָאלבַאש ךס ןייק ָאטינ ךיוא רעבָא ןענייז סע

 ןשטנעמ עכעלביולג ,עקידעבעל .ןבילבעג טרּפ םעד ןיא זיא ןמכילע

 ױזַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרוניפ-עניב עטריּפמַאטש יד רעביא ןרינימָאד
 ןעגנוריפפיוא עקידרעירפ יד ןיא ןניוא יד ןיא ןפרָאוװענ ךעלנייּפ
 .רעטַאעט-טסנוק ןשידיי ןופו

 ננושירפרעד ַא !ןרעטש עדנעשזדנַאלב, זיא םורַא ןוא םורָא ...
 טינ עקַאט זיא'ס .רעטַאעט-טסנוק ןשידיי ןופ עניב רעד הףיוא
 ןייק טינ זיא'ס ;ךות ןיא טינ ןוא ךַאדּפש ןיא םינ ,םכילע-םולש

 זיא סָאװ ,לקַאטקעּפס ַא זיא'ס ; גנולעטשרָאפ עצנַאג-שירעלטסניק

 סירָאמ ןופ ?לּפמעטש ןקידנקירד םעד טימ טלּפמעטשעג ץלַא ךָאנ

 עליואוו יד ואוו ,?קַאטקעּפס ַא רעבָא זיא'ס ,"םזירַאטס , סצרַאוװש

 טינ ?פיוו שטָאכ ךיז ןענָאק רעטַאעט-טסנוק ןשידיי ןופ ןרָאיטקַא

 -קינייוו ץרַאװש ָאד טָאה שירָאסישזער .שירָאיטקַא ןבעלסיוא זיא
 עיצַאטוּפער ןייז טפיוקענסיוא רע טָאה שירעליּפשיוש .ןזיוװַאב סָאװ
 -עלייא ןיא טלעטשענ ,קיטנָאק ,זיא ליּפש יד .רָאיטקַא ןטוג ַא ןופ
 ,גנומערופסיוא רעשינעצס וצ טייקמַאזקרעמפיוא גונעג ָאטינ .שינ
 ,ןלָאר ערעדנוזַאב ןופ גנוטלַאטשעג רעד וצ ןוא סענעצסנַאזימ וצ
 -טרעצ ַא ןוא טייקידתונורכז ,ערעּפסָאמטַא ןַאהרַאפ רעבָא זיא'ס

 ךס א .רעטַאעט ןשידיי ןופ ןרָאי-רעדניק יד וצ גנואיצַאב עכעל

 -סיוא זיא רעכלעוו ,יקסנישמור ףסוי ןפלָאהעגסױרַא טָאה םעד ןיא

 ןטוג טימ טָאה ןוא רַאוטרעּפער-ןדַאּפדלָאג םעד ןיא טקייװעג

 וצ םינונינ-דַאפדלָאג יד טסַאּפעגוצ שינטנעק-ךַאפ ןוא קַאמשעג
 ."ליּפש םעד

 ןרָאװעג טריפעגפיוא "ןרעטש עדנעשזדנָאלב; זיא עּפָאריײא ןיא

 ,ינמוזָאר קרַאמ ןופ עיצַאזיטַאמַארד רעד ןיא ווָאקרוט טנומגיז ךרוד

 : טביירש יאטיק .מ

 -יירפ ךיילנוצ ןוא רעקירעיורט רעקידנרעד רעקיברַאפליפ רעד,
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 לטעטש םעניילק ןופ ןָאפ ןפיוא רָאיטקַא ןשידיי םנופ געוװ רעכעל

 עשימָאק ,ןּפיט עערעלַאג ַא .טלעוו רעסיורג רעד ןיא רעטעּפש ןוא

 -ַאעט רעשידיי רעד ןופ ,רקיע רעד ,ןוא ,לטעטש ןופ עשינַארט ןוא

 ץלַא ןוא ,ענעצס רעד ףיוא ןוא ןסילוק יד רעטניה .,טלעוו-רעט

 ,עביל ןופ ,לטעטש ןופ םזיטנַאמָאר ןשיריל טימ טבעווענכרוד זיא

 ןיא עלַארטַאעט סָאד ,טיוט ןֹוא ןבעל ,םוקנעמַאזוצ ןוא גנודיישעצ

 סלַא ווָאקרוט טנומגיז .ענעצס רעד ףיוא עקידעבעל סָאד ןוא ןבעל

 רעד רעטעּפש טרעוו רעכלעוו ,ָארַאגיפ רעשידיי ןימ ַא ,ךאמצָאה

 .ןזָאלרַאפ ןוא םאזנייא ףוסל טברַאטש ןוא ןַאמצלָאה רָאטקעריד

 ַא רעטעּפש ,סנזח םעד עלעזייר עטבילרַאפ סלַא -- ןרעּפלַאה הניד

 ןפיט עערעלַאג ַא טקעלּפטנַא טָאה ץלא , , , ןירעגניז עטמיראב-טלעוו

 זַא ,ױזַא ,ןבעל-רענייטש ןשידיי ןופ ןוא רעטַאעט ןשידיי םנופ

 -ידיי רעד ףיוא ןעגנוטסייל עטסדנצנעלנ יד ןופ ענייא ןעוועג זיא'ס

 ."ענעצס רעש

 ןגעוו ןדייר וצ ןדיימסיוא ליוו רע זַא ,טביירש טרעכייוו .מ ,רד

 ןוא ,רעליּפשױש עלַא ןופ ןליּפש סָאד ןגעוו ,גנוריזיטַאמַארד רעד

 ןייז ןוא ,ווָאקרוט דנומגיז -- םענייא ןגעוו רָאנ ּפָא ךיז טלעטש

 :?ךַאמצָאה, ןופ לָאר יד ןרעּפרעקרַאפ ןופ ןפוא

 ןייז וצ| ווירב םעד טריטקיד ווָאקרוט .ז ױזַא יו ןפוא רעד,

 רעווש זיא ,|ירבע רעד ףיוא קיּפמוטש זיא ןיילַא רע לייוו ,רעטומ

 זַא ,ןסעגרַאפ ןצנַאגניא טלָאװ רע יוװ ,רעטרעוו ןיא ןבענוצרעביא

 -רעדנוה ןציז לַאז ןסיורג ןיא זַא ןוא רעטַאעט ןיא ךיז טניפעג רע

 -ַאלפ ,טכייל ןענייז רעטרעוו יד .ליטש טדער רע .רעקוקוצ רעט

 ייז ,ןעננַאלק ענעגנייא יד רַאפ טמעשענ ךיז ןטלָאװ ייז יוו ,קידרעט

 ביל טָאה סָאװ ,שטנעמ ןטושּפ א ןופ ןצרַאה ןטספיט ןופ ןעמוק

 ,רעמ רועיש ַא ןָא -- !ןיינ ,רעקינייו טשינ רעבָא ,ןעמַאמ ןייז

 רע טָאה ריא בילוצ .רעטַאעט ךיז טפור סָאװ ,טלעווףושיכ ענעי

 ,טלעוו רעד רעביא רע טלנָאװ ריא בילוצ ,םייה ןוא רעטומ טזָאלרַאפ

 ,ןסַאג יד רעביא טפיול ,ןכַאז עטסקידלפש יד רע טוט ריא בילוצ
 טעװַאהרַאפ ,טנָאירַאפ זיא רע .רָאטקעריד םעד טעפנח ,ךיש טצוּפ

 טלָאצ רע רעייט יוװ םעד ןגעוו ןטכַארט וצ טייצ ןייק טינ טָאה ןוא

 .טנווַא ןיא ןליּפש סָאד טפַאשרַאפ םיא סָאוװ ,תחנ ?סיב םעד רַאפ

 ןעמאמ רעד וצ ווירב םעד ןריטקיד קעווַא ךיז טצעז רע ןעוו רעבָא

 ,שטיינק ןיא ,ןָאט ןיא ,רעטרעוו ןָא .שפנה ןובשח ַא רע טכַאמ ---

 -ףיט סָאד יו ליפ ךיא ןוא ץיז ךיא .םיטש רעד ןופ רעטיצ ןיא

 טימ םורַא ךימ טמענ ןֹוא ןיירַא רימ ןיא טמָארטש עכעלשטנעמ

 ַא ןיוש ךיא ביילב ױזַא ןוא .טיײקמערַאו רעקיצרַאה רענדָאמ ַא

 זיב ,עניב רעד ףיוא ךיז טזייווַאב ךַאמצָאה טפָא יו רענעגנַאפעג

 ,טושּפ !טריזילַארטַאעטסטנַא, יז ךיוא .ןברַאטש ןֹופ ענעצס רעד וצ

 טלָאװ יז ןעוו יו רעקידנרעטישרעד ךרע ןָא רַאפרעד ןוא ךעלשטנעמ

 -ציּפש ןוא ךעלדנח עשירָאיטקַא יילרעלכ טימ טצוּפעגסױא ןעוועג
 ."ךעל

 רעד ןופ גנולדנַאה רעד ףיוא ּפָא טרעכייוו .רד ךיז טלעטש רעטייוו
 ; טרעלקרעד ןוא ,עסעיּפ

 ,ןנָאז לעוו ךיא ביוא יײרעמירַאב עטסוּפ ןייק ןייז טינ טעוו סע ,,

 טנעקעג ךיא בָאה ןרָאיטקַא עשידיי עקידנרעדנַאװ ןופ ןבעל סָאד זַא

 ענעי ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ביוא ,ןמכילע-םולש ןופ רענרע טשינ

 -ַאטשעג זיא טלעװ/-רעטַאעט רעשידיי רעד ןופ רעטנעצ ןיא ןעוו ןרָאי

 -ַאטס טָאטשרעטָאפ ןיימ ןיא .גרעבמעל ןיא רעטַאעט סלעּפמיג ןענ

 ,רָאיטקַא רעדעי ,עּפורט עדעי טלעטשענּפָא ךיז טָאה ... ווַאלסינ

 ייב סָאװ... הנכש א טניואווענ טָאה ןרעטלע עניימ ןופ זיוה ןיא

 ךיא ןָאק ... .ןרָאיטקַא עשידיי רַאפ ריטראווק א ןעווענ זיא ריא

 טשינ ךעלריימ ןייק ןבָאה ןרָאיטקַא עשידיי יד זַא ,ןנָאז תודע
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 רעטַאעט ןשידיי

 טינ ןקָאלערב ןוא סרענייז ענעדלָאנ ןייק טימ ייז ,טעבנגענסיױרַא

 סענָאדַאמירּפ ךיילג ייז ןופ ןכַאמ וצ ןקילג ענעדלינ ןייק ,טקָאלעג

 רָאיטקַא רעשידיי ַא זַא ,רעטייוו ךייש סָאװ .. . .טנָאזענוצ טשינ

 ,רעטָאפ םייב טעבנגעג טָאה רע סָאװ ,טלעג לגניי ַא ייב ןעמענ לָאז

 ,עקרַאמטסָאּפ ַא ןניילרעד ,ריזח-השעמ ,ןסייה ךָאנ ךיז לָאז רע ןוא
 עשידיי ןענייז םירידא םיריבג ןייק .טשינ ךיוא רימ ךיז טביולג

 עצלָאטש רעבָא ,ןעוועג טשינ ,טנייה יו טקנוּפ ,טלָאמַאד ןרָאיטקַא

 -רעביא טשינ ךימ ןבָאה רעבירעד ... .ןעוועג ייז ןענייז םינצבק

 -רעביא טשינ ךימ ןבָאה סע .ןכירטש-רענייטש עקיזָאד יד טנייצעג

 דצמ ןרָאיטקַא טימ ?דנַאה ןופ ןטקַאפ עתמא סיוועג יד טנייצעג

 ייב ןרַאטס ןופ ךיז ןעשטשעיּפ סָאד ןוא סָאירַאסערּפמיא עשימייה

 -רעביא טשינ ךימ טָאה סע .,סָאירַאסערּפמיא ןוא ןרָאטקעריד ערעייז

 ןוא ךעלטסניק ןיא סָאװ ,(ןאעטָאּפַא) 'זאיפָאּפא/ רעד טנייצעג

 ַא יו ננוריפפיוא רעד וצ ןרָאװענ טבעלקענוצ שירעמירַאבטסבלעז

 טנומניז טנייצענרעביא ןיילַא ןוא קיצנייא ךימ טָאה סע .לַאניפ

 טשינ לָאז סָאד לַאסקָאדַארַאּפ יו ןוא .. . ,ךַאמצָאה סווָאקרוט

 רָאיטקַא רעד זיא ,רָאיטקַא ןַא ןופ טלַאטשעג יד קידנּפַאש : ןעגנילק
 ."שירָאיטסַא ןטסקינייוו םוצ ןעוועג ווָאקרוט

 ענעסירעגרעביא יד, ךוב ןייז ןיא טלייצרעד ווָאקרוט טנומגיז

 : ?הפוקת

 ןא ,גנַאנוצ ןרעדנוזַאב ַא טַאהעג ךיא בָאה קרעװ ןקיזָאד םוצ ,

 ןופ גנוטעברַאַאב יד בָאה'כ .ערעירַאק-רעטַאעט ןיימ ןיא ןקיצנייא

 סעּפע טייצ וצ טייצ ןופ .רָאי עקינייא ןטלַאהעג ינמוזַאר |קרַאמ}

 ןוא טכַארטענוצ סעּפע ,טצנַאגרעד סעּפע ,ןַאמָאר םענופ ןבענענוצ

 -ַאער וצ סע ױזַא יווװ חעד רעד טימ ןנָאלשענ ךיז גנַאל .טרעדנעעג

 יד ןרעדילנוצנייא םרָאפ רעכעלרעפיוא רערעסָאװ ןיא ןוא ןריזיל

 יצ ,ןטלַאטשעג סמכילע-םולש ןופ ןעננובעלרעביא ןוא ןשינעלגנַאר

 םרָאפ-רעטַאעט רענרעדָאמ ַא ןיא ןסאפנייא ננולדנַאה יד ךיא לָאז

 -ךֶלָאנ םוצ ,וויטימירּפ םוצ ,ננורּפשרוא םוצ יז ןרעטנענרעד רעדָא

 -וצסיורַא ידכ זַא ,ןזיווענסיוא ךיז טָאה רימ ?רעטַאעט ןשינעדַאפ

 ,ךוב סָאד ןעננורדעגכרוד זיא'ס רעכלעוו טימ טייקשיריל יד ןעגנערב

 ךיז טסַאּפ ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעיוב יד ןופ טיײקשיטנַאמָאר יד

 -רעסיוא יד וליפַא ןוא רעפסָאמטַא עשילידיאדויאַאנ יד ןטסעב םוצ

 ,רעטַאעט-ןדָאפדלַאג םענופ םרָאפ עכעל

 -רעטַאעט ןיימ ןופ רָאי קיצרעפ ןוא עכעלטע יד ןופ ךשמב ...

 ןיא ןעמענוצלייטנָא ?ָאמ ךס ַא ןעמוקענסיוא רימ זיא טייקיטעט

 'היבוט, טימ סרעוו סמכילע-םולש טיול ןוא ןופ ןסעיּפ ענעדישרַאפ

 טבעלענרעביא ךיא בָאה דײרפגנוֿפַאש עטסערג יד רעבָא .שארב

 יד, ןַאמָאר םענופ ננוטעבראַאב רעד ןיא ןכַאמצָאה ןליּפש םייב

 ַא ןופ ןטלַאהענ טינ-לָאמנייק בָאה ךיא ,'ןרעטש עקידנעשזדנַאלב

 ענייז לָאר עדעי זומ רָאיטקַא רעד זַא ,טלַאה ךיא .,'לָאר עטכבילַאב,

 סמכילע-םולש וצ רעבָא ,ןליּפש טשינ יז רע ןָאק שרעדנַא ,ןבָאה ביל

 ןיא םיא טלעטש סָאװ ,טנעמיטנעס ןלעיצעּפס א ךיא בָאה ךַאמצָאה

 .ןטלַאטשעג עשינעצס עניימ ןופ ייר רעטשרע רעד

 גנוטעברַאַאב םצע רעד ףיוא ןלעטשּפָא טשינ ָאד ךימ ליוו ךיא

 : ןעמונעגלייטנָא ריא ןיא ןבָאה סע -- ןַאמָאר סמכילע-םולש ןופ

 עקינייא טימ רעגנַאמ קיציא ,רעריזיטַאמַארד רעד ,ינמוזַאר קרַאמ

 ירנעה רעקיזומ רעד ,רעסישזער ןוא רָאטַאזינעצסניא --- ךיא ,רעדיל
 רעטַאעט ןייז ןופ ןָאפ ןפיוא .,ןדַאפדלָאנ םהרבא . .. ןוא ןרעּפלַא

 -טניירפ ַא ; ןכַאמצָאה טימ טפַאשטניירפ ןיימ טּפינקרַאפ ךיז טָאה

 עביל רעפיט ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאורַאפ ךינ זיא סָאװ ,טפַאש

 .ןרעטש ןקידנעשזדנַאלב םעד ,ּפיטָאטָארּפ ןיימ ןוא רימ ןשיווצ

 ןייז ,טגָאזעג רעסעב ,רעדָא ,םכילע-םולש זדנוא טָאה טריפענפיונוצ
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 ןשידיי םוצ טנעמיטנעפ ןייז ןוא רעטַאעט ןשידיי םוצ עביל עפיט

 טשינ טָאה םיא ךָאנ ןוא םיא זיב רענייק ,קינדנו ענ םעד ,רָאיטקַא

 ,רָאיטקַא ןקידנרעדנאו ןשידיי םוצ ןרעטנענרעד וצ ךיז ױזַא ןזיװַאב

 -דנעטשרַאפמוא ןייז ,טייקטנלע ןייז ןופ עידעגנַארט יד ןקעלּפטנַא וצ

 ַא יו ,םיא טָאה סָאוװ ,רעטַאעט ןשידיי םוצ טייקנדנובעגוצ עכעל

 ךרַאמ םעד םיא ןופ טגייז ןוא ץענ רעד ןיא ןעמוקַאבנײרַא ,ןיּפש

 - .רענייב יד ןופ

 ַא טלעטשעג םכילע-םולש טָאה טלַאטשעג רעקיוָאד רעד טימ

 ןקידנליפפיט ךָאד ןוא ןוויטימירּפ םעד ,ןכַאמצָאה הבצמ ענעדלָאג

 טגיילעג ןענייז סעציילּפ עלָאמש ענייז ףיוא סָאװ ,רָאיטקַא ןשידיי

 שינגעגַאב יד .רעטַאעט ןשידיי םענרעדָאמ םוצ ?ניצ יד ןרָאוװעג

 ןעוועג זיא רעטַאעט-ןדַאפדלַאג ןופ ןָאפ ןפיוא ןמכילע-םולש טימ

 טפָא ןנעלפ םניחב טשינ ! ןביוהרעד ןוא ךעלרעייפ-קידנריד ױזַא

 -ילברַאפ-ןבעל םייב יד רימ וצ ןעמוקניירַא גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ

 רעייז ןקירדסיוא ןרערט טימ ?ופ ןניוא טימ ןוא סכַאמצָאה ענעב

 עשידיי סָאד ךיז טָאה ךעלדנע סָאוװ ,טײקרַאבקנַאד ןוא טייקטרירעג

 -עגסױרַא ןפוא ןקידריוו ַא ףיוא ןוא ייז ןיא טנָאמרעד רעטַאעט

 .געוו-רעריטרַאמ ןשירענָאיּפ רעייז טכַארב

 עֶלַא ןיא גנַאלקּפָא ןפיט א ןענופעג טָאה גנוריפפיוא רעזדנוא

 -וִלֲאּפ ןופ ,רעטלע ןופ דישרעטנוא ןָא ,םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ ןטכיש

 לָאמ סָאד טָאה עסערּפ יד .דנַאטש ןופ ןוא גנולעטשנייא רעשיט

 סָאד יו 'ןרעטש עקידנעשזדנָאלב, יד טנעקרענָא קימיטשנייא

 שממ ןוא רעטַאעט ןשידיי ןיא שינעעשעג-רוטלוק עטסקיטכיוו

 .גנולעטשרָאפ יד ןכוזַאב וצ טרעדָאפעגפיוא

 ןיא ?דנייש ַא ןרָאװעג ןענייז 'ןרעטש עקידנעשזדנָאלב יד...

 ענווָאק ןיא ןוא עניר ןיא טיינַאב ייז בָאה ךיא .רַאוטרעּפער ןיימ

 ייז ןיא טריטויבעד בָאה ךיא ; ןָאזעס-'טקיוו, ןטצעל ןיימ ןיא ןוא

 בָאה ןוא עּפָארייא ןופ ןפיולטנַא ןיימ ךָאנ ,סערייא סָאנעוב ןיא

 רעקיזָאד רעד טימ .ןלױּפ ןטיינַאב םניא 1949 ןיא טריפעגפיוא ייז

 ןינב-רעטַאעט רעד ווַאלצָארװ ןיא ןרָאװעג טנפעעג זיא ערעימערּפ

 ריא ןיא טליּפשענ בָאה ךיא ןוא ַאקסנימַאק ?חר-רתסא ןופ נ"א

 בָאה --- ןרָאפּפָא ןיימ רַאפ גָאט א --- סננרָאמוצ .ךַאמצָאה ןיימ

 רעדורכ ןיימ לָאר רעבלעז רעד ןיא ןעז וצ ןגיננרַאפ סָאד טאהעג ךיא

 ןיא| ןריפוצפיוא דובכ רעד ןלַאפענוצ ךיוא זיא רימ ... .קחצי

 ,ביבא-לת ןיא 1980 ןיא 'ןרעטש עקידנעשזדנָאלב יד, |שיאערבעה

 גנולעטשרָאפ יד טָאה ביבא-?ת ןיא .רעטַאעט-רעמַאק ןננוי םניא

 ,זיא נלָאפרעדסימ םעד ןופ הביס-טּפיוה יד .... ,לַאפכרוד ַא טַאהעג

 ץוח ַא ,לבמַאסנַא ןופ לייט רעטסערג רעד ןעווענ ,גנוניימ ןיימ טיול

 וצ טלעטשעג טָאה רעטַאעט-רעמַאק רעד ןכלעוו ,ןרָאיטקַא ייווצ

 ןופ ןענַאטשַאב זיא ?במַאסנַא . . . !ירעמַאק, רעד .עיציזָאּפסיד ןיימ

 סעניב ערעדנַא ןוא עשטייד ןופ ןרָאיטקַא עקירָאילטימ עקינייא

 ןופ םינָאניס ַא ןעװענ זיא רעטַאעט עשידיי סָאד עכלעוו רַאפ

 ךיז ןבָאה סָאוו ,ןרָאיטקַא עגנוי בור'ס ןופ ןוא ,טײקיזָאלקַאמשעג

 טימ תוכיש ַא טָאה רעדָא טמוק סָאװ ,ץלַא וצ ?וטיב טימ ןנױצַאב

 ןעגניווצ וצ ןעמוקסיוא לָאמ ןייא טשינ טנעלפ רימ . . .+ ,'תולג;

 -רעד טָאה סָאװ ,'ןדיי, יווװ טשינ ןלָאר ערעייז ןדייר וצ ןרָאיטקַא יד

 סָאד ןָאט וצ רָאנ ,,טנעצקא ןשידיי; םעד ןטעּפשכָאנ סָאד טנָאמ

 םתס רעדָא ןזיוצנַארפ ,רעדנעלננע ןליּפש ייז יו ןפוא ןבלעז ןפיוא

 רעשיסַאלק ןיימ ןופ ןברק ַא ןלַאפעג ךיוא ןיב ךיא . ,. ןשטנעמ

 ױזַא .?זייר ןופ לָארטּפיוה יד ןשטייטרַאפ םייב טייקיבײלנטכייל

 ןופ ליטס ןיא ןרָאװעג טיובעג ןיא גנולעטשרָאפ עצנַאנ יד יװ

 טפרַאדַאב לָאר עקיזָאדיד ךיוא טָאה ,ןסעיּפ-גנַאזעג סנדַאּפדלָאג

 רעקיטפנוקוצ רעד ןופ ןשינעלגנַאר עכעלרעניא יד ןעגנערכפיורַא
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 ַא ןיא ךיוא רָאנ ,נָאלַאיד ןטדערעגנ ןיא רָאנ טשינ ,ענָאדַאמירּפ

 רעד רַאפ טייצ עצרוק ַא טשרע ... ,ןסנַאמָאר ןוא רעדיל ייר

 ןרָאװענ טושּפ ןיב ךיא זַא ,ןזיוװעגסיױרַא ךיז טָאה ערעימערּפ

 ,ןענניז טנעקעג טשינ רָאנ טשינ טָאה עסירעטקַא יד .,טרַאנענּפָא

 טשינ וליפַא טָאה ןוא שילַאקיזומיטנַא ןעוועג שממ ןיא יז רָאנ

 טָאה יקסנַאלש םהרבא סָאװ ,רעדיל יד ןרימַאלקעדָאלעמ טנעקעג

 ,בָאה ךיא .שיאערבעה ףיוא טעטכידעגרעביא טּפַאהרעטסייס ױזַא

 רעלַארטנעצ רעד ןופ ןרעמונדגנַאזענ יד ןופ ןרינגיזער טזומעג ,ָאזלַא

 -רָאפ רעד ןופ רעטקַארַאכ םעד טקידעשעג םורָא ױזַא ןוא רוניפ

 ךיוא ,ליטס ריא ןיא טייקשיטקעלקע קידנעגנערבניירַא ,גנולעטש

 ןרָאװעג טליּפשעג זיא סָאװ ,ךַאמצָאה רעטבילַאב ןיימ ,ךַאמצָאה

 -ענ, טשינ ןוא !טליּפשעג, ןעוועג ןיא ,רָאיטקַא ןקידנצנעלנ ַא ןופ

 ןשידיי םענופ טלַאטשעג יד דמערפ ןעוועג זיא רָאיטקַא םעד .'טבעל

 טשינ ,ןסירעגטימ טשינ רעבירעד רע טָאה ,קינדנו ענ םעד ,רָאיטקַא

 ,לרונ ןייז וצ טלַאק םלוע םעד טזָאלעג ןוא טרירעג

 רעדעי ייב .ךַאמצָאה ןטכילַאב ןיימ ןבילבענ יירט רעבָא ןיב ךיא

 רעקיזָאד רעד ןופ ןטנעמנַארפ ןיא ףיוא ךיא טערט טייהננעלעג

 ,ןנָאלָאנָאמ ןופ שזַאטנָאמ ןשינעצס ַא ןפַאשעג בָאה ךיא .לָאר

 ןייז ,גנורעדנַאו סכַאמצָאה ןופ ןּפַאטע ענעדישרַאפ ןרעדליש סָאװ

 טָאה םכילע-םולש ןכלעוו ןיא ,ןעמַאמ רעד וצ ווירב ןרַאברעדנואוו

 לעווש םייב ,דילנענַאוװש ןייז זיב ,םזיריל ?יפיוזַא טכױהעגניירַא

 ,"רעטַאעט ןשידיי םענרעדָאמ ןֹופ

 ןיא *טמימ/, ןכרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא עסעיּפ יד זיא 1941 ןיא
 ,דַארגינעל

 : טביירש רעוועקצוס .א

 -ַארּפענוצ שיטסילַאערצַאס ןעוועג זיא ןרעטש עסידנעשזדנַאלב ,

 -ָאק ?טע עסירטקַא עגנוי עלופטנַאלַאט רעייז יד וליפַא ןוא ,טעוװ

 םעד ץוח ַא .לקַאטקעּפס םעד ןעװעטַאר טנָאקעג טינ טָאה יקסנעוו

 ךיז ןטלָאוו ייז ייהעלע ,שידיי ַא טלקיצעגסיוא ןרָאיטקַא יד ןבָאה

 ,ןדיי רענליוו ַא .תויתוא עשיסור ןופ ןטסקעט יד טנרעלעגסיוא

 -רַאֿפ אזַא טזומעג טָאה --- רעהענ ןקידנושל-עמַאמ ןטוג ַא טימ

 ."ןריוורענעד גנושייונג

 -רעד ןיא *ךַאמצָאה, לָאר יד ןליּפש סניקסוז ןימינב ןגעוו ןוא

 :גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי טביירש ,גנוריפפיוא רעבלעז

 -נעמיד ערעדנַא ןוא הביבס רעדנַא ןַא ןיא --- ץל ןימ ןטייווצ ַא,

 -םולש ןיא ךַאמצָאה ןייז טימ טליּפשעגסיױא ןיקסוז טָאה --- סעיס

 יו דָארג --- ךיז סָאה ָאד ךיוא ,ןרעטש עקידנעשזדואלב סמכילע

 ןופ טייקטבילראפ עזָאלצענערג יד טליפעגסיורַא --- ריל גינעס ןיא

 םעד טכַאמעג טָאה סע .טלַאטשעג רעטליּפשעג רעד ןיא ןעניקסוז

 יד בוח ַא ןלָאצּפָא ןלעו לָאר רעד טימ טלָאוו רע יוװ ,קורדנייא

 ןיא םיא וצ ןעמוק ןנעלפ עכלעוו ,,סעקישטשרָאיטקַא; עשידיי

 סָאװ ,ןעגנוגער-רעטַאעט עטשרע יד רַאפ ,שזעיוועינָאּפ ןיא בוטש

 ןיא טַאהעג רע טָאה רָאנ רשפא ןוא ; טקעוװרעד םיא ןיא ןבָאה ייז

 רעד ןופ עיזיוער ַא ךעלרעניא טריפעגכרוד ןרָאי יד ןופ ףיול

 יױזַא יצ ױזַא ? רָאיטקַא ןשידיי ןטלַא םוצ גנולעטש רעשיקסווָאנַארג

 ףיוא טקוקעג טינ .,ןכַאמצָאה ןיא טבילרַאפ ןעוועג זיא ןיקסוז ---

 -ןָאלב יד ןבָאה סָאװ ,ישזער ןוא עיצַאזיטַאמַארד ןופ ןרעלעפ יד

 ןוא ןָאט-עירָאטַארַא ןימ ַא סעּפע ןפרָאװעגנָא ןרעטש עקידנעשזד

 טייקיטולבלופ עשירָאיטקַא סניקסוז טָאה ,ןצלָאטש ףיוא גנַאנ ַא

 קידנסײרסױרַא טינ -- ןוא סעטנעּפ יד ןופ ןעיײרּפַאב וצ ךיז ןזיװַאב
 ,ןקידעבעל א ןפַאש וצ ןזיווַאב -- םַאר רענײמעגלַא רעד ןופ ךיז
 טימ ץל ַא רעבָא ,ץל ַא עקַאט ,ךַאמצָאה ןטבילַאב ןוא ןקידנביל
 ."רעלטסניק ַא ןופ ץרַאה ַא
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 ןופ ןָאקיסקעל

 "םוקינכעט רעלַארטַאעט רעשידיי רעװקסָאמ, רעד טָאה 1939 ןיא

 ,עסעיּפ רעד ןופ עיצַאזיטַאמַארד ַא טריפעגפיוא ךראזא ןופ ר"א

 ,קלַאפ טרעבָאר ןופ סעיצַארָאקעד

 -נָאלב, ןזיוועג רעזייה-םליפ רעװקסָאמ יד ןיא ןעמ טָאה 8

 -רעשטירג --- ישזער ,לעבַאב ,א ןופ ָאיראנעצס ,"ןרעטש עדנעשזד

 .רעווָאקירעשט

 "לרעדייגש עטפושכרַאפ סָאד;

 ןיא טריפעגפיוא גרעבנרעטש בקעי טָאה 1920 לירּפַא 20 םעד

 ,עידוטס-רעטַאעט רעשידיי רעקיטרָא רעד טימ ,עינעמור ,טסערַאקוב

 ןָא השעמ ַאק ס'.ע .ש טיול| "לרעדיינש עטפושכרַאפ סָאד, ס'.ע .ש

 רעטעּפש סע ןוא ,1901 ןיא ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,"קע ןַא

 ,ן"לרעדיינש עטפושכרַאפ סָאד; ןפורעג

 -רַאפ רעד, עיצַאזיטַאמַארד רעד ןופ גנוריפפיוא רעד טָא ןגעוו

 -םולש ןופ ןטקַא ריפ ןיא עידעמָאק-יגַארט ,רעדיינש רעטפושיכ

 ,"גרעבנרעטש בקעי ןופ טריזינעצסניא ןוא טריזיטַאמַארד ,םכילע

 ןיא טכיל דוד טימ טסערַאקוב ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא סָאװ

 :לקיב המלש ,רד טביירש ,*ילא ןועמש, ןופ לָאר רעד

 -יינש ןטפושיכראפ, םנופ גנורינעצסניא סגרעבנרעטש ןיא ...,

 רעטרעהעג ?יפיוזַא .ע .ש ייב רעד קורדסיוא םוצ טשינ טמוק 'רעד

 רעליטש רעד טרעיינ ,םזילַאער-סנבעל רעקידיירפ ןוא רעטנוזעג

 'ןבעל עטנוזעג, סָאד סָאװ ,תומשנ עקנַארק ןופ רעצ ןוא רעיורט

 ןוא קזוח ףיוא רענרעד ןופ ןיורק עלופנייּפ יד ןָאטעגנָא ייז טָאה

 סיוא טסקַאװ גנוצ רעד טימ רעטנָאלּפ סילא ןועמש . טָאּפש ףיוא

 רעד וצ ?זממילש ןכעלשטנעמ ןלַאטַאפ ןופ לָאבמיס םוצ זדנוא רַאפ

 סָאװ ,זיירק ַא ןיא ןטפושיכרַאפ ַא ןופ ןטריזיטָאנּפיה ןופ קיגַארט,

 ,לָאעריוא-רעריטרַאמ ַא ןופ ּפָאק םעד םורָא ּפִא םיא טליּפש

 רעד ןופ ןצייל יד ןבענענרעביא טָאה נרעבנרעטש סָאװ סָאד ...

 ןוא ?לדנעמ םחנמ ןופ טנעה יד ןיא גנוריפפיוא ןיא ןוא עסעיּפ

 רעסישזער םנופ ץנעדנעט יד רעטנוא טכיירטש ,סעקלעמש לאומש

 -ניס םעד ךיוא רָאנ ,רעדיינש ןטפושיכראפ םעד רָאנ טשינ ןבעג וצ
 ַא ןעגנאגעג ןרָאלרַאפ שוריפב טלָאוװ'ס ןוא ,ןפַאש ע"ש ןופ זעט
 -רַאפ ןעוועג לָאז עלעווָאנ רעד ןופ גנוריזיטַאמַארד יד ןעוו ,ךס

 .'דייר סָאמ ןיינ; עטמירַאב יד טימ רעלייצרעד םעד ע"ש ןעננילש

 רַאפרעד ןבָאה סעקלעמש לאומש ןֹוא לדנעמ םחנמ רעטכיד ייווצ יד

 -ַאנ יד טריטיצער ןבָאה ייז :ע"ש ןופ השורי יד טיהעגּפָא יירטעג
 -נירַא ךיז טָאה ןעלטיּפַאק ענלצנייא יד ןשיווצ זיולב ןוא עלעוו
 ייוצ ןוא ארקמ קוסּפ ןייא .גנולדנַאה עשיטַאמַארד יד טּפַאכעג
 רעד .ךעלגעמ טשינרָאג זיא ןרעדנַא םעד ןָא סנייא .םוגרת םיקוסּפ
 עלַא טימ) קידוועגניז ןופ לבמַאסנַא רעקיטכערּפ ַא : יצרעטנוא
 זיב יינאטיל רעלאנַאנַאניס רעטלַא ןופ קיזומ-סקלָאפ ןופ םיקודקד
 רעד ףיוא ןוא ,עזָארּפ עטנעיילעג ,(דיל-סקלָאפ ןקידרעּפָאה ןגנוי
 -יטַאלג-שיטסילַאער ,רעכעליירפ-קירעיורט רעטקיטשעגסיוא עװנַאק
 טימ טסקידנערַאפ עידעמָאק רעטרעביוטשעצ:שיטסילַאבמיס ןוא רעק
 ןענייז סָאד ,ףוס םייב ךעלדיל יד .ןטעלּפוק עקידוועליּפש עצרוק
 -ַאק יד ןופ עקַאט ןעגנוזענ ,לכשה-רסומ רעשיטנַאידעמָאק רעד
 ",ןייֵלַא ןטנַאידעמ

 ןרָאװעג טריפעגפיוא עיצַאזיטַאמַארד עבלעזיד זיא 1932 ץרעמ ןיא
 -יוו .מ .רד :גנוריפנָא) ?רעטַאעט ןשיטַאמַארד רעװעשרַאוװ; ןיא
 : תונורכז ענייז ןיא םעד ןגעוו טביירש טרעכייוו .רד ןוא ,(טרעכ

 עמש ילא, ןופ לָאר יד עינעמור ןיא טליּפשעג טָאה טכיל דוד,
 -עברַאַאב רעד ןיא 'רעדיינש ןטפושכרַאפ, סמכילע-םולש ןיא 'ונלוק
 סגרעבנרעטש ןיא .גרעבנרעטש בקעי ןופ גנוריפפיוא ךיוא ןוא גנוט
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 רעטַאעט ןשידיי
 וי

 קידנעטש יװ .'םואעזילע, ןיא עסעיּפ יד טלעטשעג רע טָאה חסונ

 טינ ,'טנַאה רעטייווצ רעד ןופ, גנולעטש יד טָאה ,ןלַאפ עכלעזַא ןיא

 טָאה טכיל רעבָא ,לַאנינירַא ןופ ןח םעד ןוא טייקשירפ יד טָאהעג

 ןוא הדמתה סיורג ,ןטייקיאעפ עשינכעט-שירעטישזער ןזיװענסױרַא

 סמכילע-םולש וצ טעטעיּפ ןוא טעברַא רעד ןיא טייהנבעגרעביא

 ןייק ןענופעג טינ טָאה עניב רעד ףיוא עלהשעמ סָאד .טרָאװ

 -ניא ןיא סָאוו ,םלוע-רעטַאעט רעװעשרַאו םייב שינדנעטשרַאט

 ."חסונ ןקיזָאד םעד וצ טיירנעגוצ ןעוועג טינ ןצנַאנ

 :ליזיימ ןמחנ טביירש גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 יד טריפענפיוא טכיל דוד טסיטרַא רעגנוי רעד טָאה טציא,

 -ָארּפ םניא ןטקעפעד רָאַּפ ַא רעסיוא .ןגרעבנרעטש .י טיול עסעיּפ

 רעלופטכַארּפ ַא סע זיא ,טקַא ןטרעפ ןוא ןטירד םעד ןיא ןוא גָאל

 סע ואוו ,סענעצס עקידנריר ,ןלַאפנייא עקידנצנעלג .לקַאטקעּפס

 .םכילע-םולש ןופ קיטסַאטנַאפ ערַאברעדנואוו יד סױרַא טנייש

 .טכיל שירעטכיד-לעה ַא טימ טלעהַאב ָאד זיא ?טעטש עשידיי סָאד

 ןופ ... .גנוסַאפנייא רענרעדָאמ רעיינ ַא ןיא טנַאילירב ַא זיא סע

 ,(ילא ןועמש) טכיל דוד סיוא רעדנוזַאב ךיז ןלייט ןטסיטרַא יד

 ךיוא .(לטיג עמעט) וראט תור ,(רָאדנערדַא ידָאד) ףרָאדסנַאמ בקעי

 לאומש) רעדנעלרוק ןוא (?דנעמ-םחנמ) םיובנריב לרָאּפ סָאד

 .ןה ליפ םימ ןוא ןייש סעיצַארָאקעד יד .טונ ןענייז (סעקלעמש

 ."עקַאמשענ ַא זיא קיזומ יד ךיוא

 ,זירַאּפ ןיא עסעיּפ יד טריפעגפיוא טכיל דוד טָאה 1927 רעמוז ןיא

 ."טַאיּפ, ןטימ ,ךיירקנַארפ

 סָאנעוב ןיא טריפעגפיוא עסעיּפ יד רע טָאה 1929 ץרעמ 11 םעד

 ,לרעדיינש עטפעשיקרַאּפ סָאד, :"טפיא, ןטימ ,עניטנעגרַא ,סערייא

 -ײלַא םעלָאש טיול ,גָאלָארּפ ַא טימ ןטקַא ריפ ןיא עידעמָאק-יגַארט

 .ח --- קיזומ ,גרעבנרעטש .י ,ןָאסלעגרעב דיװַאד גנוטעברַאַאב ,םעכ

 ,"קעשַאי בעלג --- סעיצַארָאקעד ,יקסנילרעב

 : גנוריפפיוא רעד ןגעוו טביירש יקצינטישז ,ל ,רד

 זיא סע ןוא ,םיפתוש ?יפוצ ןעמוקַאב טָאה םכילע-םולש ,

 ףיוא רעבָא .רעהענ סע ןעמעוו וצ סָאװ ןסיוו וצ רעווש ךעלטננייא

 -םולש וצ טנראקעג טינ ןעמ טָאה ,ןיינ טינ לָאז'ס ןובשח סנעמעוו

 זייורעטרע .עריטַאס סעלעדנעמ ךיוא ןבענוצ רָאמוה סמכילע

 -טרָאו םניא טּפיוהרעביא ,עשמכילע:םולש סָאד ףיוא סע טסערפ

 סמבילע-םולש ןיא עשיטסירעטקַארַאכ סָאד זיא סָאד סָאװ ,םזימָאק

 .ןפַאש ןוא רָאמוה

 סָאװ ,עידעמָאק רַאפ ייס ,סרַאפ רַאפ ייס טלַאהניא ןַא זיא'ס ..}

 ןלַארטַאעט ןצנַאג ןייז ןזייווַאב וצ רעסישזער ַא טייקכעלגעמ א טיג

 ךיּפקמ טָאה טכיל דוד ןוא ,טנעמַארעּפמעט ןרַאלוקַאטקעּפס ןוא

 עלַארטַאעט סָאד .ןטייוצ ןפיוא ייס ,ןטשרע ןפיוא ייס ןעוועג

 גנולדנַאה יד טיינ דלאב רעבָא ... ,נָאלָארּפ םנופ סױרַא טקירד

 טירָאלָאק ןכייר ַא ןיא ךיז טלקיוו סָאװ ,לקַאטקעּפס ןיא רעבירַא

 יד טדנעוועגנָא טָאה טכיל דוד .טייקכעלדליב רעלופטכַארּפ ןוא

 -טַאעט יד ןפַאש רעדליב-קיאַאזָאמ יד רעכלעוו ןיא יווער ןופ םרָאפ

 טסַאפעגנייא ןיא םעד ןיא ןוא ,טײקצנַאנ-לקַאטקעּפס ןוא עלַאר

 -םכילע-םולש עטריזירעטקַארַאכ ,ןשזַאנָאסרעּפ יד ןופ ליּפש רעד

 -נעמעצ ישזער יד .ןסנַאוינ ןוא ןטפַאשנגייא ערעייז עלַא טימ ןּפיט

 ןוא סיוא טקידכעלייק ,גנולדנַאה רעד ןופ גנודניברַאפ יד טריט

 רעד ןופ רעטקַארַאכ רעד רעבָא ,סענעצסנאזימ יד ףעילער טכַאמ

 טינ זיא'ס .ישזער רעד ןופ טעברַא יד טקידעש גנורינעצסניא

 רעד ביוא ןוא ,עיצקַא עקידננייטש ןייק ,סקואוונָא ןייק ןאהרַאפ

 יד טלַאפ ... ,ןעלדנַאה ןיא ,עיצקַא ןיא ךייר זיא טקַא רעטשרע

 עידעמָאק יד ואוו ,טרָאד דָארנ ןטקַא עקידרעטייוו יד ןיא עיצקַא
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 ישזער יד ךיז טָאה ךָאד .ןשיטַאמַארד ןטימ ןדניברַאפ ךיז ףרַאד

 ערעדנַא יד ןופ טייקידייל יד טליפענסיוא ןוא הצע ןַא ןבענעג

 .עיצַארטסוליא-קיזומ ןוא גנַאזעג ,קימטיר ןופ טיײלגַאב ,ןטקַא

 -טכַארּפ ךעלקריוו ַא טכיל דוד סיוא טמערופ ןײמענלַא ןיא , ,,

 ןלופ ןיא ?קַאטקעּפס ַא ,גנולעטשרָאפ עשיטסַאלּפ-ךייר ןוא עלופ

 -קנַאד א ?ַאירעטַאמ-ןשטנעמ רעד זיא וצרעד ןוא טרָאװ ןופ ןיז

 -םכילע-םולש ןופ עערעלַאנ עכייר ַא ךיז רַאפ טעז'מ ...+ .רערַאב

 ןעגנורדעגכרוד ,רעטַאעט קיטש ַא ןיילַא ךיז רַאפ ןענייז סָאװ ,ןּפיט

 סיורַא טגנערב סָאוװ ,עריטַאס טימ ךיוא זייוורעטרע ןוא ,רָאמוה טימ

 -טוח רעד זיא ךירטש רעלַאיצַאס רעד .ךירטש ןלַאיצַאס ןטלוב ַא

 ןופ טינ סױרַא טגנירד רע רעבָא ,גנורינעצסניא רעד ןופ הרדשה

 ןשזַאנָאסרעּפ יד ןופ טרָאוװ םעד ןופ רָאנ ,ןפיוטשנעמאזוצ ענעפָא

 ."ןלייצרעד ןוא ןדייר רעייז ןופ ןוא

 גנוריפפיוא רעד רַאפ טידערק ןצנַאג םעד טיג יקסנַאשזָאר לאומש

 : רעסישזער םעד

 -ַארטַאעט ריא טימ סיױרַא טצנַאלג עידעמָאקינַארט יד טינ ...,

 -ענ עקיטכערּפ עטרינעצסניא סמבכילע-םולש ,טרעקרַאפ .טייקשיל

 ןשילַארטַאעט ןכַאװש ַא טָאה ,'עכעליירפ ןוא עמירָא, ןופ עטכיש

 ױזַא ףיוא ,טקילפנָאק ,עיצקַא ,גנולדנַאה ריא טלעפ סע לייוו ,םליפ

 -רָאפ טעוו סע סָאװ ,רָאלק ןיא טקַא ןטשרע םניא ןיוש זַא ,טייוו

 טביוה וויטקעלַאק רעד טינ .,ןטקַא ערעדנַא יירד יד ןיא ןעמוק

 רעייז טליּפש וויטקעלַאק רעד םנה ,ןרוניפ עשירעליּפשיוש ףיוא

 -טקניּפ ןוא קיטכיצ טקנוּפדנַאטש ןשישטנעמ ןופ זיא ןוא טקערָאק

 ןיא סָאד ,סױרַא טלַארטש סע ,סױרַא טצנַאלג סע סָאװ ... .ךעל

 גנולעטשרָאפ רעצנַאג רעד ףיוא זיא סע .טכיל דוד ןופ ישזער יד

 ַא רעסישזער ַא ןופ ?ּפמכעטש רעד ,ןפַאש ןופ םעטָא רעד ָאד

 רעד ןיא טלעפ סע סָאװ סָאד טערטרַאפ טכיל דוד .רעלטסניק

 -ןסַאמ יד .ןלַאפנייא ןוא סעקנעצס טימ --- עיצקַא --- גנולעטשרָאפ

 גנַאזעג טימ ?לקַאטקעּפס םעד ןָא ןליפ ןענעצסנַאזימ ןוא ןענעצס

 יד זיא ,רָאלקלָאפ ןופ טבעוװענסיוא ,גנַאזעג סָאד .טירָאלַאק ןוא

 טפַאש ןעגנוזעננייא טונ .גנולעטשרָאפ רעד ןופ םַאר ענעדלָאג

 רעייז .רָאכ ןלארטנעצנַאק ַא ןופ קורדנייא םעד וויטקעלַאק רעד

 יו קורדנייא רעמ ךס ַא טכַאמ ,ןעמַאזוצ עלַא ,ןעמַאזוצ ןעגניז

 עסַאמ רעד ןופ ןליּפשנעמַאזוצ ןופ ןלַאטעד יד ןוא ,ןליּפש רעייז

 טסיטרַא ןדעי ןופ ןליּפש סָאד יו קורדנייא רעמ ךס א טכַאמ

 טמוק סענעצסנַאזימ ןוא סענעצס-ןסַאמ יד ןופ ...- .רעדנוזַאב

 -םולש דייר יד ןופ יו רעטכעלעג רעמ ןוא רָאמוה רעמ סױרַא

 ,שינָאל ןעוועג טלָאװ סע ... .ןרייר רעליּפשיוש יד סָאװ ,פמכילע

 םידדצ ייווצ יד ןשיוװצ טקילפנָאק רעד ןרעוװ ןזיוועג לָאז סע זַא

 טקילפנָאק רעד .עקוועיײידָאלז לטעטש ןקידמכילע-םולש םעד ןופ

 ןשיווצ לציּפש םעד ףיוא ךיז טצענערגַאב רע .,ָאטינ רעבָא זיא

 -ןָאק רעקידלושמוא ןַא -- קורעדיינש ןלעדייא ןוא שפנ ןבָארג

 רעד רָאפ טמסוק םיאנוש עתמא יד ןשיװצ טינ ?ייו ,טקילפ

 ןיא ןענייז ןדיי ענייש ערעדנַא יד ןוא עסקַאט-ילעב יד .טקילפנָאק

 ןוא ,ייז ןנעוו ?סיב א זיולב טדער ןעמ .ָאטינ גנולעטשרָאפ רעד

 רעבָא זיא לטעטש ןקידמכילע-םולש ןופ טפַאשמערָא יד .ץלַא סָאד
 ,"ןּפיט ענייש עערעלַאג רעד ךרוד ןרָאװענ טכַארבעגסיױורַא

 קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג טליּפשעג עסעיּפ יד זיא 1955 רַאורבעפ ןיא

 טיול ,םכילע-םולש ןופ ןטקַא 2 ןיא ליּפש, :*רעטַאעט םעיינ, ןכרוד

 ישזער ,גרעבנרעטש בקעי ןוא ןָאסלעגרעב דוד ןופ סעיסרעוו-עניב יד

 ,םוַאב ירעה -- סעיצַארָאקעד ,ןָאק ךענעה --- קיזומ ,טכיל דוד ---

 ."ךיביפ סקילעפ ןוא גרעב תידוהי --- ץנעט ןוא עיפַארגָאערַאכ
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 יי
 יש

 ןוא עיצַאזיטַאמַארד רעד עגונב שיטירק רעייז זיא ןילדרעווס ,רד

 ; גנוריפפיוא
 טינ רעבָא ,טסירָאמוה רעלַאינעג ַא עקַאט זיא םכילע-םולש ,

 ,עניב רעד רַאפ טסַאּפענוצ זיא ,ןעּפ ןייז ןופ סיורַא זיא סָאװ ,ץלַא
 ןיא ךיז טָאה רע סָאוװ ,סָאד ןפלָאהעג טינ ןטכיל דוד טָאה'ס ןוא

 -רעב דוד ןופ סעיסרעוו-עניב יד ףיוא טרַאּפשעגנָא גנוריפפיוא ןייז

 טינ סעיסרעוו-עניב ייווצ יד בָאה'כ .נרעבנרעטש בקעי ןוא ןָאסלענ

 טָאה טכיל סָאװ ןלייטוצרוא רעווש רימ זיא אלימב ןוא ןעעזעג

 ןיילַא סעּפע טָאה רע ןעוו ןוא ואוו ןוא טכַאמענ סעיסרעוו יד ןופ

 ןעמוקעגסיורַא זיא סע סָאוװ סָאד זַא ,ָאי רעבָא סייוו'כ .טגיילעגוצ

 ַא ,ןניוצעצ סיורַא זיא ,,רעטנעס יטינוימַאק, ןופ עניב רעד ףיוא

 םעד הילא ןועמש ןנעוו ליּפש ַא .דָאזיּפע ןַא ,סַאּפש ַא ,ץיוו

 רעד טימ עטכישעג יד ןוא ,עזייר-עלייב-עּפיצ בייוו ןייז ,רעדיינש

 -עגסיוא טינ ןָאק ,קָאב ַא ףיוא ןרָאװעג ןטיברַאפ זיא סָאװ ,גיצ

 ןוא ענדונ טרעוו'ס .העש 210 ףיוא עניב רעד ףיוא ןרעוו ןגיוצ;
 .ךעלרעכעל וליפַא זייוונטנעמָאמ

 'םכילע-םולש ווא דלריִאװ יהד, ןופ 'םייונ; עשידיי יד ןבָאה טָא

 'םייונ; יד רעבָא ,,?רעדיינש עטפושכרַאפ, סָאד ןעמונענניירַא ךיוא

 ,ןכירטש עכעלטע ןוא טונימ עכעלטע ןיולב ןבעגעג ךַאז רעד ןבָאה

 .טפרַאדעג טינ ןעמ טָאה רעמ .גונעג ןעוועג זיא סָאד
 ? טלָאװעג רעסישזער רעד טָאה סָאװ ; עגַארפ ַא טציא ןוא ...

 .סָאד טינ ,ןיינ 3 עריטַאס ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ ליּפש סָאד רשפא
 ? קסעטָארג ַא רָאנ רשפא . .. ןלייפ ןוא ןייצ ןבָאה זומ עריטאס ַא

 ןיא טריטיווארג רָאסישזער רעד זַא ,טניימענ ךיא בָאה טשרעוצ

 ןעוו טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה גנוניימ ןיימ .גנוטכיר רעקיזָאד רעד

 ,עניב רעד ףיוא עלעניצ ןרעצליה ַא טּפוטשעגסױרַא טָאה ןעמ

 ןרעשיפ ץוח --- רעליּפשיוש עלַא זַא ,ןעעזענ ךיא בָאה רעבָא דלַאב

 זיא קסעטָארג םעד ןופ ןוא ,שיטסילאער ןליּפש -- ן{הילא-ןועמשו

 :ןבילבעג שילַארטַאעט ןיא עשז סָאװ.. ןרָאװעג טינרָאג ךיוא

 ,.."םרָאפ ןיא ןוא ?יטס ןיא שַאמ-שימ לקיטש ַא

 ןקידנלעוו םעד ןופ תחנ ךס ַא טַאהעג רעבָא ןבָאה רימ ...
 םעד ןופ טַאהעג האנה ןוא ןושל-שידיי םכילע-םולש ןקידנלַאװק ןוא

 ."נָאז-שידיי ןכעלפערט

 :ךַאז רעצנַאג רעד רַאפ טרעטסײגַאב רָאג זיא ךיירנערהע םייח

 טימ בוט-לזמ ןבענּפָא ךיז געמ טלעוװ-רעטַאעט עשידיי יד ....,

 -יינש עטפושכרַאפ סָאד, סמכילע-םולש ןופ גנוריפפיוא סטכיל דוד

 בקעי ןוא ןָאסלענרעב דוד ןופ סעיסרעוו-עניב יד טיול 'לרעד

 קיוומ טימ טריפעגפיוא עידעמָאק יד טָאה טכיל . . , .גרעבנרעטש

 סקילעפ ןוא גרעב תידוהי ןופ טלעטשעג ץנעט טימ ,ןָאק ךענעה ןופ

 םיא ייב זיא ס .םוַאב ירעה ןופ טנכייצעג סעיצַארָאקעד ןוא ,ךיביפ

 ,ןכַאלפ 278 ףיוא טריפעגסיוא ,ליּפש עטכייל ,עכעלגעװוַאב ַא סיורַא

 ךיוה ֹוצ ןכַאלפ יד ,גונעג ףיט טינ זיא עניב יד יװ ױזַא רעבָא

 ,רעטנעס יטינוימַאק םעד ןיא ןטָארעג טינ רעייז טכיל סָאד ןוא
 -סַאּפ ןופ ,טייקשיפרָאד ,טייקידלטעטשניילק ןופ עיזוליא יד טרעוו
 קרעוורעטסיימ סמכילע-םולש רעכלעוו טימ טייקשילידיא רעלַארָאט
 רעביא רעבָא טביילב סע ,ןרָאלרַאפ זייוולייט ,ןעמונעגכרוד זיא

 ףיוא רָאמוה ןֹוא תומכח ,ליּפש-רעטרעוװ סמכילע-םולש ןופ גונעג

 .רעיושוצ םעד ןקיטעז וצ

 -לַאװק שירפ יו ױזַא ךיז טלטייק ןוא ךיז טלטייק ?יּפש יד ...

 סָאװ ,סעיצַאוטיס ןוא סענעצס טגָאמרַאֿפ עידעמָאק יד .רעסַאװ

 .ןרערט זיב רעטכעלעג ןוא רעטכעלעג ןֹופ ןרערט סױרַא ןפור

 עקידלקניפ ?רינש א יו ױזַא זיא ?רעדיינש עטפושכרַאפ סָאד ....

 םעד טימ טּפַאזענכרוד ,עיצַאוטיפ ַא ,ענעצס א לעדק רעדעי ,ןלערק
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 ןופ ןָאקיססעל
 טא

 -םולש ,ןשינעפיט-סקלָאפ עשידיי יד ןופ סױרַא טצעז סָאװ ,רָאמוה

 -עג ןוא ןשטנעמ טימ טלופעגנָא ןיא עניב יד .רָאפוה סמכילע
 סָאװ ,טלעוו ַא ,ןדנואוושרַאפ ןיוש זיא סָאװ ,טלעוו ַא -- ןטלאטש

 רעדָא טנעקעג ןייֵלַא יז טָאה סָאוװ ,םענייא ןדעי רעייט ןוא ביל זיא

 .רוטארעטיל רעשידיי רעד ךרוד ריא טימ ךיז טנעקַאב

 .ןליּפש רעייז רַאפ גנַאזעג ןוא ביול טמוק ןרָאיטקַא עלַא טעמכ ...

 ערעייז ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז ןערב טימ ןוא קשח טימ ןבָאה ייז

 טימ טצריוװַאב ,טמעטַאב שידיי סױרַא זיא ןליּפש רעייז ןוא ,ןלָאר

 ןוא ןשטנעמ וצ טפַאשביל ןייז טימ ןטכיױלַאב ,ןח סמכילע-םולש

 עילע ןועמש ןופ לָאר יד טליּפש ... רעשיּפ בקעי .ךעלעשטנעמ
 ַא רָאנ ןופ רעליּפשיױש-רעטקַארַאכ ַא ןיא רע .קינטוטַאל םעד

 סָאװ ,עלעדיי ַא סױרַא טמוק עילע ןועמש ןייז .הגרדמ רעכיוה

 סָאו ,קינטוטַאל רעתמא ןַא ,סיז-שימָאק ןוא ביל-שימָאק זיא

 ,םיא ףיוא זָאלב ַא ,ךיז טכַאד ,ביג ,ליומ ןייז ןופ ךיז ןסיג םיקוסּפ

 טנָאמרַאפ עניב עשידיי יד טָאה לָאמַא .,ןרעוו טינ טעוװ רע ןוא

 ןיא טציא .רנַאשז סרעשיפ בקעי ןופ רעקימָאק-רעטקַארַאכ ךס ַא

 ."דיחי-ןב ַא רע

 :טקרעמַאב לטסעמ בקעי

 ןופ סעיצַאזיטַאמַארד עיינ יד ןבָאה ןטילעג רעקינייוו טשינ,

 זיא 'לרעדיינש עטפושכרַאפ סָאד, סטכיל דוד ,קרעוו סמכילע-םולש

 גרעבנרעטש בקעי רעקילָאמַא רעד ןופ ןישּפָא רעסַאלב ַא ןעוועג

 םעד ןעלדנַאהַאב סלריױּפ .א ןעוועג זיא קיטרַאנגייא) גנוריפפיוא

 טלעוו יד, ןופ גנוריפפיוא רעשילגנע סָאוװפיס עד ןיא וויטָאמ ןבלעז

 ."('םכילע-םולש ןופ

 רעװקסָאמ, ןכרוד ןרָאװעג טליּפשעג עסעיּפ יד זיא 1941 ןיא

 ,?רעטַאעט-הכולמ רעשידיי

 םוחנ ןופ נ"א רעטַאעט עשהכולמ רעקסנימ/, סָאד טָאה 1941 ןיא

 ,(קלַאפ טרעבָאר --- סעיצַארָאקעד) עסעיּפ יד טריפעגפיוא "רעטיול

 -הכולמ עשידיי עשיניאַארקוא, סָאד טָאה 1946 רעבמעטּפעס

 ןטקַא 3 ןיא עידעמָאקיגַארט, :עסעיּפ יד טריפעגפיוא *רעטַאעט

 ,*טַאלבדלָאג .י ,מ --- ישזער ,ןַאמלעביױא .לא טרינעצסניא

 ,רעדליב 4 ןיא עידעמָאק) עסעיּפ רעד ןופ עיצַאזיטַאמַארד ַא

 רענליוו ןיא 1935 ןיא ןענישרעד זיא (יקסרעּפ .א ןופ טרינעצסניא

 עבַאגסיױא רעטַארַאּפעס ַא ןיא 1927 ןיא ןוא "רבח רעד; לַאנרושז
 .ענליוו ןיא

 ,טצעזרעביא ,*םיפשכ השעמ, נ"א עסעיּפ יד זיא לירּפַא 20 םעד

 טריפעגפיוא ,יקסנירעמעשט .ב ןופ טריסישזער ןוא טריזיטַאמַארד

 קיזומ) ביבא-לת ןיא "המיבה; רעד ךרוד ,שיאערבעה ןיא ,ןרָאװעג

 ,(ידיקומ .מ --- סעיצַארָאקעד ,זואהדראפ יסיצ ןב ---

 ,עדער ַא ןטלַאהעג קילַאיב ןמחנ םייח טָאה גנוריפפיוא רעד רַאפ

 -רעביא רעזדנוא ןיא| עסעיּפ רעד ןגעוו טגָאזעג טָאה רע רעכלעוו ןיא
 ; ןגנוצעז

 -עלעכ יד ןופ ץיוו רעטנַאקַאב רעד זיא וויטָאמ-טּפיוה רעד ...,

 גיצ א ןטיבעגסיוא םיא טָאה'מ סָאװ ,רעדיינש ןגעוו תושעמ רעמ

 .דניק ַא ןעוועג ןיב'כ טניז ץיוו םעד ךָאנ קנעדעג ךיא .,קָאב ַא ףיוא

 סערעטניא ןקידלַאװג א טימ ןלייצרעד םיא טנעלפ רעדורב ןיימ

 ןגעלפ לטעטש םעניילק ןופ רעניואוונייא יד .רָאמוה ךס ַא טימ ןוא

 ןופ טַאהעג האנה קרַאטש ןבָאה ןוא בוטש ןייז ןרעגַאלַאב טושּפ

 ,לָאמ רועיש א ןָא ןלייצרעדרעביא טגנעלפ רע עכלעוו ,השעמ רעד

 טעברַאעגרעביא ,גנולייצרעד יד טנעיילענ בָאה ךיא ןעוו ךָאנרעד

 ןעעזרעד ךיא בָאה ,ןמכילע-םולש ןופ ןעּפ רעטשטנעבעג רעד ךרוד

 רעדעפ ןייז סָאװ ,?קיטנַא ןַא ,טעברַא לקיטש קיטכערּפ ַא םעד ןיא
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 רעטַאעצט ןשידיי

 יד ןענעקרעד ןעמ ןָאק גנולייצרעד רעד טיול ןיוש .ןפַאשעג טָאה
 ,ןמבילע-םולש ןופ טייקסיורג

 טעוװ םורַא רָאי רעטרעדנוה ןיא ךָאנ זַא .., רעכיז ןיב ךיא ...

 ןוא ,השעמ יד ןרעה טעוו ןעמ ןעוו רעטכעלעג ןופ ןלעוװקנָא ןעמ

 ,ןעננופַאש עכלעזַא ןופ האנה ןבָאה ןלעוװ ןיילַא ןדיי רָאנ טינ

 ןשידיי םעניילק ןופ ןענייז עילימ יד ןוא טלַאהניא רעד שטָאכ

 יד ּפִא סע טלניּפש סָאמ רעסיוועג ַא ןיא םורָאװ... ?טעטש

 .עכעלשטנעמ קרַאטש 8 זיא עמעט יד ןוא ,קלָאפ ןדעי ןופ ןשטנעמ

 לייוו ,דוטַארעטיל עלעוטקַא יד קעװַא ןכַאמ סָאװ ,ךס ַא ןַאהרַאפ

 רָאנ ןעמ ןָאק סָאד רעבָא .טייצ ןוא ץַאלּפ םוצ ןדנובעג זיא יז

 ,קרעוו-טסנוק עגונב טינ רעבָא ,ןעגנופַאש עקיסעמלטימ ףיוא ןגָאז

 ךרוד רעבירַא זדנוא ןריפ ןוא ןטייצ עלַא רעבירַא ןנייטש סָאװ

 ."קלָאפ וצ קלאפ ןופ תורוד ךרוד ןוא סנבעל ענעסעגרַאפ

 ױזַא ךיז טפור ,ךאלמ בייל גרוטַאמַארד ןוא רעלעטשטפירש רעד

 :ןגנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא| גנולעטשרָאפ רעד ןגעוו ּפָא

 ןָא השעמ-םכילע-םולש רעד וצ ןטָארטענוצ טלָאוװ'מ ןעוו ... ,

 גנוסַאפמוא עלופרילָאק ַא ןָא ,רַאטנעמָאק ןשירָאפישזער ןטונ ַא

 טכיירגרעד טינ ןעמ טלָאװ ,ננונכערסיוא עשיקסעטָארג ַא ןָא ןוא

 םעד טזָאלעגרעביא טינ טלָאוו ננולעטשרָאפ יד ןוא ,ךיוה ענעי

 -םולש ףרַאד'מ זַא ,ןענרעל ןופרעד רשפא ףרַאד'ס .קורדנייא

 וצ סירַא טגנערב רעכלעוו ,רעביירש ןשיטפילאער םעד ,ןמכילע

 .שיטסילַאער ןליּפש טינרָאנ ,ןשזַאנָאסרעּפ עטנָאנ ,ענעגייא זדנוא

 יו טָאה טסילָאר-טּפיוה ןוא רעסישזער ַא יו יקסנירעמעשט ..

 יד ןוא ןניוא יד רַאפ טכַארבעגסױרַא עלעקעטש-ףושכ ַא טיפ

 ,ןברַאפ ןוא ןעננַאלק ענענרַאברַאֿפ יד רעקויוצ יד ןופ ןרעיוא

 -רַאפ ייז ןוא ןרעדנַא ןכָאנ סנייא לענש ךיז ןטייב רעדליב יד ...

 ןוא ןשזַאנָאסרעּפ יד טימ ןעמַאזוצ ?לח ןיא ואוו ץענרע ןדניווש

 רעד ןיא ?טיּפַאק יינ ַא ... ךיז טלקיווטנַא'ס ןוא ןשינעעשעגנ יד

 ןיוש זיא טָאטש עטייוו יד ןוא ,עקוועלירתכ ןופ רָאמוה ןופ הליגמ

 -רעדנואוו ַא יוװ רָאנ ,טסואמרַאפ ןוא טסַאהרַאֿפ ױזַא טינ רעמ

 ,שינרעטסניפ ריא ןֹוא סעטָאלב עריא טימ ךיז יז טקעלּפטנַא םולח

 -רעניא ריא ךיוא טכַארבעגסױרַא סעּפע יוװ טָאה עיצקעפרעּפ יד ןוא

 ."טייקבעלמיטסקלַאפ עכעלרע יד -- טכַארּפ עכעל

 ?רעטַאעט ַאזַאלּפ ןָאזיברַאב , רעקרָאי-וינ ןיא זיא 1953 יַאמ 1 םעד

 ןיא ,"םכילע-םולש ןופ טלעוו יד; ,שילגנע ןיא ,ןרָאװעג ןבעגעג

 ("םלעכ ןופ השעמ ַא; יוו) ןרָאװעג ןעמונעגניירַא זיא סע רעכלעוו

 -רַאפ, ס'.ע .ש ןיא טלייצרעד טרעוו יז יוװ ,גיצ רעד טימ השעמ יד

 ףיוא ןרָאװעג ןבעגעג רעטעּפש זיא עבלעזסָאד ."לרעדיינש עטפושכ

 ןוא ,עטַאלּפ רעד ףיוא טרידרָאקער ,עיזיוועלעט ןוא ָאידַאר רעד

 .עסעיּפ רעשילגנע רעד ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא

 טריפעגפיוא ,עידעמָאק סלַא ,עסעיּפ יד זיא 1947 ץרעמ 9 םעד

 ,(קנערפ ַאנַאירַאמ ןופ גנוטעברַאַאב רעד ןיא) שינַאּפש ןיא ,ןרָאװעג

 עד ַאיסַאלַאּפע ןיא ,ָאקיסקעמ ןיא "הרונמ, טפַאשלעזעג רעד ךרוד

 עשילַאקיזומ ,לַאטנעמולב אוָארטעּפ ַאידיל ןופ ר"א *סעטרַא איעב

 ערעטלע ךרוד טריפעגסיוא ןלָאר עלַא .ןישוש .פָארּפ --- גנוטייל

 .רעדניק עשידיי ערעגנוי ןוא

 רעד טָאה ,"ךוב-םכילע-םולש; ןיא טביירש שטיווָאקרעב .ד .י יו

 רַאפ גנולייצרעד רעד ןופ טסקעט ַא ,שיסור ןיא ,טעברַאַאב רבחמ

 | ,ָאניק

 רַאפ עסעיּפ ַא יו ,שידיי ןיא ,ןרָאװעג טעבראַאב זיא עסעיּפ יד

 ,"רבח רעד; ןיא ןרָאװעג טקורדעג רעירפ זיא ,יקסרעּפ .א ןופ רעדניק

 ,ענליוו ןיא 1927 ןיא ןענישרעד ךָאנרעד ןוא

347 

1 

 "סנזח םעד יסייפ לטָאמ;
 ףיוא טערט 1924 רעבמעווָאנ 28 םעד

 םעד יסייּפ לטָאמ , סלַא ןָאקיּפ ילַאמ

 טריזיטַאמַארד ,לייט רעטשרע) "סנזח

 -עזטפירשק ןפיוא (טייהלעדע .מ ןופ

 דנָאקעס; רעקרָאי-וינ ןיא ?טנווָא-רעצ

 -לע בייא ןופ קיזומ ,*רעטַאעט וינעווע

 ,ךילַאק בקעי ךרוד טריפעגפיוא ,ןייטש

 ןיא זיא 1961 רעבָאטקָא 21 םעד

 סנעיַאלע לענָאשייקוידע, רעקרָאי-וינ

 -געזָאר-קישזָאב , םעד ךרוד ?רעטַאעט

 *שּפורט ןָאינוי וויטַארעּפָאָאק גרעב

 -נעזָאר לארשי ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ןייק טרָאפ'מ, עיצַאזיטַאמַארד סגרעב

 סמכילע-םולש ףיוא טיובעג) *עקירעמַא

 ,עידעמָאק ,("סנזח םעד יסייּפ לטָאמ,

 -- ישזער ןוא רעדיל ,טריזיטַאמַארד

 ,גרעבנעזָאר לארשי

 : ךיירנערהע םייח טביירש גנוריפפיוא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו

 לטָאמ, טריזיטַאמַארד טָאה רעכלעוו ,גרעבנעזָאר ?ארשי ...,

 -םולש טימ טעוװַארּפס ךיז ןצנַאנניא טינ טָאה ,'סנזח םעד יסייּפ

 טינ רע טָאה ... ןטקילפנָאק עשיטַאמַארד ןייק ,קרעוװו סמכילע

 .טוג טרָאפ זיא'ס ,רעבָא ,עיצַאזיטאמארד ןייז ןיא ןטכָאלפענניירַא

 ענייז ןופ ןוא ןושל סמכילע-םולש ןופ ןבילברַאפ זיא טרָאד ?פיוו

 ,תויח ַאזַא טימ רעטַאעט םעד ןוא עניב יד ןָא סע טליפ ןטלאטשענ

 ריא זַא ,ןדיי עסיז ,עוויאַאנ יד וצ טפַאשקנעכ ןוא עביל ַאזַא טימ

 .טפעהעגנפיונוצ ןרעוו ןרָאיטקַא יד ןוא םלוע רעד יו שממ טליפ

 זיא'ס .לטָאמ טינ אקוד זיא '?ליּפש, םעד ןיא רוניפ-טּפיוה יד ...

 ַא עקַאט ןיא סָאד זַא ,ןיימ'ב ןוא ,ָאטינ רוניפ-טּפיוה ןייק ?לכב

 קרַאטש קישזָאב סקַאמ ךיז טעז יאדווא .גנוריפפיוא רעד ןיא הלעמ

 .טייצ וצ טייצ ןופ וליפַא טליּפשרעביא רע .גנוריפפיוא רעד ןיא ןָא

 טליּפש ןוא ,ןח ןוא ברַאפ ךס ַא טימ ןהשמ רעבָא טרעדלוש רע

 ,רעמיא יוװ ,טליּפש קישזָאב ?זייר ... .רעביא זייוונטייצ זיולב

 .הנכמלא יד ,עטנזח רעד ןופ לָאר יד סָאמ א טימ ןוא ןח טימ

 רעד ןופ רבחמ רעד ... םותי רעד ?טָאמ סלַא ווָארבוד יטיוו , , ,

 םימ יד ... .'עזָארּפפ ליפוצ טלייטענוצ טינ ריא טָאה עסעיּפ

 דייר ךס ןייק טינ ףרַאד ןעמ זַא ,ןזיווענ רעבָא טָאה ווָארבוד

 יד ןוא טנעמַארעּפמעט טימ טליּפש יז ,רעטקַאראכ ַא ןפַאש וצ

 ריא סָאװ ,לטָאמ םעד טימ טרינָאמרַאח ,טפאש יז סָאװ ,טלאטשעג

 ווָארבוד רתסא ךיוא .ןוימד רעייא ןיא ןנָארטעג ןרָאי עֶלַא יד טָאה

 ףעזָאשזד . . . .עלהכרב ?דיימ-הלכ רעד ןיא לָאר ריא טימ 'טמיטש;

 עלָאר רעד ןיא .עניב רעזדנוא ףיוא תושדח םינּפ ַא זיא ןַאמלַאט

 -ַארעביא ןַא ךָאנ... .ןאמעננוי םענעדייז ַא רע טפַאש עילע ןופ

 ןופ לָאר ריא טליּפש עכלעוו ,ַאקנַאזָאר ארעוו זיא רימ רַאפ גנוש

 ַא זיא ... שטיווװַאבוקַאי ַאנַא ... .ליטש ןוא ןטלַאהעגנייא ?בייט

 יז .שטיווָאמַארבַא אניב ןופ עיצידַארט רעד ןיא !עמַאמ עשידיי;

 עטסנעלק יד ,סָאמ רַאפ שוח יא ,טייקכעלנעזרעּפ-עניב יא טנָאמרַאפ

 ןעמונעג ... גרעבנעזָאר לארשי טָאה ... ,רעקעב הנוי ןופ ,לָאר

 עלַא ףיוא טבַאנַאב רע זיא ,טבַאנַאב זיא שטנעמ ַא זא .ךיז רַאפ

 ךיז רַאפ טָאה ןֹוא ןדיײשַאב גרעבנעזָאר זיא קילעפוצ .,ןטיבעג

 ."עלָאר עטסקיטכיוומוא יד ןבילקענוצ

 :טביירש ןילדרעווס .נ .רד

 טרָאפ ןעמ, ליּפש שילַאקיזומ ןייז טימ טָאה גרעבנעזָאר . ..,

 *לטָאמ , סלַא ןָאקיּפ ילאמ
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 ןופ ןָאקיסקעל

 םעד יסייּפ לטָאמ; סמכבילע-םולש ףיוא טיובעג) !עקירעמַא ןייק

 ןיוש זיא סָאד ןוא ,ןמכילע-םולש טכַאמעג עילַאק טינ ... ('םנזח

 -נעזָאר .רעביירש-דנוש 'ןשיסַאלק, ַא רַאפ הגרדמ ?קיטש ַא ךיוא

 גָאלָאנָאמ םעד טעּפעשטענוצ ליּפש שילַאקיזומ ןייז וצ טָאה גרעב

 ןופ ךעלקערב ןוא ךעלקיטש ךיוא יו ,'דלישטָאר ןיב ךיא ןעוו;

 -ביא ןעוועג ןיטולחל ןענייז 'ןשינעּפעשטוצ, עדייב ,לדנעמ-םחנמ

 השמ , ןסייה רָאג טפרַאדעג ליּפש סגרעבנעזַאר טָאה דבעידב .קיר

 ןלַארטנעצ ןייק טינ ,ןקיטייז א ,ןהשמ ,םיא ?ייוו ,,רעדניבנייא רעד

 שיטקַאפ גרעבנעזָאר סע טָאה ,קרעוו סמכילע-םולש ןופ ןיױשרַאּפ

 -כערַאב טינ סָאד ןיא שירעלטסניק .דלעה-טּפיוה ַא רַאפ טכַאמעג

 גרעבנעזָאר זַא ,ךיז ןלעטשוצרָאפ רעווש טינ ירמנל זיא'ס ,טקיט

 ,קישזָאב סקַאמ ףתוש ןייז ןלעטשנדירפוצ םוא ןָאטעגנ סע טָאה

 ןעמ ףרַאד תמאה ןעמל . ... ,לָאר עסיורג ַא םיא רַאפ 'ןכַאמ, ןוא

 ןיא ָאד ןיוש זיא ננולדנַאה רעמ .,,. ,קידמכילע אל ןיוש זיא

 ,עטצעל עמַאס יד זיא ענעצס עטסנעש יד ןכלעוו ןופ טקַא ןטייווצ

 ,עקירעמַא ןייק טרָאפ'מ ןוא סעכעבעב יד ןייא טקַאּפ ןעמ ןעוו

 ."גנוריפפיוא עקיטכיצ ַא זיא'ס

 : טביירש ןָאסלקוי .ר

 -םולש ףיוא טיובעג ,'עקירעמַא ןייק טרָאפ ןעמ, ןיא שטָאכ ...,

 רעכלעוו ,נרעבנעזָאר ?לארשי טָאח ,'סנזח םעד יסייּפ לטָאמ , סמבילע

 םייב טסעפ ןטלַאהעג טינ ךיז ,טלעטשענפיונוצ ליּפש יד טָאה

 רָאנ ,גנולייצרעד עשיסַאלק ,עטמירַאב סמכילע-םולש ןופ טסקעט

 סמכילע:םולש ןופ לייט -- ןטנעמעלע ערעדנַא טריפעגניירַא טָאה

 -סקלָאפ עשידיי ןופ טכעלפעג ַא ןוא ('דלישטָאר ןיב ךיא ןעוו;)

 ןמכילע-םולש טימ ןָאט וצ טינרָאנ ןבָאה סָאוװ ,ןוויטָאמ ןוא רעדיל

 םעד ןיא ןענייז סָאװ ,ןטנעמעלע עכלעזַא רעבָא סָאד ןענייז ..

 ,גרעבנעזַאר לארשי ןופ ("סנזח םעד יסייּפ לטָאמ, טיול) "עקירעמא ןייק טרַאפ ןעמ ,

 ,רוגיפ עשינעצס א זיא 'השמ, סקישזָאב סקַאמ ןַא ,ןגָאז רעבָא

 ןיא ןענָאמרעד ןוא ןורכז רעייא ןיא ןצירקנייא ךיז טעוו סָאוו

 ןפַאשעג ןענייז עניב רעשידיי רעד ףיוא ןעוו ,ןטייצ עטונ ענעי

 .ןטרעוו ןרָאװעג

 ןריזינעצסניא טבורּפעג טשרעוצ ,סיוא טזייוו ,טָאה נרעבנעזָאר

 ןייק ןבעג טנָאקעג טינ ךיז טָאה רע ןוא ,'סנזח םעד יסייּפ לטָאמ ,

 גנודָאלרעביא ןייק ָאטינ זיא 'סנזח םעד יסייּפ לטָאמ, ןיא ... הצע

 ַא ןופרעד טכַאמעג גרעבנעזָאר טָאה ,ןטקילפנָאק עשיטַאמַארד ןופ

 סע ןוא ,'קרעוו סמכילע-םולש ףיוא טיובעג, רֶאְנ זיא סָאוװ ,ליּפש

 קיטַאטס ךס ַא טימ '!עקירעמַא ןייק טרָאפ ןעמ, ןעמוקעגסיױרַא זיא
 .רעדיל רעמ ךָאנ טימ ןוא

 ,טדער ןעמ .גנולדנַאה ןייק ָאטינ טעמכ זיא טקַא ןטשרע ןיא

 ןופ ליומ ןיא דייר סמכילע-םולש .רעדיוו טדער'מ ןוא ,טרבד ןעמ

 .רָאמוה טימ לופ ןוא ,קיצרַאה ,קידנרעק ןענייז ןשטנעמ-סקלָאפ

 ,ןנָאז סעּפע ןייֵלַא טריבורּפ גרעבנעזָאר ואוו ,רעבָא ןלעטש יד ןיא
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 -םולש .ןעיידרַאפ טונ רעייז ייז ןָאק'מ ןוא ,ליטס םכילע-םולש

 ןוא ,ךיז ףיוא ןנָארט ץֶלַא ןָאק ןוא ,סעציילּפ עטיירב טָאה םכילע

 טייהיירפ ךס ַא ןעמונעג ךיז טָאה גרעבנעזָאר ?ארשי וליפא ביוא

 ןייז וצ --- רעבָא רע טָאה ,'סנזח םעד יסייּפ לטָאמ , ןטעברַאַאב ןיא

 ."סעקידמכילע-םולש עקיטרַאננייא סָאד טכעוושראפ טינ -- טידערק

 : טביירש וװוָאנַאי וָאשזד

 ךעלניישרַאװטסכעה רע טלָאװ ,טבעלעג טלָאװ םכילע-םולש ןעוו ,

 'סנזח םעד יסייּפ ?טָאמ, השעמ ןייז יו ןעז וצ ןדירפוצ ןעוועג

 טימ עמַארד-עידעמַָאק-סקלָאפ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא

 -בערּפ טרעוו סָאוװ ,'עקירעמַא ןייק טרָאפ'מ, ?טיט ןרעטנוא קיזומ

 -ַארט רעטסעב רעד ןיא סנעיילע לענַָאשייקוידע ןיא טליּפשעג קיט
 .?רעטַאעט ןשידיי ןופ עיציד

 ; טביירש רעווליס יל ןוא

 טָאה ,'ןוז סנזח םעד ?טָאמ, ןופ תושעמ סמכילע-םולש ןופ ... ,

 נ"א קיזומ טימ עסעיּפ-סקלָאפ עניילק ַא ןפַאשעגסױרַא גרעבנעזָאד
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 רעטַאעט ןשידיי

 ַא ףיוא טרירטנעצנָאק טינ ךיז טָאה רע .'עקירעמַא ןייק טרָאפ'מ,

 -ַאנרֶא ייר עצנַאנ א טשיפעגסיורַא רעכינ רָאנ ,טלַאהניא ןקרַאטש

 ןופ ןדיי עּפורג ַא ןופ עיצַארנימ רעד וצ ןריפ סָאװ ,ןטנעמ

 | ."עקוועלירתכ

 -ץנַאט רענַאקירעמַא ןַא ךרוד קרָאי-וינ ןיא זיא 1930-21 ןָאזעס ןיא

 ליּפש-עמימָאטנַאּפ ַא ןרָאװעג טריפעגפיוא "ףעטרא; םייב עּפורג

 ,ץנירּפ .א ןופ ןבירשעג ,*עקירעמַא ןיא סנזח םעד יסייּפ לטָאמ;

 ןופ ר"א קרָאי-וינ ןיא "ףעטרא; רעד טָאה 19237-34 ןָאזעס ןיא

 לטָאמ; עיצַאזיטַאמַארד סרעװַאּפ רעווַאכ טריפעגפיוא רעדיינש אנעב

 ."םכילע-םולש טיול ,סנזח םעד יסייּפ

 לטסעמ בקעי ןופ ר"א ךיוא טָאה קרָאי-וינ ןיא "ףעטרא, רעד

 םעד יסייּפ לטָאמ/ ןופ עיצַאזיטַאמַארד סרעווַאּפ-רעוװַאכ טריפעגפיוא

 יד ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא זיא סָאװ ,"?דנַאליײא סילע ןיא סנזח

 סָאנעוב ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא 1929 ןיא ויא ןוא ,ןלוש-רעדניק

 .ןַאּפַאלפ ןופ ר"א *טפיא, ןכרוד ,עניטנעגרַא ,סערייא

 -עג טריפעגפיוא *רעטַאעט-רעדניק רעוועיק, ןיא זיא 1927 ןיא

 ."סנזח םעד יסייּפ לטָאמ,, ןרָאװ

 (1907 ןיא .ע .ש ןופ ןבירשעג) *יסייּפ לטָאמ; ןופ סעיצַאזיטַאמַארד

 ןלַאנרושז-רעדניק עשידיי ענעדישרַאפ ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענייז

 ,ןעיפַארגָאילביב רעזדנוא עז}

 רעסעדָא יד טָאה ,רעביא טיג יקסרוגידַאס .ב רָאיטקַא רעד יו

 ,"סנזח םעד לטָאמ; םליפ ַא טכַאמעג ?חרזמ, טפַאשלעזעג-םליפ

 עטַאטנַאק יד ןרָאװעג טריפעגפיוא קרָאי-וינ ןיא זיא 1955 ינוי ןיא

 ףיוא טריזַאב ,םיובנריב ןיטרַאמ ןופ *עקירעמַא ,ריד םכילע םולשע

 טזייוו ןילייב .ב .י .ךואר השמ ןופ קיזומ ,"סנזח םעד יסייּפ לטָאמ,

 -םולש ןטסואוַאב םנופ סקַא םורַא ךיז טיירד קיזומ יד, זַא ,ןָא

 ,"דיל-גיוו םכילע

 ,טנעיילעגרָאפ ,עניכ ,גניקעּפ ןיא ןעמ טָאה לבוי ןט-100 ןתעב

 ,"יסייּפ לטָאמ,, ןופ ןלעטש ,שיזעניכ ףיוא

 "דלישטָאר ןיב ךיא ןעוע

 טסנוק רעשידייפ רעקרָאי-וינ ןיא זיא 1929 רעבמעצעד 23 םעד

 עשיריטַאס ,*דלישטָאר ןיב ךיא ןעוו; ןרָאװעג טריפעגפיוא *רעטַאעט

 טיובעג ,ץרַאװש סירָאמ ןופ רעדליב 6 ןוא ןטקַא ייווצ ןיא עידעמָאק

 םולש -- קיזומ .ןעמָאנ ןבלעז ןטימ גָאלָאנָאמ סמכילע-םולש ףיוא

 ,וָאטרעשט .א -- סעיצַארָאקעד ,ץרַאװש סירָאמ --- ישזער ,עדנוקעס

 : לַאנָאסרעּפ ןקידנגלָאפ טימ ,ףיל ימענ -- ץנעט

 סקופ ָאעל -- "דמלמ רעד אנח:םייח;

 לעּפַא ַאנַא --- "ןיציבר יד;

 ןיסערק םירמ -- ?עלייב;

 דלָאג ןָאעל --- ?לוולעוו;

 דייווש קרַאמ -- "לעפעזוי 'רע

 ץרַאװש סירָאמ --- "?לדנעמ-םחנמ;

 ַאקסװַאלסָארענ רתסא --- ?לדנייש-ענייש;

 ,רעלדַא סוילוי --- ?הילדג,

 "לדנעמ-םחנמ/ לָאר יד טָאה טייהקנַארק סצרַאװש סירָאמ בילוצ

 םהרבא -- ?דמלמ אנח-םייח. ןופ לָאר יד ןוא ,סקופ ָאעל טליּפשעג

 ,סקַאל

 ןַא ןבירשעג גרעבדלָאג .צ .ב טָאה גנולעטשרָאפ רעד רַאפ

 : .ַא .צ טגָאז רע ןכלעוו ןיא לקיטרַא

 ענייז ןופ ןדישרַאפ זיא !דלישטָאר ןיב ךיא ןעוו, סמכילע-םולש ,

 טלייצרעד טינ טרעוו גָאלַאנָאמ םעד טָא ןיא ,ןנָאלָאנָאמ ערעדנַא

 ױזַא טינ ךיוא ָאד זיא ןושל סָאד ןוא ,סעטכישענ עווַאקישט ןייק

 -םולש זַא ,רָאלק זיא'ס ,ךעלטרעוו ןוא ןעמָאידיא טימ טבעווענכרוד
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 -רעסיוא יד זדנוא רַאפ ןלָאמוצסיוא טכוזענ טינ ָאד טָאה םכילע

 רעדָא הביבס ןייז ןביירשאב וצ ,דמלמ רעקוועלירתכ ןופ טייקכעל

 'ךלישטָאר ןיב ךיא ןעוו .ןבעל ןייז ןופ דָאזיּפע ןַא ןלייצרעד וצ

 ןלַאעדיא עלַאיצַאס יד זדנוא טיג רע .גָאלָאנָאמ רעשיאעדיא ןַא זיא

 דמלמ רעד .ןדיי רעקוועלירתכ ןופ ןעגנואיושנָא-טלעוו יד ןוא

 ףיוא לרעיירד א ןעמ טנירק ואוו םעלבָארּפ ןטימ ןָא עקַאט טבייה

 רעד ןופ ןלאעדיא עטסכעה יד וצ קעװַא דלַאב טייג רע רעבָא ,תבש
 א

 סמכילפ-םולש ןיא ץראווש סירָאמ
 ."הצצ ןא;

 "לדנעמ םחנמ, סלַא ץרַאװש סירָאמ
 ,"ךלישטָאר ןיב ךיא ןעװ , ןיא

 םולש ןריפנייא ןוא המחלמ ןפַאשּפָא ןופ םולח םוצ --- טייהשטנמעמ

 ,טלענ ןימ םעד ןפַאשּפָא ןופ עיּפָאטוא רעד ֹוצ ,טלעוו רעד ףיוא

 ,טפאשלעזעג רעד ןופ ןתוינערוּפ ןוא קעלש עלַא םעד טימ ןוא

 סָאװ ,דמלמ רעקוועלירתכ רעד טָא ןעוו רָאפ ךיז טלעטש ..,,

 .דלישטָאר זיא רע ןעוו ןָאטעג רע טלָאוװו סָאװ ,רענעלּפ ענױזַא טכַאמ

 ןבענ וצ זדנוא ןעמונרַאפ ךִיז ץרַאװש סירָאמ טָאה סָאד טָא ..

 ץראווש סירָאמ סיורַא זדנוא רַאפ טמוק ַאד .טסקעט םעד ןפַאש טימ

 -םולש ןופ ןושָל םעד ןיא -- ןבעג זדנוא ליוו סָאוװ ,רעביירש רעד

 ַא -- !.ךעלעשטנעמ עניילק, ענייז ןופ הנשה רעד טימ ןוא ןמכילע

 עטצעל יד ןופ טלעו רעד ןיא ןשינעעשענ עֶלַא ןופ עמַארָאנַאּפ

 זומ םדוק .עכבַאנפיא עקיזיר ַא זיא'ס .רָאי קיצנאוװצ-ןוא-ףניפ

 ,שיטסילַאער ןלעטשרָאפ טינ סע טנָאק ריא .קסעטָארנ -- ןעמופ סע

 יד ,ץרוק .., לָאבמיס ךרוד ןוא ךרוד ץלַא ךָאד זיא סע לייוו

 ןעייטש ייז יוו טיול ,טרעּפרעקרַאפ ןביילב ןזומ ןדלעה רעקוועלירתכ

 ןטייב ךיז ףרַאד ייז םורַא טלעוו יד רָאנ ,קרעוו סמכילע-םולש ןיא

 -ירתכ ןופ עינָאלָאכיסּפ יד ןעניז ןיא ןבָאה קידנעטש זומ ןעמ ..,

 טייקיטומטוג ןוא טייקיצרַאהטונ עכעלרעניא ןייז ,דמלמ רעקוועל
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 המוטטטקטטטט קט טעקע עא עק עג

 רָאנ ,טייקיטכערעג ןוא רשוי םוצ רָאנ טינ עביל עקידלַאװנ ןייז ןוא
 ןיא טכַארבעגסױרַא ץרַאװש טָאה סָאד טָא ,שטנעמ ןימ םוצ ךיוא

 ןיא סױרַא טמוק סָאװ ,דמלמ רעקוועלירתכ ןופ םֹולח ַא ,םולח ַא

 סע רעכלעוו ןיא רעבָא ,טכַארטענוצ ךיוא טָאה רע סָאװ ,ענעצס ַא

 טנעיילעג בָאה ךיא .ןדלעה סמכילע-םולש עטנַאקַאב ייר ַא ןרירוגיפ

 ַא ןעעזעג ןוא ןבירשענ טָאה ץרַאװש סירָאמ סָאוװ ,טסקעט םעד

 זיא ךַאז יד זַא ,זיא קורדנייא ןיימ .גנולעטשרָאֿפ רעד ןופ עבָארּפ

 ."ןעננולענ רעייז ןצרַאוװש

 יד .טריזילַאער טינ ךיז ןבָאה ןעגנוטרַאװרעד סגרעבדלָאג .צ .ב

 רעד ייב טינ ןוא םלוע םייב טינ ןעמונעגסיוא טינ טָאה עסעיּפ

 ,קיטירק

 : טביירש ףָאגָאר ללה

 -עג זיא 'דלישטָאר ןיב ךיא ןעוו; עסעיּפ רעד ןופ ןעמָאנ רעד,

 ןענייז עסעיּפ רעד ןיא .ננולייצרע ןַא סמכילע-םולש ןופ טגרָאב

 ןעמענ עבלעזיד ןגָארט סָאװ ,ןרעטקַארַאכ עכעלטע ןַאהרַאפ ךיוא

 ,ץעּפוהעי ןוא עקוועלירתכ ןופ ןדלעה עטמירַאב סמכילע-םולש יו

 : קרעוו םעד ןיא טָאה םכילע-םולש סָאװ ,קלח רעצנַאנ רעד זיא סָאד

 יד ,,טאלּפ רעד -- עקירעביא סעלַא .ןעמענ ענעקורט עכעלטע

 יד ,רָאמוה רעד ,ןקנאדענ עלַאיצַאס ןוא עשיטילָאּפ יד ,עזָארּפ

 ,ץראווש סירָאמ וצ טרעהעג ץלַא סָאד -- עריטַאס יד ,עיפָאזָאליפ

 טָאה רע ... .'עמַארד רעשיריטַאס,; רעד ןופ רבחמ רעתמא רעד

 עשירעלטסניק ךרוד ל?ייטרוא ןַא ןנָארטוצסױרַא ןטסָאמרַאפ ךיז

 עשיטילָאּפ עסיורג יד רעביא ןכערּפשענ עשיטסיראמוה ןוא רעדליב

 ךיז טלגנַאר טלעוו יד עכלעוו טימ ןעמעלבָארּפ עלַאנָאיצַאנ ןוא

 -דנַאה יד זיא וצרעד . .. .רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ עטצעל יד רַאפ

 ,עקוועלירתכ ןיא :ןלייט-טלעוו עלַא רעביא טײרּפשעגסיױא גנול

 ךיוה ץענרע ךיוא ןוא עווקסָאמ ,ביבא-לת ,עווענעשז ,ןָאטגנישַאװ

 ןופ טלַאהניא םעד ןיא ןײרַא ךיז ןנָארט סָאװ ,סנקלָאוו יד ןיא

 .עסעיּפ רעד

 ליוו רע סָאװ ךעלטייד ןוא רָאלק טסואוועג טלָאװ ץרַאוװש ןעוו

 ךָאנ .הרצ עבלַאה ַא ןעוװעג ךָאנ טלָאװ ,ןנָאז עמַארד רעד טימ

 וצ ןדימענסיוא ןצנַאגניא טלָאװ רע ןעוו ןעוועג טלָאװו רעסעב

 ,סַאּפש ןכַאמ יא טלָאװעג ,קיטנעק ,ועבָא טָאה רע .ןעגנוניימ ןבעג

 .ןרסומ יא ,ןכַאלסיוא יא ,ןביול יא ,ןריקיטירק יא ,טסנרע ןייז יא

 ןעמעלַא טימ ,ןלעטשנרירפוצ םידדצ עלַא טלָאװעג ךיוא טָאה רע

 טימ ,ןטסינילַאטס-יטנא יד ןוא ןטסינילַאטס יד טימ :טוגנ ןבעל

 -עד יד ןופ רעגנעהנָא יד טימ ,ןטסינויצ-יטנַא ןוא ןטסינויצ יד

 טַאטלוזער רעד ןוא ,רעקיטירק ערעייז טימ ןוא רעדנעל עשיטַארקַאמ

 .ַאכוּפעשט ַא טנָאזענ טינ ריש בָאה ךיא -- למוט א ,שַאמשימ א זיא

 ןיא --- רעטייווצ רעד .ךָאו ןפיוא זיא טקַא רעטשרע רעד ...

 ?טעטש ןיילק ַא ןיא ּפִא ךיז טליּפש טקַא רעטשרע רעד ... םולח

 -טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא םעד ברע ,דנַאלסור ןטְלַא ןופ

 ןשיוװצ} ןטייז עַלַא ןופ תורצ טָאה ?טעטש ןופ דמלמ רעד ,המחלמ

 ,רעטכָאט ןייז ןופ ןַאמָאר ַא עסעיּפ רעד זיא רָאפ טמוק סרעדנַא

 ןפָאלש ,לדנעמ םחנמ ייז ןשיווצ ,עסעיּפ רעד ןופ ןדלעה עלַא זיב

 רעכלעוו ,טקַא רעטייווצ רעד ןָא ךיז טבייה ןַאד ןוא .,. ןןייא

 -טלעוו עצנַאג יד טמולח רע .םולח ַא סדמלמ םעד ןופ טײטשַאב

 זיב ,1914 ןיא ,ןייא טפָאלש רע סָאװ ,ןָא גָאט םעד ןופ עטכישעג

 סיוא טכערב דנַאלשטייד ןיא ןעוו ,טפנוקוצ רעד ןיא גָאט ןטייוו ַא

 -ולָאּפ א ןצנַאגניא ןיא םולח רעד .ןרעלטיה ןגעק עיצולָאװער ַא

 ,עיצולָאװער רעשיטסיוװעשלָאב רעד טימ ןָאט וצ טָאה רע .רעשיט

 רעד ,קסווָאטיל-טסערב ןופ ןדירפ םעד ,עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד

 ןשיוצ דנוב םעד ןוא טפַאשרעה סרעלטיה ,סנָאשיענ ווֶא גיל
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 ןופ ןָאטיסקעל
 טא א

 טוטאטטששא

 זיא םולח םעד ןיא דלעה:טּפוה רעד .ןענילַאטס ןוא ןרעלטיה

 -נָא טלעוו רעד ןופ רעשרעה עֶלַא ןפרַאד םיא וצ .לדנעמ םחנמ

 -לעװ) דמלמ םעד ןופ רעטסינימ-סנַאניפ רעד זיא רע ?ייוו ,ןעמוק

 .(ןקנַאב עלַא טרילָארטנָאק ןוא דלישטָאר זיא רע זַא ,טמולח רעכ

 סָאװ ,ןצימע טכוז רע ,טייקיטכערענ ןוא רשוי טכוז ?דנעמ םחנמ

 םולש ןעגנערב לָאז סָאװ ןוא ,ןרעלטיה ןופ ןדיי יד ןעװעטַאר לָאז

 ,טלעוו רעד ףיוא

 טלעטשעגרָאפ ןרעוו עסעיּפ רעד ןיא ;קידריוװקרעמ זיא סע ..}

 םעד ייז ןכַאמ עלַא .רעדנעל עקיטכיוו עלַא ןופ רעריפ עשיטילָאּפ יד

 ןשיוצ .ןילַאטס ןוא רעלטיה רעסיוא ,'ןטשינרָאנ, ןופ קורדנייא

 טלעװזור טנעדיזערּפ ץַאלּפטּפיוה םעד ןעמענרַאפ 'ןטשינרָאג , יד

 רענייק ןוא ,ןליוו ייז סָאװ טינ ןסייוו עדייב .ןַאמצייוו םייח ןוא

 ןטימ גנַאלקנייא ןיא ךיוא זיא סָאד) ןגָאז ייז סָאװ טינ טייטשרַאפ

 ןוא ןעגנוניימ עטסעפ ןוא ערָאלק .,(טקנוּפדנַאטש ןשיטסינומָאק

 .ןענילַאטס ןופ ןוא ןרעלטיה ןופ טנָאזענסיױרַא ןרעוו ןעקנַאדעג

 -רַאפ ןיא .קורדנייא ןַא רעביא ןזָאל סָאװ ,עקיצנייא יד ןענייז ייז

 רעקיטש עסעיּפ רעד ןופ ןרעטקַארַאכ עלַא ןענייז ,ייז טימ ךיילנ

 .שטַאווק

 טסַאפרַאפ) קיזומ יד ןיא גנולעטשרָאפ רעד ןיא עטסעב סָאד

 ךייא ןכַאמ ןוא ךייא ןעמערַאװרעד ךעלדיל יד .(אדנוקעס םולש ןופ

 עכעלטע ָאד ךיוא ןענייז סע ,ןדלעה יד ןופ 'קיטילָאּפ , יד ןסעגרַאפ

 .ןייפ רעייז ךיוא זיא עניב רעד ףיוא גנוטַאטשסיוא יד .ץנעט ענייש

 : רעליּפשיוש עלופטנַאלַאט ןופ טריפעגכרוד ןרעוו ןלָארטּפיױה יד

 ןופ עלָאר רעד ןיא) סקופ ָאעל סיוא ךיז ןענעכייצ טּפיוהרעביא

 םעד ןופ עלָאר רעד ןיא) סקַאל םעהערבייא ןוא (?דנעמ םחנמ

 ."ןּפיט ענעטלַאהעגנסױא ןפַאש עדייב ייז ,(דמלמ

 ןשיאערבעה ןופ רעקיטירק רעד זיא רעוויטיזָאּפ ךס ןייק טינ

 : ןגנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא} *ראודהג

 ַא ןבירשעגניירַא טציא זיב טָאה רעכלעוו ,ןצרַאװש סירָאמ,

 רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב ןופ עטכישענ רעד ןיא ?טיּפַאק דנצנעלג

 ,רָאטַאזינַאנרַא ןוא רעריזיטַאמַארד ,רעסישזער ,רעליּפשיוש סלַא

 ,תמא .עסעיּפ ענענייא ןַא ןביירשוצנָא טסולגרַאפ לָאמסָאד ךיז טָאה

 לקיזוימ  רענַאקירעמַא ןַא ןופ ?יטס ןיא ,עסעיּפ עשיריטַאס ַא

 טָאה ,םַאר רעשירַארעטיל רעטנַאקַאב ַא ןיא ןטלַאהענ רעבָא ,וָאש

 טימ ןמכילע-םולש ןופ גָאלָאנָאמ ןטנַאקַאב םעד וצרעד טצונַאב רע

 לדנעמ םחנמ ןבעגענוצ ןוא |'דלישטָאר ןיב ךיא ןעוו,| ןעמָאנ םעד

 ענייז רעבָא ,עסעיּפ עצנאנ א ןעמוקעגסיױורַא זיא ,רָאיזַאטנַאפ םעד

 ןרָאװעג דימ זיא ץראווש יו קורדנייא םעד טכַאמ סע .ענעגייא ןַא

 רע ןוא ,ערעדנַא ןֹופ ןעגנולייצרעד יד רעהפיוא ןָא ןטעברַאַאב וצ

 לַאירעטַאמ סָאד ןוא .'ןטעברַאַאב, וצ ןיילַא ךיז ןסָאלשַאב טָאה

 -ָאק םעד ןופ ,ןבעל ןכעלנעט-נָאט ןופ ןעמונעג טָאה רע ? וצרעד

 סָאװ ָאט .גנַאל-ןרָאי ןעננוטייצ יד ןיא טזיורב סָאװ ,ןבעל ןקידעכ

 המחלמ-טלעוו רעטצעל רעד ןופ קידנבייהנָא ? טינ ָאד רימ ןבָאה

 ןוא ,המחלמ רעקיטרעוונגעק רעזדנוא זיב טסערב ןיא םולש ןזיב

 רעייז ןיא ווָאטָאלַאמ ןוא ןַילַאטפ ןוא ,טקַאּפ ןשיסור-שטייד םעד

 םעד ןוא ןַאמצייו םייח ךיוא ןבָאה רימ ןוא ,"למערק , ןשיסור

 רענמית ןוא ביבא-לת ןופ גערב םעד ןוא לארשי-ץרא ןיא םזינויצ |

 ןוא ןפיירטש יד .טימ עקירעמַא ךיוא ןוא ףמַאק"ןכַארּפש םעד ןוא
 ,!ןסעומש ןוויוא םייב, ענייז ןוא טלעווזור טנעדיזערּפ ןוא ,ןסַאּפ |

 .ןייק ןעמוק ןפרַאד ןדיי עלַא; ןוא ,,הקירמאב האבה הנשל, ןוא
 טימ ץלַא ןוא ,לָאמ ךס ַא ךיז טרעה סָאװ ,ףור ַא --- !עקירעמַא

 טעשעג ץלַא סָאד .'ערעּפָא דנערג, ןיא יו ױזַא ,קיזומ ןוא גנַאזעג

 סמבילע-:םולש ,דמלמ םעד אנח םייח ךיז טמולח סע יוװ ,םולח ןיא
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןרעוו ,ןדיורפ טיול ,םולח ַא ןיא ךיז טריפ סע יװ ןוא ,דלעה ַא

 .ןטוג םוצ טליפרעד ןעגנַאלרַאפ עלַא

 ןוא ןצרַאה םייב ןדיי םעד ןּפַאכרעד טלָאװעג טָאה ץירַאוװש ...

 םיא ךיז טָאה סע רעבָא ,טליפ ץרַאה ןייז סָאװ םיא ןעגנערבסיורַא

 ןיא .ויאַאנ-ךעלמיטסקלָאפ ?יפוצ זיא עסעיּפ יד .ןבעגעגנייא ּפַאנק

 יד רקיע רעד זיא ,'ןעננוטייצ יד, ןופ ןעמונענ ,ןסעיּפ עכלעזַא

 ןוא גָאז רעקידלוּפלּפ רעד ,ץעביק רעטליצעג רעד ,עזָארּפ עפרַאש

 וצ זיב ןיינרעד ףרַאד דליב סעדעי .קנואוי רעדנעגנירדניירַא רעד

 רעטרעדלישעג רעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ עשיריטַאס-שיּפיט ַא

 ,עכעלרעכעל סָאד ןריציפינָאזרעּפ ףרַאד רוגיפ עדעי ןוא ,עיצַאוטיפ

 םעד ןופ ,ּפיט ןטרעדלישעג םעד ןיא גיוא ןופ ןגרָאברַאפ זיא סָאװ

 זיולב ,'דלישטָאר ןיב ךיא ןעוו, ןיא סעּפע ןעוועג רָאנ זיא םעלַא

 -ענ טָאה סָאװ ,לדנעמ-םחנמ ןופ רוגיפ יד טָאה טקַא ןטייווצ ןיא

 טייהנזעוװוּפָא ןייז בילוצ זיא ןוא ןצרַאוװש ןופ ןרעיו טליּפשעג טלָאז

 ןוא רָאמוחה ?סיב א טכַארבעגניײירַא ,ןסקופ ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג

 ."טייקידעבעל

 רעטעברַאטימ רעד סיוא ךיז טקירד עסעיּפ רעד ןגעוו ףרַאש רָאג

 טָאה רע זַא ,טלייצרעד רעכלעוו ,ָאכמַא ,"טייהיירפיןגרָאמ, רעד ןופ

 ַאזַא טריפעגפיוא טָאה ץרַאװש סירָאמ, סָאװ סע טמוק יו טגערפעג

 ,רעפטנע ןַא ןעמוקַאב רע טָאה ,"עניב רעד ףיוא שַאמ-שימ ןטסיוו

 טסנרע רעייז ץרַאװש זיא ןבָארּפ יד ןופ ןטימ עמַאס םעד ןיא; זַא

 רעד ףיוא טליּפשעג טציא טרעוו'ס סָאװ סָאד ןוא ,ןרָאװעג קנַארק

 גנוריפפיוא רעלעניגירָא רעד ןופ שינעמירקכָאנ ַא זיולב זיא ,עניב

 -ירק םעד ןטעבעג ןעמ טָאה רעבירעד ,*טנַאלּפעג טָאה ץרַאװש סָאװ

 רעד ןעוו רעבָא ,גנולעטשרָאפ רעד ןגעוו ןביירש וצ טינ רעקיט

 קיטירק ַא גנוטייצ עשידיי רעדנַא ןַא ןיא טקרעמַאב טָאה רעקיטירק

 וצ רעדיוו ָאי ןסָאלשַאב הליחתכל רע טָאה ,גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 טקַא ןטשרע ןכָאנ רָאנ ,ןבײרשַאב יז ןוא גנולעטשרָאפ יד ןכוזַאב

 ,ןביירש ןופ טרינגיזער טָאה ןוא קעװַא רע זיא

 (1902 ןיא ןבירשעג) *דלישטָאר ןיב ךיא ןעוו, גנולייצרעד ס'.ע .ש

 ןופ ךיוא ןוא *רעבָאהבילא ןופ ןרָאװעג טנעיילעג טפָא רעייז זיא

 ,ַאזאלעשז ,עטירעו ןופ סרעדנוזַאב ,רעליּפשיוש עלענָאיסעּפָארּפ

 .ַא .א ,דניירפנעזייוו ינומ ,רעלדַא סוילוי

 ןַאמוינ בקעי ךרוד ןטַאלּפ ףיוא ןרָאװעג טרידרָאקער ךיוא זיא יז

 ,רעמיר ןוא

 "סנַאלב רעדנעס

 טסנוק רעשידייג ןיא ,קרָאי-וינ ןיא זיא 1940 רעבמעווָאנ 20 םעד

 ,קנַאלב רעדנעס סמכילע םולש; ןרָאװעג טריפעגפיוא ,"רעטַאעט

 םולש -- קיזומ ,םוַאבטָאר בקעי -- ישזער ןוא עיצַאזיטַאמַארד

 ,"ווָאטרעשט סקעלַא -- סעיצַארָאקעד ,אדנוקעס

 :דלַאװכוב .נ טביירש גנוריפפיוא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו

 ןוא ןמכילע-םולש ןשיוװצ סימָארּפמָאק ַא זיא עסעיּפ יד ...,

 -םולש ןכלעוו ןופ סימָארּפמָאק ַא --- ,קרַאמ-רעטַאעט ןשידיי םעד

 -וצ ןייז טינ ןרָאט ריס .ןטינשענּפָא טכעלש רעייז טָאה םכילע

 -עג עטולָאסבַא ןייק ןרעדָאפ טשינ ןוא רערינעצסניא םוצ גנערטש

 םעד טימ שינעעזנייא ןבָאה ןפרַאד רימ ,לַאניגירַא םוצ טפַאשיירט

 -סיוא טָאה רע סָאװ ,ןטנעמעלע יד ןופ טרּפ ןיא ייס רערינעצסניא

 ,ונטעש םעד ןופ טרּפ ןיא ייס ןוא ,לַאנינירַא םעד ןופ טזָאלעג

 רעשיטַאמַארד ןופ ןסערעטניא יד ןיא טבעװעגנירַא טָאה רע סָאו

 רעדנעס, זַא ,ןרעדָאפ טשינ ןענָאק רימ .ננודניב רעשינעצס ןוא

 יד 'קנַאלב רעדנעס, סָאװ ,ץלא ןטיהנייא לָאז עסעיּפ יד 'קנַאלב

 ןעמערופרעביא ןופ סעצָארּפ םעד ןיא ביוא .טלַאהטנַא גנולייצרעד
 סָאמ עסיוועג א טרעדָאפענ ךיז טָאה עסעיפ א ןיא עלעווַאנ יד
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 אקוד טינ ןיא סָאװ ,ּפַאּפ סָאמ עסיוועג ַא ,ףָאטש-ריטנעמעצ

 ןפרַאד ,קרעוו ערעדנַא סמכילע-םולש ןופ יצ לַאנינירַא ןופ ןעמונעג

 טסנוק רעד ןוא ךַאפ םעד ןזניצ יד-טָא ןלָאצ וצ טיירג ןייז רימ

 ,גנורינעצסניא ןופ

 -עצסניא רעדעי ןֹופ ןרעדָאפ וצ טכער ַא רימ ןבָאה ךַאז ןייא רָאנ

 זיולב .ןרעװ טיהעגונײא לָאז לַאגיגירַט ןופ ךדוח רעד זַא ;גנורינ

 ןשיווצ לעלַארַאּפ ַא ןעיצ ןבורּפ ָאד רימ ןלעוו ןיז םעד-טָא ןיא

 ייברעד .גנורינעצסניא סמיובטָאר בקעי ןוא לַאנינירַא סמכילע-םולש

 ןמיובטָאר עכלעוו רעטנוא ןדנעטשמוא יד ןעניז ןיא רימ ןבָאה

 -עצסניא יד ןסַאּפוצוצ טייקיטיינ יד ,ןטעברַא וצ ןעמוקעגסיוא זיא

 -רעד רשפא ןוא -- ךיוא רָאנ ,עניב רעד וצ זיולב טשינ גנורינ

 וצ ןוא עיצקעריד-רעטאעט רעד ןופ ןעגנַאלרַאפ יד וצ -- טּפיױה

 ןלָאז ןלָאר עסיוועג זַא ,טרעדָאפ סָאװ ,רעליּפשיוש עיכרַארעי רעד

 ךיוא זיא'ס .ןרעוו טשוטרַאפ ןלָאז ערעדנַא תעב ,ןרעוו טנָאטַאב

 סמיובטָאר ןופ עיצקַאדער עטצעל יד ןַא ,ןסָאלשעגסיוא טשינ

 טשינ ןענייז ישזער רעד ןופ םרָאפ עקיטלינטנע יד ןוא טסקעט

 רעדמערפ ַא ןופ םינמיס .,ןַאלּפ ןלענינירא ןייז טימ גנַאלקנייא ןיא

 .טסקעט םעד ןיא ןָא ךיז ןעעז טנַאה

 -סננוליײורַאפ םעד ןופ גנונעקרענָא רעצנַאג רעזדנוא טימ ..

 םוצ גנוטכַא רעצנַאנ רעזדנוא טימ ןוא !קנַאלב רעדנעס, ןופ טרעוו

 -יפפיוא-םכילע-םולש עקידרעירפ ענייז רַאפ רעטַאעט-טסנוק ןשידיי

 טנידרַאפ 'קנַאלב רעדנעס, זַא ,ןרעוו טגָאזעג ָאד ףרַאד ... ןעגנור

 -רעמ עסעיפ ַא ןיא'ס ,ןעמָאנ סמכילע-םולש ןנָארט וצ םיוק

 סָאד סָאװ ,עלובַאפ ןופ טרּפ ןיא זיולב ןמכילע-םולש טיול רעקינייוו

 טמוק עס ןעוו .לַאנינירַא םעד ןיא רקיע רעד טשינ ןפוא םושב זיא

 רעד ןופ םצע ןלַאיצַאס םוצ ןוא הביבס וצ ,רעטקַארַאכ םוצ רעבָא

 -נייא טינ רָאנ טשינ ָאד זיא ,(ךַארּפש ןופ טדערענּפָא ןיוש) ליּפש

 זיא םכילע-םולש רָאנ ,לַאנינירַא םעד ןופ ךות רעד ןרָאװעג טיהעג

 .רעיוּפַאק טקנוּפ ףיוא ןרָאװעג 'טרעסעבעגסיוא;

 -ַארטסנַאמעד טָאה םכילע-םולש ואוו ,'קנַאלב רעדנעס, ןיא דָארג

 -ַאר, ןופ טנעמָאמ םעד ,עביל ןופ טנעמַאמ םעד טזָאלעגסיוא וויט

 ַא טימ ןַאמָאר ַא ןנָארטעגרעטנוא גנורינעצסניא יד טָאה ,'ןַאמ

 -וטיס רענַאלבַאש ַא טימ ןַאמָאר רעטריּפמַאטש ַא זיא'ס . .. עביל

 .עטערעּפָא וינעווע-דנַאקעס רענעשַארדעגנסיוא רעד ןיא יוװ עיצַא

 זיא ,עטערעּפָאהינעװע-דנַאקעפ קינייו סָאד זיא רעמָאט ןוא ..,

 -ערעּפָא ןַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ . .. ןןוז סרעדנעס} סוקרַאמ

 .'עליבאמ אנאדאל, (! סַאּפש ןייק טשינ זיא'ס) טגניז ןוא ... רעגניז

 ןיא סָאװ ,ווָארבערעס ינומ טליּפש סוקרַאמ ןופ לָאר יד ? זיא סָאװ

 ,ןלָאר ענױזַא ףיוא דָארג ןרָאוװעג ןניוצרעד עטערעּפָא רעד ןיא

 טיירד יז זַא ,ױזַא ןרָאװענ טיובענרעביא זיא עלובַאפ עצנַאנ יד

 סעסוקרַאמ ןוא קנערק סרעדנעס -- ,סקַא רעטלּפָאט ַא םורַא ךיז

 : 'ףוס ןכעלקילג, טלּפָאט ַא טימ ךיז טקידנע ?יּפש יד ןוא .ןַאמָאר

 -םולש ןופ .ןתח ַא טרעוו סוקרַאמ ןוא טנוזעג טרעוו רעדנעס

 םענעמוקענפיוא םעד ףיוא עריטאס רעלַאיצַאס רערעטיב סמכילע

 טימ עטערעּפָא עסיז-ץירקַאל א ןרָאװעג זיא ?דניזעג ןייז טימ דיננ

 'עטוג, יד ןופ ףמוירט םעד טימ ןוא ןשטנעמ 'עטכעלש, ןוא !עטוג;

 רעד ןרָאװעג זיא ןיילא קנַאלב רעדנעס ןוא ,'עטכעלש, יד רעביא

 רעבָא רע זיא ,שידעמָאק זיא רע ביוא !?יּפש רעד זופ 'דלעה רעטונ;

 רעד ןופ ןַאלּפ ןטיול ,ףרַאד סָאװ ,רוניפ עוויטיזָאּפ ַא סיואכרוד

 .םלוע םעד ןופ עיטַאּפמיס יד ןנירק ,גנורינעצסניא

 םעד ףיוא עריטַאס סמכילע-םולש ןדנואוושרַאפ זיא אליממ
 -עפיד רעכעלטייד רעד טָאטשנָא .,קנַאלב רעדנעס ּפיט ;ןלַאיצַאס

 ענעמוקענפיוא יד --- סעירָאגעטַאק עלַאיצַאס ןשיווצ גנוריצנער
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 ןטנאטאטסאטטטאאמ

 ןםיתרשמ} יד ןוא טייז ןייא ןופ ךעלדניזעג ערעייז טימ םידיננ

 סָאד סָאװ -- טייז רערעדנַא רעד ןופ טָאטש רעד טימ סעקיורפ

 ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה ,לַאנינירֶא םעד ןופ םצע עמַאס רעד זיא

 -כעלש, ןוא 'עטוג, ןשיווצ גנוריצנערעפיד עלַאיצַאס:8 עװָאברַאקס

 ננושטייטסיוא ַאזַא ... .דניזעגזיוה סרעדנעס ןיא ןשטנעמ 'עט

 זיא'ס ,לַאניגירַא סמכילע-םולש ןופ טסיינ ןיא טינ רָאנ טשינ זיא

 סמבילע-םולש ןופ גנוצעלרַאפ ַא זיא'ס ,ןמכילע-םולש ןופ ךּפיה רעד

 טסייוו רעוו ןָא-טגייל גנורינעצסניא יד ... ! עעדיא רעלַארטנעצ

 רעדנעס, ןופ טקעּפסַא ןלַאיצַאס םעד ןשיװרַאּפ וצ ףיוא געװ לפיוו

 יו םיא ןעגנַאלרעד ןוא טלַאהניא-ןסַאלק ןייז ןליוהסיוא ,'קנַאלב

 'קוָאשזד , ןשינָאלָאיזיפ ַא ףיוא טיובעג עידעמָאק עכעלנעזרעּפ-ןייר ַא

 .ןטץיווו

 סרעטכעלעג יד ,רעקידייל ַא רעטַאעט ןופ סורַא ריא טיינ אליממ

 -כעלעג יד ןופ גנַאלקּפָא ןייק רעבָא ,ןדניוװשרַאֿפ ןוא ףיוא-ןצילב

 רעדנעס} ץרַאװש סירָאמ ... .רעעזוצ םייב טשינ טביילב סרעט

 ,קידמכילע-םולש זיא רע ןעוו ןטנעמָאמ ענעי ןיא טוג זיא |קנַאלב

 ןעו ןוא ץיוו ןשיגָאלָאיזיפ םעד ףיוא טנַאלש רע ןעוו רעבָא ...

 ןטצעל ןיא ענעצס-סולש רעד ןופ 'עזָארּפ עשילַארָאמ, יד טדער רע

 טייקנילפ עשירעליּפשיוש ןייק סָאװ ,ץנימ שלַאפ סָאד זיא ,טקַא

 (שירבָאד עמומ יד) לעּפַא הנח ... .ןפיוקסיוא טינ סָאד ןָאק

 םלוע רעד .קיטש עשידעמַאק עריא טימ רעטַאעט םעד ףיוא-טסייר

 ענעצס עטסקיטסול יד-טָא דָארג רָאנ .ןטייז יד ייב שממ ךיז טלַאה
 עֶלַא ,רעליּפש ערעדנַא יד ... .ליּפש רעד ןיא עטסקידייל יד זיא

 ןענייז ןשטנעמ עתמא ןייק רעבָא ... טייקנילפ :סױרַא ייז ןזייוו

 פיש רעד ןופ ןענייז ןענָאזרעּפ סמבילע-םולש לייוו ,ָאטינ טרָאד
 טינ גנורינעצסניא יד טָאה ענענייא ןייק ןוא ןרָאװעג טקיטייזַאב
 טנַאקַאב טינ ןענייז סָאוו ,רעיושוצ ענעי זיא ליואוו ... ,ןפַאשעג
 סױרַא ןעייג ןוא ןָא ךיז ןכַאל ייז :לַאניגירַא סמכילע-םולש טימ
 רעבָא עטסוּפ ַא ןעעזעג ןבָאה ייז זַא ,ליפעג םעד טימ רעטַאעט ןופ
 ,רַאפרעד עטסוּפ ַא זיא ליּפש יד זַא ,טינ ןסייוו ייז .ליּפש עקיטסול
 ,ןעניימ ייז ,ןרָאװעג טליוהענסיוא זיא טלַאהניא רעתמא ריא סָאװ
 טָאדקענַא ןַא טימ ליּפש עקידייל ַא םתס זיא 'קנַאלב רעדנעס, זַא
 -ישזער עטריצירבַאפ-ךעלטייד ךס ַא טימ ןוא עלובַאפ ַא טָאטשנָא
 ןבָאה סָאװ יד רַאפ רעבָא .סרעטכעלעג עשירעליּפשיוש ןוא עשירעס
 ייז רעדייא ,'קנַאלב רעדנעס, ןענעיילוצכרוד קילגמוא םעד טַאהעג
 גנוריפפיוא יד ןוא עסעיּפ יד ןיא ,ננולעטשרָאפ יד ןעעזענ ןבָאה
 ."גנושיוטנַא עקרַאטש א ---

 ; טביירש ןרעקידעבעל רעדו ןַאמטוג .ח

 ןוא ,עידעמָאק עשיטסילַאער ַא רעייז זיא 'קנַאלב רעדנעס,,
 ,עטעפ קירביא ןייק טינ ןיא ,ךיז טלייצרעד ָאד סָאװ ,השעמ יד
 טעוועטאר הביבס יד ןוא ,הביבס עכייר ַא טנָאמרַאֿפ יז רעבָא
 פיפיוזַא טימ טבעוװועגמורַא זיא טלַאהניא רעד ... .עידעמָאק יד
 -קַארַאכ ןוא סעיצַאוטיס ,סעקנעצס-ייב ,'ךעלטלַאהניא, עקניניילק
 .עידעמָאק עטליּפשעג טוג ענייפ ַא טרעו סע זַא,סעקיטסירעט
 ַא .., טריסישזער ןוא טריזיטַאמַארד טָאה . .. קנַאלב רעדנעס ..;
 ,עקירעמַא ןיא טסַאג ַא טציא ,ןליױּפ ןופ רעסישזער רעשידיי רעגנוי
 -םיוא םרַאװ םיא ףרַאד ןעמ ןוא ,םיובטָאר בקעי זיא ןעמָאנ ןייז
 .טוט רע סָאװ סייוו ןוא גנַאנוצ ַא טָאה רע לייוו ,ןעמענ

 ןוא !רעדנעס, ןופ גנוריפפיוא ןייז ןשיוצ דישרעטנוא רעד
 ענעי טָאה ץרַאוװש סָאװ ,זיא ןעגנוריפּפיוא םכילע-םולש סצרַאוװש
 ,םזילַאער םוצ םינּפ םענעפָא ןַא טימ סעידעמָאק יוװ טלעטשעג
 -נעס, טָאה םיױבטָאר ןוא ,רעטכעלעג ןשידיי ןלופ ,ןטיירב ַא טימ
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 ןופ ןָאקיסקעל

 סרַאפ וצ ןליפַא טּפָא ,קסעטָארג וצ גיוא ןַא טימ טלעטשעג 'ןרעד

 ןופ ןזעוו םעד ןעוועג ספות טוג תמאב ָאד טָאה םױבטָאר ןוא ...

 ןבירשעגנָא טָאה םכילע-םולש ןכלעוו ,'רעדנעק  סמכילע-םולש

 ןַאמָאר ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ןוא טירטסיורַא ןטשרע ןייז ןיא טעמכ

 רעדנעס ןופ ןדלעה יד טָאה םכילע-םולש . .. . שיטענָאלַאּפַא ןוא

 ,טפיטרַאפ טינ ייז טָאה רע .טריציקסעג רָאנ ,ןלָאמעג טשינ קנַאלב

 ַא טימ טָאטשנִא ,טפיטשיילב 8 טימ ןפרָאװעננָא ,טּפַאכענּפָא רָאנ

 ,ןָאטעג נולק טָאה |ןעסעיּפ רעד ןופ| רעטעברַאַאב רעד ןוא ,רעדעפ

 ,טריציקס ךיוא ןוא ,ןמכילע-םולש ןעגנַאנעגכָאנ ןיא רע סָאװ

 ןיא קעווצ אזַא רַאפ ןוא ,ןרעטקַארַאכ עצנַאנ ןעיובפיוא טָאטשנָא

 ..עטסעב יד עיניל-קסעטָארג יד

 רערעיינ ,טייקשירפ --- ישזער סמיוכטָאר ןיא ָאד זיא רקיע רעד

 טגעװַאב עידעמָאק יד ;טפַארק עשימַאניד ןוא טעּפמיא ןוא גנַאגוצ

 םעד רענייא טינ ךיז ןרעטנָאלּפ ןרָאיטקַא יד .קנילפ רעייז ךיז

 טנכייצעגסיוא ןענייז ןעגנוריּפורג יד ןוא ,סיפ יד רעטנוא ןטייווצ

 .(ןרעלעפ-ןסַאמ ןבָאה ךיוא ןענָאק סענעצס-ןפַאמ לייוו) טכַאמעג

 ,ןגָאז ןָאק ןעמ .גנוטעברַאַאב יד ךיוא ױזַא ,ישזער יד יוװ ױזַא ..;

 טימ טיובעגסיוא ?גיצ ענעפרָאװעצ ןופ טָאה םיױבטָאר בקעי זַא

 ןופ ךס ַא ןיא... .ןינב ןשירעלטסניק ןצנַאג ַא טנַאה טינעג ַא

 עכעלטע .ןבעל יינ ןזָאלבעגניירַא רע טָאה ןענױשרַאּפ סמכילע-םולש

 ןייֵלַא ןרעדנעפ לשמל יוװ ,סעיסעּפָארּפ יד ןטיבעג רע טָאה ייז ןופ

 ,םכילע-םולש טיול ,ןפלח םענעזעוועג ַא ןופ טכַאמענ רע טָאה ...

 .ןָאטעג טוג רע טָאה קילב ןיימ טיול ןוא ,רעקעב םענעזעוועג ַא רַאפ

 ןענייז ןוא ענעסיברַאפ ןוא ןשטנעמ עגרַאק עבטב ןענייז םינפלח ....

 טפרַאװ ,שטנעמ רעטיירב ַא עבטב זיא רעדנעס ןוא .,םיריזנ טעמכ

 ףיוא ןוא) הליכא רעד וצ טמוק סע ןעוו ןוא רעטנזיוט טימ ךיז

 רעדנעפ, עידעמָאק רעד ןופ לטרעפ יירד דיז טלַאה הליכא רעד

 ןפלח ַא יװ ץַאלּפ ןפיוא רעמ רעקעב רענעזעוועג ַא זיא ('קנַאלב

 -נעעג םיױובטָאר טָאה ןסוקרַאמ ?דנוז-ננילביל סרעדנעפ ךיוא ..,

 ,םכילע:םולש טיול ,ןבעל ןיא ליצ ןייז ןופ .'תילכת, ןייז טרעד

 םיא רע טָאה ,רענישזניא ףיוא יצ טַאקַאװדַא ףיוא ,רָאטקָאד ףיוא

 -ענוצ עקַאט םיא רע טָאה םעד ץוח ןוא ,טסינַאיּפ ַא רַאפ טכַאמענ

 טּפינקרַאפ טוג ָאד ךיוא טָאה רע ןוא ... .ךיוא עביל ַא ןבענ

 זיא ןורסח ?לקיטש ןייא ,טצנַאנרַאפ עידעמָאק יד ןוא ןַאמָאר םעד

 ןא רשפא זיא יז .'קנַאלב רעדנעס, ןיא ענעצס עטצעל יד ָאד
 "...עקירביא

 ; טביירש ףָאגָאר ללה

 ןופ תורצ יד ןדנוטש עכעלטע ףיוא ןסעגרַאפ טליוו ריא ביוא,

 רעדנעס, ןעעז טייג ָאט ,ןנרָאז ענענייא יד ןיא ןוא טלעוו רעד

 .רעטַאעט טסנוק סצרַאוװש סירָאמ ןיא עידעמָאק עיינ יד ,/קנַאלב

 ךיז ןוא טסולג ץרַאה רעייא ?פיוו ןכַאלנָא טרָאד ךיז טעוו ריא

 םעד ןופ עלָאר יד ... .שטנעמ רעיינ ַא ,טשירפרעד ,ךעלמייה ןליפ

 ךיא .ץרַאװש סירָאמ ןופ טריפעגכרוד טרעוו קנַאלב רעדנעפ דלעה

 ןיא ןלָאר עטסעב יד ןופ ענייא ןביילברַאפ טעוװ יז זַא ,ביילג

 ןדנצנעלנ ןייז קנַאד ַא .רַאוטרעּפער ןכייר ןוא ןסיורג סצרַאװש

 רעד ןיא וליפַא םוקילבוּפ ןופ עיטַאּפמיס יד ץרַאוװש טניוועג ,ןליּפש

 רעד ,'קַאז-טלעג רעבָארג רעד, ךָאנ זיא רע ןעוו ,ענעצס רעטשרע
 ןטפאשנגייא עקידנסיױטשּפָא יד .ןשקע רעדליוו רעד ןוא רעסערפ
 -קרעמ ַאזַא טימ ,טפַאשנולק ליפ ױזַא טימ טלעטשעגרָאפ ױזַא ןרעוו
 ,רעטכעלעג ןוא סַאּפש זיולב סױרַא ןפור ייז זַא ,רָאמוה ןקידריוו
 -רעטקַארַאכ רעד ץרַאוװש זיא ., . סענעצס עקידרעטעּפש יד ןיא ,.,
 סעיסלואוונָאק ןיא םלוע םעד טלַאה רע ,גנַאר ןטשרע ןופ רעקימָאק
 עדעי רעבָא ,עניילק עֶלַא ןענייז ןלָאר עקירביא יד .רעטכעלעג ןופ
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 רעטַאעט ןשידיי

 -רַאפ טונ ךיז ןבָאה רעליּפשיוש יד .טליּפשעג טונ טרעוו ייז ןופ

 ,"רָאפ ןלעטש ייז סָאװ ,ןּפיט יד ןנעוו טכַארט

 :טרעטסײגַאב רָאג זיא ןיטנע לאוי

 ןלעב ַא ןענופעג ךיז טָאה סע סָאװ ,ןייֵלַא טקַאפ רעד ןיוש ...,

 -םולש םיוק ,עכַאװש ,עטלַא-טלַא סמכילע-םולש ןריזיטַאמַארד וצ

 יז טרעהעג רָאנ טינ סָאװ ,'קנַאלב רעדנעס, עלעווָאנ עקידמכילע

 -נוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןופ עדָאירעּפ רעסיורג סמכילע-םולש וצ טינ

 ןט-19 ןופ ןענַאמָאר עטשרע סמכילע-םולש ןשיווצ וליפא רָאנ ,טרעד

 ןיילַא סָאד ןיוש --- טרָא ןא סעּפע םיוק יז טמסענרַאפ טרעדנוהרָאי

 גנושַאררעביא עפיט ַא רָאנ ,רעדנואוו רעניילק ןייק טינ ןעוועג זיא

 -ענפיוא נולק ץנַאנ ןעווענ זיא ךאז יד סָאװ ,ןעוועג רעבָא זיא

 -יזיטַאמַארד םעד ןופ עקַאט) טריסישזער קיאעפ ץנַאנ ןוא ןבירש

 ַא רעייז טַאהעג רעבָא טָאה עידעמָאק יד .,(םוַאבטָאר בקעי רער

 השעמ עצנַאג יד ,ןיילַא עלעווַאנ יד יו טקנוּפ טָא ,טעשזוס ןּפַאנק

 ךָאנ טָאה רעריזיטַאמַארד רעד ... .סַאּפש רעניילק ַא ןעוועג זיא

 ןופ) לַארָאמ עקידמכילע-םולש-קידסנעקיד זלרַאשט ןימ ַא ןבעגעגוצ

 ןופ ,ןגָאז ,רימָאל ,ןוא ,'גנַאזעג סעמטסירק ַא/ סעסנעקיד זלראשט

 רעד ןופ ייס ,ןעמַאזוצ עדייב ןופ ,('ּפַאטע ןטימ, סמבילע-םולש

 -סיורַא טנָאקעג זיולב ןעמ טָאה ,עיצַאזילַארָאמ רעד ןופ ייס ,השעמ

 סָאוו ,רָאמוה טרָאס ןרעכַאלפ םעד ןופ סעיצרָאּפ עכעלטע ןעיצ

 -ַאל רעטמיטשַאב רעד ןופ) עיצַאוטיס רעד ןופ רָאמוה טפור ןעמ

 ,סעיצַאוטיס ןייק ,טרָאװ ןופ ןיז ןתמא ןיא סענעצס ןייק ... .(עג

 א ןעמוקַאב זיולב ךיז טָאה ,ןעוועג טינ עידעמָאק רעד ןיא ןענייז

 ןופ ןגָאז וצ ױזַא ,ךעלענעצס עקיטייז עקיטנָאעציּפ ןופ עידעמָאק

 עתמא ןַא .ןציוו ןופ עידעמָאק ַא רעבָא רקיע רעד ,הביבס רעד

 -סיוא שירטעמיס רעקינייוהרעמ ,עיצקעלָאק-ןציוו ןוא-ןטָאדקענַא

 .ענעננולעג רעייז ַא ןעוועג רעבָא זיא ננולמַאז-ןציוו יד ,.טלעמשעג

 טינ וליפא ,טאהענ ןָאט וצ ליפ טינ טעשזוס ןטימ ןבָאה ייז ,תמא

 -ייז קידמכילע-םולש טכע רעבָא .ללכב עלעווָאנ סמכילע-םולש טימ

 -עמָאק ןוא ןלעװַאנ עקידרעטייוו סמכילע-םולש ןופ ,ןעווענ ייז ןענ

 -טָאר ןעוועג ןענייז סָאו יד וליפא ןוא .ענעבילקעגפיונוצ סעיד

 -םולש ךָאנ טכיװעגכָאנ ןעוועג ךיוא ןענייז ,ןציוו ענענייא סמוַאב

 ".טסייג ןייז ןיא ,ןמכילע

 רעזדנוא ןיא| טביירש ירא-ןב .ר לַארטַאעט ןוא רעסישזער רעד

 : ןגנוצעזרעביא

 רעד ... .ןרערט זיב ... טכַאל'מ ןוא רעטַאעט ןיא טציז'מ ,

 טריזיטַאמַארד זיא ענייז ננולייצרעד א .םכילע-םולש ןזיא לַאוװק

 ייז יו ױזַא ,ןדלעה סמכילע-םולש ןוא .ןרָאװעג טליּפשענ ןוא

 ערעייז ,גנַאג ,טרא-סנדייר רעייז טימ עניב רעד ףיוא ןעניישרעד

 רַאפ עיטנַארַאג ַא סיֹוארָאפ ןיא ןענייז ,ןסעומש ןוא ךעלטרעוו

 טָאה םוַאבטָאר זַא ,קיטנעק זןיא סע... .רעטכעלענ ןופ ןּפלַאז

 סענעצס ןוא ןּפיט לייט .גנולעטשרָאפ-סאּפש ַא ןבענ וצ טליצענ

 ןַאהרַאפ ןענייז טרָאד ןוא ָאד .קסעטָארג וצ {ןרָאװעג טריפרעד ןענייז

 ןייק ָאטינ זיא סע שטָאכ ,טריפענפיוא ןייש ,סענעצס עקיטכעדּפ

 זיא ננולעטשרָאפ רעצנַאג רעד ןיא ןוא רעטקַארַאכ ןיא טייהנייא

 רעליּפשיוש יד .גנוסַאפפיוא-ישזער ַא ןופ טייקצנַאג ןייק ָאטינ

 ,ץראװש סירָאמ ,ליּפשייב םוצ .ליטס ןייא ןיא טינ ךיוא ןליּפש

 ,רענייטש רעייז ףיוא ךיז ןליּפש ןָאסידַאק ַאבויל ןוא לעּפַא הנח

 רעד טימ ךיוא זיא ױזַא .רענייטש רעייז ףיוא --- ערעדנַא יד ןוא

 וצ טגיינעג זיא סָאװ ,ענעצס ַא ןיא טָא ;טייז רעוויטַארָאקעד

 רעבָא ... ענעצס עשיטסילאער-גנערטש ַא זיא טָא ןוא ,םזינרעדָאמ

 ,רעטכעלעג ןופ טושּפ ךיז טצלעמש'מ ןוא רעטַאעט ןיא טציז'מ ןעוו

 -סיורג יד זיא סָאד טָא .ןעמעלבָארּפ עֶלַא יד ןיא ןעמ טסעגרַאפ
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 טנאיאאהסאמעאטאאטטטטטהעקהקקטטטהאעטטאהאטטטסוההאה יי א

 טָאה רע יװ ןּפיט ענייז ןפַאשעג טָאה רע .ןמכילע-םולש ןופ טייק

 ןעוו סָאװ ,ןבעל א ייז ןיא ןזָאלבעגנײרַא ןוא . .. ןפירנַאב ייז

 ייז ןענייז 1940 ןיא ןוא ,ןבעל ייז יו ןעמ טליפ ,ייז טעז ןעמ

 רע ןעוו יו ,רעטכעלעג סױרַא ןפור ןוא ,קידתמא רעקינייוװ טינ

 רעייז ןופ ןוא ץנעטסיזקע רעייז ןופ תמא רעד .ןפַאשעג ייז טָאה

 ."טרעדנעעג טינ ךיז טָאה הביבס רעכעלטפַאשלעזעג

 'קנַאלב רעדנעס, סמוַאבטָאר בקעיא :טקרעמַאב לטסעמ בקעי

 ,*ףָאטש-םכילע-םולש ןטלױנקעגנעמַאזוצ ןופ שַאמ-שימ ַא ןעוועג זיא

 ,םוַאבטָאר בקעי טרָאד טָאה ,ןלױּפ ןייק ךיז ןרעקקירוצ ןכָאנ

 ןטימ "קנַאלב רעדנעס, טריפעגפיוא ,םרָאפ רעטעברַאַאביינ ַא ןיא

 ,(ַאקסנימַאק ַאדיא --- גנוריפנָא) *רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןשילױּפ,

 תעב ,טָאה ןליוּפ ןופ עּפורט עשידיי סַאקסנימַאק ַאדיא ןעוו ךיוא

 רעדנעס, טריפעגפיוא טרָאד ,לארשי תנידמ ןיא ןלָארטסַאג עריא

 -- ןילדרעווס .נ .רד ןופ ןציטָאנ יד טיול --- עסעיּפ יד זיא ,*קנַאלב

 .עסערּפ רעקידלארשי רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא טכעלש רעייז

 | :ױזַא טביירש רע

 אדיא ןעעזענ ןבָאה סָאװ ,רעיושוצ זַא ,טעטכירַאב 'בירעמ, רעד,

 ןיא 'קנַאלב רעדנעפ, סמכילע-םולש ןופ ננוריפפיוא סַאקסנימַאק

 -םיוא עשיטימעסיטנא ןַא; זיא סָאד זַא ,טנָאזענ ןבָאה ,,םש להא;

 -פיוא רעד ןיא, ; טרעלקרעד טָאה שטיוװָאקרעב ,ד .י . .. !גנוריפ

 ןעמונעג זיולב טָאה ןעמ .ןמכילע-םולש ןופ ָאד טינרָאג זיא גנוריפ

 ץנַאג ַא טכַאמעג ןוא ,ןַאמָאר סמכילע-םולש ןופ "סעּפע , ןוא ןעמענ

 .'ןַאמָאר ןופ טינ ןענייז סענעצס יד .ךַאז ערעדנַא

 ערָאנלואו ַא, סלַא !קנַאלב רעדנעס, :טנכיײצַאב 'ץראה,; רעד

 -םיוא ןַא זיא סָאד .טייקטסוּפ רעשיאעדיא ... ןַא טימ 'עדַאנָאפוב

 ןעמָאנ סמבילע-םולש ךיז ףיוא טגָארט סָאװ, ,,ץראה, טגָאז ,גנוריפ

 ?,"ננוקיטכעראב א ןָא

 טריפעגפיוא ךיוא זיא ,גנוצעזרעביא רעשילגנע ןַא ןיא ,עסעיּפ יד

 ןיא ("קנַאלב רעדנעס/, סלַא םיא טימ) ץרַאװש סירָאמ ךרוד ןרָאװעג

 "זוַאהיעלּפ קיוויס, ןיא ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא 1953 רעבמעטּפעס

 גלָאפרעד טימ ןעגנַאגעג זיא ןוא ,"עילימַאפ סקנַאלב רעדנעס; ג"א

 ,ןכָאװ עכעלטע

 ײײװַאלָאס עלעסָאי;
 "וינ ןיא טנפעעג ץרַאװש סירָאמ טָאה 1949 רעבָאטקָא 17 םעד

 רעשידייפ ןייז ןופ 1949-50 ןָאזעס םעד ,*רעטַאעט קילבָאּפ , ןיא ,קרָאי

 עלעסָאי סמכילע-םולש/; ןופ גנוריפפיוא רעד טימ *רעטַאעט-טסנוק

 -ַארד ,רעדליב 16 ןוא ןלייט ייווצ ןיא עידעמָאק-סקלָאפ ,יעװָאלָאס

 ,עדנוקעס םולש ןופ קיזומ ,ץרַאוװש סירָאמ --- ישזער ןוא עיצַאזיטַאמ

 לעב ןופ ץנעט ,ךָאפ ןָאעל ןופ ןעגנונכייצ יד טיול סעיצַארָאקעד

 ."אשזדיד

 : טביירש ןַאמלעגָאפ .ל

 ןריזיטַאמַארד וצ טעברַא ערעווש ַא רעייז ןעוועגנ טלָאװ סע ...,

 ,עניב רעד רַאפ ןַאמָאר ןשירעלטסניק טכע ןפייר א רעייז ןליפַא

 רעכלעוו) רעביירש ַא ןופ 'דניז טננוי, יד ןעלדנַאוורַאפ וצ רעבָא

 (טסינַאמָאר רעתמא ןייק ןעוועג טינ ףורַאב ןייז טיול ללכב ךָאנ זיא
 ַא ךָאנ זיא ,עידעמָאק רעדָא עמַארד עקרַאטש ,עקידעבעל ַא ןיא

 -יאעפ עלַא ענייז ייב ,ץרַאװש סירָאמ ןוא ,טעברַא ערעווש ,עטלּפָאד

 -ראפ ,טנָאקעג טינ טָאה ,רעסישזער ןוא רעריזיטַאמַארד סלַא ןטייק

 טימ ןייֵלַא םכילע-םולש סָאװ ,סָאד ןשרעהַאב ןצנַאגניא ,ךיז טייטש |

 .ןשרעהַאב טנָאקענ טינ ךיוא טלָאמַאד טָאה טנַאלַאט ןסיורג ןייז

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןבילברַאפ זיא 'ייוװָאלַָאס עלעסָאי;

 -תמא ןַא ןפַאש וצ םכילע-םולש ןופ עבָארּפ ענעננולעגנ-טינ ַא סלַא
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 סלַא ןביילברַאפ לָאז סָאוװ ,'ןַאמָאר ןשידייי ןשירעלטסניק ןקיד

 רעשידיי רעד .טייצ רעזדנוא זיב קרעווטסנוק עטפַאהרעיוד ַא

 עטכישעג רעד ןיא זיולב ןבילברַאפ זיא 'יווָאלָאס עלעסָאי , 'ןַאמָאר

 רעטנַאסערעטניא סמכילע-םולש סלַא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 ןיא ןַאמָאר ןשיטסילַאער ַא ןופ רעטסומ ַא ןזייווַאב וצ ךוזרַאפ

 .ןרמש ןופ ןענַאמָאר עשידנוש יד וצ ץַאזנגעק

 -וצניירא ןעננולענ טינ ךיוא ,ךיז טייטשרַאפ ,ןצרַאװש זיא ..

 םעד ןיא םעטָא ןשיטַאמַארד ןקידעבעל ַא סָאמ רעלופ ַא ןיא ןזָאלב

 .ןַאמָאר םעד ןופ ןעמונעגסיױרַא טָאה רע סָאװ ,לַאירעטַאמ ןכַאוװש

 רעדנואוו ַא תמאב ךָאנ זיא ךוזרַאֿפ ןשילאקיזיר ןימ ַאזַא ייב ..,

 -עטניא ייר ַא ןפַאש וצ ןעגנולעג טרָאפ ןצרַאװש זיא סע סָאװ

 ןריסערעטניארַאפ סָאװ ,רעדליב ןוא סענעצס עשיטאמַארד עטנַאסער

 ןטנַאּפשעג ַא ןיא טּפָא ץנַאג וליפַא םיא ןטלַאה סָאװ ןוא םלוע םעד

 .דנַאטשוצ

 ףיוא ןפרַאװ וצ טכערמוא ןַא תמאב ןעוועג טציא טלָאװ סע

 ןופ ןרעלעפ ןוא ןטייקכַאװש יד רַאפ דלוש יד ןיילַא ןצרַאוװש

 -םולש ךיוא םיא טימ ןלייט ָאד ףרַאד דלוש יד ,'ייווָאלָאס עלעסָאי;

 טיוט ןכָאנ ןלָאצַאב וצ ןלַאפענסיוא טציא זיא סע ןעמעוו ,םכילע

 ןייז ָאי ןפרַאד רימ רעבָא ,'דניז עכעלטנגוי, ענייז רַאפ ףָארטש ַא

 -פיוא ןוא ןביױטשוצּפָא ךוזרַאפ ןקיטומ ןייז רַאפ ןצרַאווש רַאבקנַאד

 -םולש ןופ ?קניוו םענעפרָאװרַאפ ןטייוו ַא זדנוא רַאפ ןבעלוצ

 זיא סָאװ ,ל?קניוו ןטביוטשרַאפ ַא ,תורצוא עשירעלטסניק סמכילע

 .השורי רעקיטסיינ סמכילע-םולש ןופ רעלעק םעד ןיא ץעגרע ןנעלעג

 ןוא ָאד ןעוו וליפַא ,גנוריפפיוא עשידיי עטכע ןַא זיא'ס ..,

 ןַא זיא'ס ןוא ,סולפנייא רעדמערפ ַא ךיוא רשפא ךיז טליפ טרָאד

 רעמ ןיא טקַא רעטשרע רעד ... גנוריפפיוא עשיצראוש עטכע

 .רעטייווצ רעד יו ןעגנולעג ןוא ןטלַאהעגסיוא רעמ ,טנַאסערעטניא

 םעד ןיא רעיושוצ םעד טריסערעטניארַאפ ןוא ןײרַא טריפ רע

 .ןפוא ןקידעבעל ץנַאנ ַא ףיוא רעטנָאלּפ ןשיטַאמַארד

 םעד ןופ סענעצס עקינייא ןיא אפונ ןמכילע-םולש קידנריפניירַא

 -ןרּפ ָאד ץרַאוװש טָאה ,/רָאטײרַאנ, ןימ ַא סלַא ?יּפש ןשיטַאמַארד

 רעבָא טלָאװ סע .ןַאמָאר ןטימ עסעיּפ יד רעגנע ןדניברַאפ וצ טריב

 לסיב ַא ָאֹד טָאה ,'רָאטיירַאנ; רעד ,םכילע-םולש ןעוו ,טדאשענ טינ

 ריא טעז ... !עזָארּפ/ עקיניזפרַאש רעמ ,ערעטנַאסערעטניא רעמ

 -םולש ןופ טלַאטשענ עכעלרעסיוא יד זיולב עניבכ רעד ףיוא ַָאד

 -םולש רעטכע ןַא ... .טלַאטשעגנ עכעלרעניא ןייז טינ רעבָא ,םכילע

 ןופ עלָאר ןייז ןצרַאװש סירָאמ ייב ןעמוקענסױרַא זיא ּפיט-םכילע

 טעיַאמש ןוא טעװַאה סָאװ ,טנעגיריד-רָאכ רעד ,סַאב הילדג;

 -טּפיוה םעד ןופ (ןושל ןניה םעד ףיוא) 'רעשזדענעמ , רעד סלַא ...

 ,רַאמַאז השמ ,רָאיטקַא רעיינ רעד ... .יײווָאלָאס עלעסָאי ןופ ,דלעה

 עלָאר יד טליּפש ,רעהַא טכַארבענרעבירַא טציא טָאה ץראוװש ןכלעוו

 עקיטרַאנגייא רעדנוזאב ןָא רעבָא ,טונ ץנַאנ !ייווָאלָאס עלעסָאי , ןופ

 טייטשאב ,אדנוקעס םולש ןופ ןבירשעגנ ,קיזומ יד ... ןטפַאשנגייא

 יָאלעמ ,ךעלמיטסקלָאפ זיא יז .םינוגנ עשינוח ןופ טּפיוהרעביא ָאד

 ."םענעגנָא ץנאנ ןוא שיד

 :טשױטנַא ךעלקערש זיא ןילדרעווס .רד

 -ַאיי סמבילע-םולש טריפענפיוא טינ טָאה ץראווש סירָאמ ....,

 ,ץרַאװש סירָאמ ןופ !סָאב הילדנ,; עסעיּפ ַא רָאנ ,,יעװָאלַאס עלעס

 סירָאמ ... .קרעוו סמכילע-םולש ףיוא זייוולייט ךיז טציטש סָאװ

 -נעמעלע םעד טצעלרַאפ עיצַאזיטַאמַארד רעד ןיא טָאה ץרַאװש

 טסייג ןוא טלַאהניא-טּפיוה םוצ יירטעג ךיז ןטלַאה ןופ ?5כ ןרַאט

 רעד ... .קרעו שיסַאלק ַא ןופ טרפב ןוא ,לַאנינירַא םעד ןופ

 ןָאט ןקירעהעג םעד טּפַאכענפיוא טינ ךיוא טָאה רָאטַאזיטַאמַארד
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 ןופ ןַאקיססעל

 -סקלָאפ יד עסעיּפ סצרַאוװש ןיא ָאטינ .ןַאמָאר סמכילע-םולש ןופ

 רעד ָאטינ .,קירוצ ןרָאי טימ עילימ רעשידיי רעד ןופ טייקשילידיא

 .ןעגנובעלרעביא עשיגַארט ןופ טייקליטש יד ןוא רָאטוה רעטרַאצ

 טלָאוװ'ס .ענטעמַאה ןוא קישַאר ,קישיור ץלַא זיא ןצרַאוװש ייב

 -נעמיטנעס יד עניב רעד ףיוא רעביא טזָאל רע ןעוו ןעוועג רעסעב

 ןופ ןכייצ-עק רעכעלטנגייא רעד זיא סָאװ ,עמַארדָאלעמ עלַאט

 טינ ןוא -- עטשרע סמכילע-םולש ןופ ענייא ,'יעװָאלַאס עלעסָאי;

 ...קרעוו --- ענעגנולעג רעייז

 טימ םי ַא טגיײלעגניירַא טָאה ץרַאװש סירָאמ זַא ,ךיז טליפ'ס ...
 ,סענעצס עקינייא .טלָאצענּפָא ןייוולייט ךיז טָאה סָאװ ,טעברַא

 סירָאמ ... .ןייפ שילַארטַאעט ןענייז ,טקַא ןטייווצ ןיא סרעדנוזַאב

 סלַא טכיל םעיינ ץנַאנ ַא ןיא ןענישרעד זדנוא רַאפ זיא ץרַאװש

 רעבָא .... .רָאמוה 'ןטעפ, טימ עלָאר יד טליּפש רע .'סַאב הילדג;
 -םיוא עקיטכיצ ַא !יעווָאלַאס עלעסָאי, זיא תונורסח עֶלַא ץָארט .

 ".ןעעז ןייג ןָאק'מ עכלעוו ,ןטקעפע-רעטַאעט ענייפ טימ גנוריפ

 -ַאמַארד רעד ןגעוו דלַאוװכוב .נ סיוא ךיז טקירד וויטַאגענ רעייז

 : ןליּפש סָאד ןוא עיצַאזיט

 יד טשינ ןיא 'יעװָאלַָאס עלעסָאי; ןגעו עטסקירעיורט סָאד ,

 סמכילע-םולש ןופ (עיצַאזיטַאמַארד) גנורינעצסניא ענעגנולענמוא

 םיא טריפרעד סָאװ ,געוו רעשלַאפ סצרַאוװש סירָאמ רָאנ ,ןַאמָאר

 ןצראוש סירָאמ ... .ןעננוריפפיוא עכלעזַא וצ ךעלדיימרַאפמוא

 עטנעקרענָא יד ןופ קרעוו יד טינ טליּפש רע זַא ,ןפרָאװעגרַאפ טרעוו

 -יטַאמַארד ףיוא ךיז טריזילַאיצעּפס רע רָאנ ,ןגרוטַאמַארד עשידיי

 עשיסַאלק ,ןענַאמָאר ענעדישרַאפ ןופ טכַאמ ןייֵלַא רע סָאוו ,סעיצאז

 רעסיורג ןייק ןעוועג טשינ רשפא טלָאװ ןיילַא סָאד .ענרעדָאמ ןוא

 -ַאב  ענייז ךיוא יו --- סעיצַאזיטַאמַארד סצרַאװש ןעוו ,קילנמוא

 קידנעטש ןליצ טשינ ןלָאז -- סעסעיּפ ערעדנַא ןופ !ןעננוטעברַא
 סירָאמ רַאטס ןרַאפ עלָאר-טּפיוה ַא 'ןעיובפיוא, :טקנוּפ ןייא ןיא

 וצ טכער ןצרַאװש ייב זיא ןלָאר עכלעזַא ןעיוב םייב .ץרַאוװש

 .קרעוו ןלענינירַא ןופ ךות םעד ןעלּפירקרַאֿפ

 ןכעלקילנמוא םעד טָא ןופ טקודָארּפ ַא זיא 'יעווָאלַאס עלעסָאי;

 רוניפ עקיטכיוורעדנימ ַא .רעטַאעט-טסנוק ןשידיי ןיא 'םזירַאטס,

 ,דנַאלסור ןקילָאמַא ןיא (רעמענרעטנוא) רָאינעּפערטנַא ןשידיי ַא ןופ

 רוניפ רעלַארטנעצ רעד ןיא טלדנַאװרַאפ טרָאד טרעוו ,סַאב הילדג

 ןליּפש לָאז ןוא ןעזנָא רעמ סָאװ ךיז לָאז רע ידכ .עסעיּפ רעד ןופ

 רעד טרעוו ,גנולדנַאה רעשיטַאמַארד רעד ןיא עלָאר-טּפיוה יד

 ןרעוו סע ןוא ּפָארַא ּפָאק ןטימ טרעקענרעביא ןטעשזוס} 'טַאלּפ;

 ייב סָאװ ,סענעצס טעוועקוטשעגניירַא עיצַאזיטַאמַארד רעד ןיא

 זיא קיִנָאַל ןייק ןוא ןיז ןייק ןוא ,ָאטינ ייז ןענייז ןמכילע-םולש

 סירָאמ טָאה וויטָאמ ןקיבלעז םעד בילוצ ... .ָאטינ ךיוא ייז ןיא

 ןבענעג ,השעמה רוּפיס סמכילע-םולש ןופ עשַאק ַא טכַאמעג ץרַאװש

 עשיטַאמַארד ןייק טינ טָאה סָאװ ,רדס ַא ןיא סענעצס ענעדישרַאפ

 -םולש ןייק טשינ ןוא קינָאל עשירעלייצרעד ןייק טינ ,גנודניברַאפ

 .ןח ןקידמכילע

 -םולש ןופ ןיא 'יעװָאלַאס עלעסָאי, זַא ,קיטכיר עקַאט זיא'ס

 ַא טרָאד זיא השעמה רוּפיס רעד .ןענַאמָאר עטסכַאווש סמבילע

 -םולש ייב ןשטנעמ יד רעבָא ,רעשיטַאמַארדָאלעמ ַא ,רענטעמַאה

 טָאה ץרַאװש סירָאמ .עכעלביולנ ,עטכע ,עקידעבעל ןענייז ןמכילע

 ןיא טלדנַאװרַאפ ןַאמָאר סמכילע-םולש ןופ ןשזַאנָאסרעּפ בור סָאד

 .סעקלַאיל-עניב עשלַאפ-קידנריקָאש

 ,סעיצאוטיס עשיטַאמַארד יד ןיא --- גנוסַאפרַאפ עצנַאג יד ...

 טייוו יוזַא זיא -- ךַארּפש ןיא ןוא ןָאט ןיא ,ןשזַאנָאסרעּפ ןיא

 טינ ןליפַא זיא'ס .דרע רעד ןופ למיה רעד יו ןמכילע-םולש ןופ
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 רעטַאעט ןשידיי

 זיא'ס .ןַאמָאר סמכילע-םולש ןופ עיצַאזיטַאמַארד עטכעלש ןייק

 רעד ןיא ןיינניירא טינ ָאד ן'רימ ... !םכילע-םולש טשינ ללכב

 .ןרָאיטקַא יד ןופ ןליּפש םעד ןיא ןוא גנוריפפיוא רעשינעצס

 עקידעבעל ןיא ןעלדנַאוװרַאפ טינ ךיז ןזָאל סעקלַאיל-עניב ענטעמַאה

 ןופ ןייז ,סעקלַאיל יד ןליּפש סָאװ ,ןרָאיטקַא יד ןנעמ ,ןשטנעמ

 ."עטסעב יד

 טייקברַאה רעד רַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה עיצקַאדער יד זַא םינּפ ַא

 זַא ,גנוקרעמַאב ַא ןבעגעגוצ טָאה יז ןוא עיזנעצער סדלַאוװכוב ןופ

 ןעמונעגפיוא טוג רעייז אקוד גנוריפפיוא יד טָאה עסערּפ עשילגנע יד

 םיכסמ ןענייז רעײג-רעטַאעט רעשידיי עטריציפילַאװק לָאצ ַא ןוא

 -נוריפפיוא ערעסעב יד ןופ ענייא אקוד זיא סָאד זַא ,גנוניימ רעד וצ

 ַא ןענעפע רעבירעד טעוװ גנוטייצ יד ןוא ,*רעטַאעט טסנוק; ןופ ןעג

 טכעלטנפערַאפ זיא רעטעּפש ךָאװ ַא .עסעיּפ רעד ןגעוו עיסוקסיד

 ןצנַאגניא םיכסמ טשינ זיא סָאװ ,*קלָאפ ןופ ווירב,, ןייא זיולב ןרָאװעג

 גנוטייצ רעבלעז רעד ןיא זיא ףיורעד ץרוק רעבָא ,ןדלַאוװכוב טימ

 רע ואוו ,ץַאק השמ ןופ לקיטרַא רערעסערג ַא ןרָאװעג טקורדעגּפָא
 : טגָאז

 סצרַאװש רעמ ןזיא 'יעווָאלָאס עלעסָאי, זַא ,קיטכיר זיא סע,

 עלַא טעמכ יוו --- עסעיּפ יד זַא ,תמא זיא סע .סמבילע-םולש יו

 -ַאעט עלענַאיסעּפָארּפ עשידיי עלַא ןיא ןוא סצרַאװש ןיא ןסעיּפ

 ,ץרַאװש סירָאמ זַא ןוא ,רַאטס םוצ ןרָאװעג ןטינשענוצ זיא --- ןרעט

 עילָאר עקיטייז םצעב יד 'יעװָאלַאס עלעסאי, ןיא טליּפש רעכלעוו

 רעלארטנעצ רעד רַאפ עילָאר יד טכַאמעג טָאה ,סַָאב הילדנ ןופ

 טליּפש 'עמאד יד עלערעּפ, זַא ,תמא זיא סע .עסעיּפ רעד ןופ רוגיפ

 ןוא ,ענטעמַאה רַאפרעד ןוא קידעיירש וצ רַאפרעד זיא ןוא רעביא

 ,יעװַָאלַאס עלעסָאי, עסעיּפ רעד ןופ רָאטיוא סלַא ץראווש סירָאמ זַא

 אצמנב טשינ ןענייז סָאוװ ,סענעצס ןבירשעגניירַא ריא ןיא טָאה

 עלעסָאינ טרעהענ םעלַא םעד טימ ןוא .,ןַאמָאר סמכילע-םולש ןיא

 ןעגנוריפפיוא ןוא ןסעיּפ ענעגנולענ-רעמ יד וצ טרָאפ 'יעווָאלַאס

 ,גנוריפפיוא ןַא ןוא עסעיּפ ַא -- רעטַאעט סצרַאװש סירָאמ ןיא

 רעד ןופ טייצ עצנַאג יד טנירק סָאװ ןוא ,ןעעז ךיז טזָאל סָאװ

 םדוק זיא סָאד . .. םלוע םייב ףורּפֶא ןשיטַאּפמיס ַא גנולעטשרָאפ

 סעּפע טּפַאכעגפיוא עסעיּפ רעד ןיא טָאה ץרַאװש ל?ייוו רַאפרעד לכ

 רעד ןופ ,רָאמוה םעד ןופ ,טייקכעלמיטסקלָאפ רעטנוזעג רעד ןופ

 -לַאטנעמיטנעס רעד ןופ וליפַא ןוא טײקשיטַאמַארד רעכעלרעניא

 ןמכילע-םולש ןופ ,תמא .ןַאמָאר ןעירפ סמכילע-םולש ןופ םייק

 ןופ זיא םכילע-םולש רעבָא ,קינייװ ןבילבעגנ עסעיּפ רעד ןיא זיא

 ןצנַאג ַא ןיא םיא ןופ ןּפָארט ןייא ןְליִפַא זַא ,ףָאטש ןקרַאטש םעד

 םכילע-םולש ןּפָארט רעד טָא ןוא .ןליפ ךיז טזָאל רעסַאוו רעמע

 טכַאמ סָאו סָאד זיא סע ... עסעיּפ רעד ןיא טיהעגנייא ךיז טָאה

 רָאפ טמוק סָאװ םעד טימ ןריזיטַאּפמיס ןוא ןכַאלטימ םלוע םעד

 .ענעצס רעד ףיוא

 ןוא 'יעװַאלַאס עלעסָאי, עסעיּפ רעד ןיא.: זיא ריפסיוא רעד ..}

 סָאד עּפורט ןייז ןוא ןצרַאװש סירָאמ זיא ננוריפפיוא ריא ןיא

 ןוא טסיינ סמכילע-םולש ןופ סעּפע ןּפַאכוצפיוא ןעננולענ לָאמ

 שרעדנַא םיטרּפ ךס ַא רָאנ ןיא זיא עסעיּפ יד םנה ןוא ,?כיימש

 ,ןַאמָאר סמכילע-םולש יוװ (רעגרע שוריפב ,רעטרע ךס ַא ןיא ןוא)

 ןכעלמיטסקלאפ גונעג ,ןַאמָאר םעד ןופ גונעגרעביא רעבָא יז טָאה

 ןיא ןעגנוריפפיוא ערעסעב יד ןופ ענייא רַאפ יז טכַאמ סָאװ ,ןח

 : | | ."רעטַאעט סצרַאװש
 -- 'יעווָאלָאס עלעסָאי; סצרַאװש .מ' :טקרעמַאב לטסעמ בקעי

 ."שמעט רעד וצ גנַאגוצ ןקידרקפה ַא לסיב ַא טימ שיטַאמַארדָאלעמ

 ןיא עסעיּפ יד ףיוא ץרַאװש סירָאמ טריפ 1957 לירּפַא 20 םעד
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 ןייז טימ ןעמַאזוצ ,ןליּפשטסַאג עקיטרָאד ענייז תעב ,סערייא סָאנעוב

 .סיצנערפ רעטכָאט רעטריטּפָאדַא

 : גנוריפפיוא רעד ןגעוו טביירש יקסנַאשזָאר לאומש

 טזָאל ,ןצרַאװש סירָאמ ןופ טריפעגפיוא ,'ייוָאלָאס עלעסָאי, ,

 -עגנָא ןיא ַאד .עיגָאלַאטנַא-רעטַאעט ַא ןופ קורדנייא םעד רעביא

 -- עטערעּפָא ,עמַארד ,עידעמָאק ; רעמ סָאוװו ּפיצנירּפ רעד ןדנָאװ

 ןשימ סע יוװ טקנוּפ ,לקַאטקעּפס םניא סיוא ךיז ןשימ ןרנַאשז עלַא

 -טנגוי רעקידלַאװג ַא ןוא .ןליטס-רעטַאעט ענעדישרַאפ סיוא ךיז

 ,טעּפמיא סצרַאוװש סירָאמ : ןעמַאזוצ עלַא ייז טריפ טעּפמיא רעכעל

 ייס ץרַאװש סירָאמ סיורַא טזייוו טעּפמיא ןקידלַאװג ןקיזָאד םעד

 סָאו ,הרובנ ַא ,רעליּפשיוש רעד יוו ייס ןוא רָאסישזער רעד יו

 לקַאטקעּפס סצרַאװש סירָאמ ... .גנורעדנואוואכ סױרַא טפור

 טָאה סע ?ייו ,םלוע ןטיירב ַא ןעגנַאפ ןָאק 'ייװָאלָאס עלעסָאי,

 -ןרפ ,ענייפ ,עלעדייא ןענױשרַאּפ ןגעקטנַא .םינימח לכמ רעטַאעט

 ןַאהרַאֿפ .סרעקיניצ ,עסואמ ,עטבערגרַאפ ןעניױשרַאּפ ןעמוק ,עמ

 -ָארג ןופ ,עטערעּפָא ןוא עידעמָאק רעשינעדַאפדלַאנ ןופ פענעצס

 ץרַאװש סירָאמ .ןלאניפ עקידנרינָאיסערּפמיא ןופ ,סענעצס עקסעט

 זיא סע ןעמעוו ןיא לקאטקעּפס םעד ןיא רעקיצנייא רעד רעבָא זיא

 ןופ שימענג רעד ןוא טייקיטרַאנדישרַאֿפ עקיזָאדיד שינָאמרַאה

 -טניווק יד זיא סָאוװ ,ליטס ןייא ןיא ףיונוצ םיא ייב ךיז ןסיגנ ןליטס

 ןיא טרעּפרעקרַאֿפ ,רעטאעט ןשידיי ןלענַאיצידַארט ןופ ץנעסע

 ,רָאיטקַא רעשיטַאמַארד ױזַא טקנֹוּפ ןיא רע .טייקשינעדַאפדלַאג

 רַאפ רעלטסניק-עניב רעטשטנעבעג ַא יװ רעליּפשיוש-רעטקַארַאכ

 סירָאמ ... (ןעגנילק טינ לָאז סָאד ענדָאמ יװ) עטערעּפָא רעשידיי
 ואוו) 'יײוָאלַָאס עלעסָאי; ןיא .ץלַא ןעק רעליּפשיוש רעד ץרַאװש

 ַא יװ ןזיוועג ךיוא ךיז רע טָאה ,(לָאר-?טיט יד טינ טליּפש רע

 ,עניב רעד ףיוא רעטסיימ ַא .רָאיטקַא רעקידנעגניז רעקיטכערּפ

 .טייקשירעטסיימ רעד ןיא ָאטינ ןכיילנ ןייק םיא וצ זיא סָאװ

 סמבילע-םולש ןופ עיצַאזיטַאמַארד-ץרַאװש סירָאמ ךייש סָאװ

 ךיז געמ ןעמ יצ ןריטוקסיד שביה ןעמ ןָאק !יײװַָאלַָאס עלעסָאי

 .קרעוו סרָאטיױוא ןופ גנַאג םעד ןרעדנַארעביא ןצ ױזַא טכער ןעמענ

 ןטלַאהעגּפָא טינ ךיז טָאה ... םכילע-םולש טסירָאמוה רעד ...

 רעבָא טמוק ,יײװָאלַָאס עלעסָאי ןופ ףוס ןשיגַארט םעד ןזייוו ןופ

 ןמבכילע-םולש ... עניב רעד ףיוא ףױרַא טריפ ןוא ץרַאוװש סירָאמ

 טָאה ןבעל סָאד רשאב זַא ,דייר ליומ ןיא ןײרַא םיא טנייל ,אפוג

 ןגיילוצ ךָאנ לָאז רע ,הלוע ןַא ןעוועג טלָאװ ,שינרעטיב גונעג ןיוש

 ייב) םכילע-םולש ,רע טקידנערַאפ ,רעבירעד ,ןכל זיא ,שינרעגרע

 ,הּפוח סעקרתסא וצ טקנוּפ ןָא טמוק עלעסָאי זַא ,(ןצרַאוװש סירָאמ

 טעזרעד רע רָאנ יװ ,דנַאטשרַאפ ןרָאלק םעד קירוצ דלַאב טנירק

 (ץרַאװש סירָאמ) סַאב הילדג ןוא ,ןדָאי-רעדניק יד ןופ עטבילעג ןייז

 םיא ןטנוצּפָא ידכ ,ןטלַא םעד טימ הּפוח רעד וצ טינ טזָאלרעד

 ַאזַא ךיז טסַאּפ .ייװָאלַאס ןטימ ןכַאמ הנותח ןוא 'עמַאד, רעד ןופ

 ? יײװָאלַָאס עלעסָאינ סמבילע-םולש וצ |ןףוס רעטוג} 'דנע יּפעה,

 -טסניק ןסעגרַאפ וצ ןעלטימ גונעג רעבָא טָאה ץרַאוװש סירָאמ ..,

 ,הניננ טימ ,סרעטקַארַאכ טימ ,ליּפש טימ ,לקַאטקעּפס ןטימ שירעל

 .סענעצס ךס א ןיא סָאד טכיירגרעד רע יוװ ,טכיל טימ ,ץנעט טימ

 סירָאמ טָאה ,ןּפיט ןוא גנולדנַאה ןשיווצ גנוריסנַאלַאב רעד ןיא

 ַא .סרעטקַארַאכ יד ףיוא טכיוועג רעווש סָאד טגיילעג ץרַאװש

 עטלייצעג םיוק ןמכילע-םולש ייב ןעמענרַאפ סָאװ ,עערעלַאג עשביה

 .ןָאנבױא םעד ןעמענרַאפ ןוא טריפענסורַא טיירב ןרעוו ,רעטרעוו

 טָאה רעכלעוו ,ץרַאוװש סירָאמ רערינעצס ןופ וטפיוא רענייפ ַא , .,

 םעד ,ןטקא עדייב ןסָאלשענ שוח ןשינעצס ןפרַאש ַא טימ ל5כב

 ןוא ,טרישזיריד ,סַאב הילדנ ,רע ןכלעוו טימ רָאכ ןטימ ןטשרע
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 סע רעכלעוו ןיא ,ענעצס-ןסַאמ עטנַאזָאּפמיא ןַא -- ןטייווצ םעד
 ןופ גנאזעג ןוא ליּפשיוש ,עיצַאמַאלקעדָאלעמ ףיונוצ ךיז טסיג
 עניב עקיזיר יד זַא ;סנרָאג ייווצ ףיוא טריּפורג ,?במַאסנַא ןסיורג
 -נַאלק ןוא טכיל ןופ שימענ ַא טימ ,ןטלַאטשעג טימ טלופעגסיוא זיא
 טָאה ,לָאר-לטיט יד טינ טליּפש רעכלעוו ,ץרַאװש סיראמ ... .ןעג
 רעשידיי ַא סָאװ ,ןלָאר עטסנעש יד ןופ ענייא סָאב הילדג ןיא

 ."ןשטניוו ךיז ןָאק רָאיטקַא

 :טביירש יקסנַאשָאטָאב בקעי

 ןוא גנולעטשרָאפ רעד טימ ןסקַאװעג זיא םזַאיזוטנע רעד ...,
 ץלא ןעו סולש םוצ טקנוּפעיצַאנימלוק ןייז טכיירגרעד טָאה
 ,קידנּפַאכרַאפ ןוא טנַאזָאּפמיא ,ןייש ױזַא ןעוועג זיא עניב רעד ףיוא
 טָאה'ס ןוא ,עלהשעמ טפושכרַאפ ַא יוו טרינָאיצָאמע טָאה'ס זַא

 *םולש ןעוו ... .ןרעוו ןסירענרעביא לָאז'ס זַא ,טלָאװעג טינ ךיז

 טינ ךָאנ רע טָאה 'ייװָאלָאס עלעסַאי, ןבירשעגנָא טָאה םכילע
 -עיורט יד ךעליירפ ןלייצרעד ןופ הכאלמ יד קידנעטשלופ טנעקעג
 טָאה ,רעטעּפש טנרעלעגסיוא רע טָאה עקיזָאדסָאד .ןכַאז עטסקיר

 ןופ ןעמונעג טָאה רע ןוא ןבעגעג הצע ןַא ךיז ץרַאװש סירָאמ

 ןוא ,רעהַא טכַארבעגניירַא ןוא רָאמוה ןקידרעטעּפש סמכילע-םולש

 ,לקַאטקעּפס ַא סױרַא טסקַאװ... השעמ רעקירעיורט רעד ןופ

 רע טקריוו ,רעשיטַאמַארדָאלעמ ַא ןיא טלַאהניא ןייז שטָאכ סאו

 ןשיטַאמַארדָאלעמ ןטימ רָאמוה רעד ןוא ,עידעמָאק ַא יו ךיוא
 ךרוד רעטכעלעג סױרַא ןפור ןוא סנייא ןרעוו ,ןסקַאוװעגפיונוצ ןרעוו
 זיא ?קַאטקעּפס ןֹופ חסונ רעד .,רעטכעלעג ךרוד ןרערט ןוא ןרערט
 ,רעכעלמיטסקלָאפ ַא

 טלַאה ... גנוריפפיוא ןוא גנוריזיטַאמַארד סצרַאוװש סירָאמ ... ;

 -ַאעט סרעילָאמ ןוא סינאדלָאנ ןופ חסונ ןכעלמיטסקלָאפ םייב ךיז

 עידעמָאק ןטכע ןיא טליּפשענ ןרעוו סענעצס עשימָאק יד .רעט

 ןקיביא ןיא טריפעג ןרעוו סענעצס-עביל יד ,ליטס ליט עטרַא לעד

 ןוא עמַארד ןשיװצ טצענערג סָאװ ,רעטַאעט ןטסנעש ןופ חסונ

 יז טכַארבעגנסױרַא ןרעוו סענעצפ עטסקראטש יד ןוא ,עטערעּפָא

 יד .ענרעדָאמ רעייז ןענייז ןעלטימ יד .עלהשעמ-סקלָאפ ַא ןיא

 -קיוומ רעד ןיא טנַאמרעד יקסוואנעט ,ס ןופ גנוטיילנאב-קיזומ

 ןרעו סענעצס עשימָאק יד .ןעמליפ עטסעב יד ןופ גנוטיילנַאב

 -נעס טימ עלַאטנעמיטנעס יד ןוא קיזומ עקסעטָארנ טימ טיײלגַאב

 ךָאד ןָאק'מ .שיטעטניס-בלַאה ןענייז סעיצַארָאקעד יד .עלַאטנעמיט
 ןָאעל רעלָאמ רעד ןוא ,סעיצַארָאקעד עלופ יוװ ןזייוו טינ רעדליב 8
 רדסכ ןּפַאש ייז ןוא ?יטס ןכעלטייחנייא ןיא ןפַאשעג ייז טָאה ךָאפ
 -ַארטלוא ןַא ןיא גנוטכײלַאב יד .טיײקצנַאג ןופ עיזוליא יד
 קימימ עדעי טעז ןעמ זַא ,ןטכױלַאב ױזַא זיא עניב יד .ענרעדָאמ
 -ירעביא ןייק ןַאהרַאפ טינ ןענייז ךָאד ןוא ,רעליּפשיוש םעד ןופ
 ,ענרעדָאמ םומיסקַאמ א ?ללכב זיא קינכעט יד .ןצנוק ןוא ןטייק
 תמאב זיא עּפורט יד . .. ,רעכעלמיטסקלָאפ א זיא ליטס רעד רעבָא
 ץרַאװש סירָאמ . . .ךיז ןרינָאּפמיא ןרָאיטקַא עלַא ןוא עקיזיר ַא

 ןיא רע .שילַארטַאעט ןוא ךעלריטַאנ ... סַאב הילדנ טליּפש
 -סַאב טגניז רע ... גנוטלאה ןייז ןיא ,ןעזסיוא ןייז ןיא שיטָאזקע
 -םיוא ... טרישזידיד רע ,תוליפת ןופ הריש ,ערעּפָא ןופ סעירַא
 טימ לופ ןיא רע .טנַאנירטניא ןוא יירטעג ,שלַאפ ןוא קיטכיר
 .סקירט עשימָאק ןוא עשיטסירָאמוה ,טייקשירעדניפרעד ,עיזַאטנַאפ
 רעסיוועג ַא ןיא ןיא רע ,רוועדעש ַא זיא ענעצסדליּפש-ןטרָאק ןייז
 ."עניב רעד ףיוא רָאסישזער רעד סָאמ

 עלעסָאי, ןּפיט-רעלטסניק 3 עלַא זַא ,{רעטייוו עז| טלַאה רעגינ .ש

 -ַאק ןייא ס'.ע .ש ןענייז ָאקסעלַאפַאר ןוא *וינעּפמעטס , ,"יײװָאלָאס
 ,ּפיט-רעלטסניק רעטריזַאטנַאפסיױא רעוויטקעל
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 עט
 ןטעמאמאמוססאטטסנא סט

 ןופ ןָאקיסטעל

 יףברק רעטצעל רעד,

 {'"לובמ רעד , ,"םרוטש ןיא}

 רעטצעל רעד; עמַארד יד זַא ,ןענעקרעד וצ זיא שזַאנָאסרעּפ ןטיול
 גרעבשיפ ,רד ךרוד טקישעגוצ ןוא ןבירשעג טָאה .ע .ש סָאװ ,"ןברק

 תוכייש עסיוועג ַא טַאהעג טָאה ,ןרעלדַא .ּפ בקעי וצ קרָאייוינ ןייק

 ןבירשעג רעטעּפש רָאי ַא טָאה .ע .ש סָאװ ,"לובמ רעד; ןַאמָאר ןטימ

 ןיא; ג"א טעברַאַאב רעטעּפש טָאה רע ןכלעוו ןוא ,קרָאי-וינ ןיא

 ,*םרוטש

 ,עסעיּפ רעד טָא ףיוא גנונפָאה ךס ַא רעייז טגיילעג טָאה .ע .ש

 ןייז ןיא .עניב רעד ףיוא סיוא טעז יז יו טריזַאטנַאפ ןיוש טָאה ןוא

 טביירש ,גרעבשיפ ,רד וצ ,וועיק ןופ ,1905 רעבמעווָאנ 22 ןופ ווירב

 | :רע

 -נָא סָאװי-רָאנ ןיימ סױרַא ךייא ךיא קיש טימרעד קיטייצכיילנ , |

 ןופ ןרָאװעג טכיֹוהעגנָא רימ ףיוא זיא סָאװ ,עמארד ענעבירשעג

 ןבענעג עמארד רעד בָאה ךיא .ןשינעעשענ עקיטולב עקיזָאדיד

 טביילק ,'געט עקיטולב יד, רעדָא ,'ןברק רעטצעל רעד, ןעמענ ייווצ

 עמַארד יד .עדייב טצונ רעדָא ,טליוו ריא ןעמָאנ רעסָאװ סיוא ךייא

 ןלעוו ןליּפש םניא .עסיורנ ןייק טינ ,ןטקַא ףניפ ןופ טיײטשַאב

 עשימָאקינַארט ַא לָאר א ןַארַאפ .ןעמענרַאפ טינ טייצ ךס ןייק ייז

 |.פ בקעיו קעשזד רעה םעד רַאפ ףוס ןשינַארט ַא רעייז טימ

 יתבטס לדײ רעדיינש ןכעליירפ םנופ לָאר יד זיא סָאד .רעלדַא

 א יורפ ַא ןופ לָאר ַא ,עסירטקַא רעטונג ַא רַאפ לָאר ַא ןַארַאפ

 עלַאנידרַאק א ךָאנ ןארַאפ .ןאמרעסיז עזָאר זיא קסָאד ,ןידלעה

 קילאוי טַארקַאמעד-לַאיצַאס םעד ,רעטסוש ןגנוי םנופ --- לָאר

 ,55בה .רעקינַארט ןטוג א רַאפ ערַאבקנַאד ַא רעייז -- עװטַארד

 .ןעמעלַא (ןבעל עמַאס סָאד רָאנ ,ךיא טינ) טנרָאװַאב טָאה ןעמ

 א ייב ןיא ,עסעיּפ רעד ןופ טייקשינעצס רעד ךייש זיא'ס סָאװ

 ןכַאמ יז טעוװו סעיצַארָאקעד עכייר טימ ןוא גנוריפפיוא רעכעלטקניּפ

 רעד ףיוא קרָאי וינ ןיא ןייז טםינ לעוװ ךיא סָאוו דָאש ַא ,רָארופ ַא

 ןיא טְלָאװ ךיא .עסעיּפ רעכעלטייצ רעקיזָאד רעד ןֹופ ערעימערּפ

 ןופ ענעצס יד ןוא םָארנָאּפ םעד ןופ ענעצס יד טלעטשענסיוא ריא

 לָאז סָאװ רָאנ .טעטילַאער רעצנַאנ רעייז ןיא סעיצַאטסעּפינַאמ יד

 ןלעוו יז זַא ,ןטסיטרַא ערעייא ףיוא ךימ זָאלרַאפ ךיא ? ןָאט ןעמ

 ידכב ןייז וצ ףראדאב סע יו גנידצלַא ןלעטשוצקעוַא ןעימַאב ךיז

 יד ןופ רענייא רעדעי זַא ,עיזוליא ַאזַא ןעמוקַאב ךיז לָאז סע

 : ןגָאז וצ טכער סָאד ןבָאה לָאז ,קרָאי וינ ןיא קידנציז ,רעיושוצ

 ""נעט עקיטולב עקיזָאד יד ןיא דנַאלסור ןיא ןעווענ ןיב ךיא;

 די:בתכ רעד .ןרָאװעג טריפעגפיוא טינ לָאמנייק זיא עסעיּפ יד

 ןסעיּפ ענעדישרַאפ יד ןשיװצ ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ואוו-ץעגרע זיא

 .ןעלמַאזנָא טגעלפ רעלדַא סָאװ

 טריסנָאנַא "טפיא, ןכרוד סערייא סָאנעוב ןיא זיא יַאמ 9 ןפיוא

 :ישזער ןוא ָאירַאנעצס ,םכילע םולש ןופ *םערוטש ןיא; ןרָאװעג

 ַאלוַאס --- סעיצַארָאקעד ,ווָארעברעג לכימ --- קיזומ ,טכיל דיװַאד

 ןוא ,ןרָאװעג טגײלעגּפָא זיא גנולעטשרָאפ יד רעבָא ,"עטנעוואנעב

 ףורּפָא רעד ןוא עטַאד יד ןעניפעג וצ ןבעגעגנייא טינ ךיז ןבָאה'ס
 ,גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 -יטַאמַארד רעד טביירש ,גנוריפפיוא רעד ברע ,לקיטרַא ןַא ןיא

 :טכיל דוד רעסישזער ןוא רעריז

 טסייה סָאװ ,ברע ןסיורג םעד ןופ טייקכעלקריוו יד זיא סע,

 -םולש טָאה עמעט רענַאמוה-ףיט רעקיזָאד רעד טימס ,1909 יַאמ

 ןסיורג וצ א ןופ קרעוו ןייק טכיירגרעד טינ רשפא עקַאט םֿכילע

 ןעוועג טינרָאג זיא רע זַא ,ןייז ןָאק סע .םענרַאפ ןשירעלטסניק
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 רעצטַאעט ןשידיי

 רעשיאָארעה-שינַארט ןוא רעסיורנ רעד רַאפ רעקיּפע רעסיורג רעד

 סמכבילע-םולש ןופ תודע רעד זיא רעבָא קרעוו סָאד ,טייקכעלקריוו

 ןוא גנילירפ-ברע ןופ עכָאּפע רענעי ןגעוו שינעטכַארט ןוא ןליפעג

 טרינַאער רעביירש ןוא טסירָאמוה רעסיורג רעד ױזַא יו תודע טגָאז

 -קריוו רעקיטנייה ןוא רעקיטכענ רעזדנוא ןופ םערוטש םעד ףיוא

 ."טייקבעל

 1925 ןיא ןרָאװעג טרימליפ ךיוא זיא "לובמ רעד; ןַאמָאר ס'.ע .ש

 ,םליפ רעזָאלגנַאלק סלַא

 -ןב .ר ,"המיבה; רעד ןופ דילגטימ ,לַארטַאעט רעטנַאקַאב רעד

 : ?ָאניקווָאס, רעד ךרוד גנורימליפ יד ךוב ןייז ןיא טבײרשַאב ,ירא

 םליפ םעד ןיא ןעמענלייטנַא טפרַאדַאב טָאה סָאװ ,עּפורנ יד,

 יד .דַארגנינעל ןייק ןרָאפעגּפָא זיא ,םכילע-םולש ןופ 'לובמ רעד;

 רעשירעלטסניק רעד ןיא העד םוש ןייק טַאהעג טשינ טָאה 'המיבה;

 ןעוועג ןענייז ןרָאיטקַא ענעדַאלעגנייא יד .םליפ ןופ ננוריפפיוא

 -עג ןענייז סָאוו רעדָא ,ןעמוקעג ןיילַא ןענייז סָאװ ,ןרעלָארטפַאג

 ןגעלפ רימ .... .!בַאשזד ַא ןכַאמ, וויטקעלַאק ןופ ןרָאװעג טקיש

 ןבָאה ָאד ןוא טפרַאדַאב זדנוא טָאה ןעמ ןעוו ןַאד רָאנ ןעמוק

 טסנוק יד לפיוו ףיוא ךיז ןנייצרעביא וצ טייחנגנעלעג יד טַאהעג רימ

 ,עניב רעד ףיוא ןליּפש ןופ ןדישרַאפ זיא טנווייל ןרַאפ ןליּפש ןופ

 ןַאד ןבָאה סָאוו ,עקיצנייא יד ,רעדליב עמוטש יד ןיא ל?עיצעּפס

 גנורַאפרעד קיצניו רעייז טָאה רעסישזער רעד ... .טריטסיזקע

 ןייז ןעוועג זיא סע .טרפב םליפ ןיא ןוא ?לכב רעטַאעט ןיא טַאהעג

 -וצֹנֶא ןענַאוװו ןופ טסואוועג טשינ רע טָאה ,טעברא עפיורנ עטשרע

 םליפ רעד

 "לובמ רעד,

 טליּפשעג

 רעד ךרוד

 ,"המיבה,
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 אהא

 ,רענייא ןפלָאהענסױרַא טָאה םיא .ןקידנע וצ סָאװ טימ ןוא ןביוה

 גנוריגער יד ןוא ָאידוטס-םליפ עטַאוװירּפ ַא טַאהעג לָאמַא טָאה סָאוו

 .ץעּפס, ַא סלַא טלעטשעננא םיא ןוא םיא ייב ןעמונענוצ יז טָאה

 טנייפ לָאמַא טָאה סָאוװ ,יוג ַא ןעוועג זיא רעסישזער-ףליהעג רעד
 -ןיירַא םיא ןיא ךיז טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא רעבָא ,ןדיי טַאהעג

 טמיילעג ןעוועג זיא רע שטָאכ ןוא ,עביל-ןדיי ןופ 'קוביד, ַא טּפַאכעג

 ,עלעגעוו ַא ןיא ןריפ טפרַאדַאב םיא טָאה ןעמ ןוא ,סיפ עדייב ףיוא

 ןעננערב םיא טעוו םליפ רעד טָא זַא ,טפָאהעג ןנעווטסעדנופ רע טָאה

 רעבָאהביל רעסיורג א ןעוועג רע זיא םעד וצ .טייקטמירַאב-טלעוו וצ

 טָאה סָאוװ ,ךַאז רעדעי ןופ ןלָאוװקעגנָא טָאה רע .םכילע-םולש ןופ

 ןצרַאה ןצנַאנ ןטימ טָאה רע ; םיגהנמ עשידיי טימ ןָאט וצ טַאהעג

 םליפ םעד ןיא ןרעּפרעקרַאפ ,ןבעל עשידיי סָאד ןרענעשרַאפ טלָאװעג

 .טייקשידיי טימ טָאהעג תוכייש ַא רָאנ טָאה סָאװ ,ץלַא

 טנַאקעג טינ דַארגנינעל ןיא רעבָא ןעמ טָאה ןטייצ ענעי ןיא

 -לָאמַאר ןרַאפ טפרַאדַאב טָאה ןעמ סָאװ ןטובירטַא עלַא יד ןענימעג

 טָאה לוש רעד רַאפ .ןבעל ןשיטָאטש רעדָא ןלעיצניװָארּפ ןקיט

 ערעדנַא ןוא םירפס ,ךעלעטנַאמ-תורות-רפפ טפרַאדַאב ,לשמל ,ןעמ

 ןעוועג זיא ץלַא זיב טורעג טשינ טָאה יונ רעד רעבָא .םירישכמ

 רעד ןיא םָארנָאּפ ןופ ענעצס רעד ראפ} ןענייז סע ... .ץַאלּפ ןפיוא

 טימ ייצילָאּפ ,דרעפ טימ ןקַאזָאק עתמא ןרָאװענ טרישזַאננַא ןלוש

 טָאה גָאט םעד .סענַאנילוכ טָאלג ןוא סעקייגַאנ ןוא סעדרַאקָאק

 ,ןטייצ עשירַאצ יד ןיא לטעטש תמא ןַא יו טקוקעגסיוא ָאידוטס יד

 .עקַאטַא עטכע ןַא ךיז טבייח סע ןוא רעסישזער ןופ ףייפ ַא ..,
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 רעד ןיא ןיירַא ,סיוא טזייוו ,ןענייז עקסייצילָאּפ יד ןוא ןקַאזָאק יד

 יד ןנָארטרעדנַאנופ וצ תמא ןַא ףיוא ןביוהעגנָא ןבָאה ןוא לָאר

 ןַא ףיוא ןסיימש ןביוהעגנָא ןבָאה ייז ,לוש רעד ןופ ךעלטנעוו

 עשיסור-טכע ערעייז טריקפַאמרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןטסיטַאטס יד תמא

 רעסישזער רעד ?פיוו ןוא .תואּפ ןוא דרעב עגנַאל טימ רעמינּפ

 יד :ןפלָאהעג טשינ סע טָאה ,ןעירשענ ןוא טפייפעגנ טשינ טָאה

 רעווש רעייז זיא סע ןזַא ,לָאר רעד ןיא ןײרַא יױזַא ןענייז הרבח

 ...ןלעטשוצּפָא ייז ןעוועג

 קלָאט ןסיורג ןייק וצ םליפ םעד ןבָאה ןרעסישזער עקיזָאדיד

 טָאה סָאוװ ,גנורינער רעד ןופ רעטלעטשעגנָא רעד .טכַארבענ טשינ

 הרוצ עשיטילָאּפ ןוא עינָאלָאעדיא רעד ףיוא ןסַאּפפיוא טפרַאדַאב

 םענערַאפרעד רעמ א ,ןרעדנַא ןַא טכַארבעג ראפרעד טָאה ,םליפ ןופ

 -םיוא טנַאקעג טשינרָאג ךיוא טָאה רענעי רעבָא .רָאטקעריד-םליפ

 ,רעדליב ךס ַא ןעמונענ טָאה ,ןרימליפ ןעמונעג טָאה רע .,ןָאט

 .ןגָאלשרעד טנָאקעג טשינ ךיוא ךיז רע טָאה קלָאט ןייק וצ רעבָא

 רעד ןעוועג סע ןיא לָאמסָאד ןוא ,ןטירד ַא טכַארבענ ןעמ טָאה
 םעד טלעטשעג טָאה סָאװ ,'המיבח, רעד ןופ רעסישזער רעטנַאקַאב

 .טײקיסעמנַאלּפ א טכַארבעגניירַא טָאה רע .ווָאלישרעװ ,,'םלוג;
 טשינ ןעגנוכיירגרעד עשירעלטסניק ןייק |רעבָא| טָאה 'לובמ, רעד

 תונוכ .טשינ יאדוא ןבַאנפיוא עשירעלטסניק ןייק ןוא טַאהעג

 ןפַאש ֹוצ בורּפ ַא סלַא ןוא ,עטונ טַאהעג םליפ רעד טָאה רעבָא

 ,ןטנעמירעּפסקע עֶלַא יד טָא טרעוו ןענייז םליפ ןשידיי ןטשרע םעד

 םויה דע רימ ןסייוו ,ןעמוקענסיורַא זיא םליפ רעד ױזַא יװ ...

 -קיטש טשינ ,ןעעזענ טשינ םליפ םעד לָאמנייק ןבָאה רימ .טשינ

 ,טלעטשענרָאפ ךיז ןבָאה רימ רעבָא ,ןצנַאגניא טשינ ןוא זייווכעל

 ."ןעמוקסיורַא טשינ סע טעוװ קרעוװרעטסיימ סיורנ ןייק זַא

 ןגעוו םיטרּפ רעמ טיג יקסנירעמעשט .ב רעליּפשיוש-"המיבה. רעד

 :םליפ םעד ןופ גנוריפפיוא רעד

 טָאה 'ָאניק-טעלָארּפ, קירבַאפ-ָאניק-הכולמ רעװקסָאמ עטייווצ ַא,

 יד ןופ לייטנָא ןטימ 'לובמ; םעד ןריפוצפיוא ןעמונעג ךיז ףיוא

 .א רעסישזער-ַאניק א ןופ ישזער רעד רעטנוא ןטסיטרַא-המיבח;

 רעסישזער רעד .רענלימ .מ רעקיזומ ןוא קֶלַאפ רעלָאמ ,ווָאנַאװיא

 -ביל ןוא דובכה תארי ןטסערג ןטימ ןגיױצַאב ךיז טָאה ווָאנַאוװיא

 -סיײגַאב זיא רע ןעמעוו ןופ טסירָאמוה ןשידיי ןסיורנ םוצ טפַאש

 םסמכילע-םולש עלא טנעיילעג ןוא טנעקַאב ךיז טָאה רע .טרעט

 .שיסור ןיא טצעזרעביא ןענייז סָאװ ,קרעוו

 טעברַא-םליפ רעד וצ ןטָארטענוצ ןענייז ןרָאיטקַא-המיבח, יד ...

 יד סָאװ ,טייצ רעטסרעווש עמַאס רעד ןיא ,1929 יַאמ ןיא ךָאנ

 ןרָאיטקַא יד ןופ לייט רעסיורג ַא .טבעלעגרעביא טָאה 'המיבה;

 ןוא ,קנַארק טסנרע ךיוא ןוא טרעטַאמעגסיוא קרַאטש ןעוועג ןענייז

 ,ןרָאיטקַא לייט רעניילק ַא טביילב סע .סעירָאטַאנַאס ןיא ייז טקיש'מ

 .טעברַא רעד וצ ךיז ןעמענ ןוא סיפ יד ףיוא ךָאנ ךיז ןטלַאה סָאװ

 -עשַאב עּפיל, ןופ לָאר רעד ןיא וװָאנַאטרעב :ל?ייטנָא ןעמענ סע

 עקשַאי, --- קישטעשט-יתרפא ,'קאינזערעב, --- ןיקסעמ .א ,'שטיוו

 ַאננַאי --- טניװָאר ,/לָאּפַאטסעש קעציא,; -- ןיקטיא ,'ענָארָאװ

 רענָאיצולַאװער רעד ,ןוז סרעטסוש הימחנ, --- ןיקדורפ ,'ַאװָאבוז

 -- רעוועשרַאוװ .א ,'ןֹוז רעטייווצ סהימחנ, --- דנַאלדירפ .ג ,'ינעב

 / -ןב ןיקייר ,'רעטסוש הימחנ, -- םייח-ןב ,!שטיווָאלַאפַאר ַאשַאפ,

 - רַאיניוװ .נ ,,שטיוװַאקרַאמ םארבַא, --- רעדיינש .ב ,'ןיקלַאמ , --- ירא

 י' .ב ,ץאראב ,שטיוועלידוי המימת ךיוא ,!הלכ עמוטש יד, --

 .ַא .א ,חמצ ןימינב ,שטיבויל .פ ,ךורב ,יקסנירעמעשט

 ןעמונעגּפָארַא ןרעוו ןדָאזיּפע ןוא ןלָאר ןופ רעדליב ענלצנייא

 ןעמאנפיוא-רעדליב עסיורג ענײײמעגלַא רַאפ ןוא דַארגנינעל ןיא
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 ןופ ןָאטיסקעל

 ּפָארַא טמוק סע ןיהואוו ,רעקוװעלירסַאק יד וצ ןעמוקנָא ןעמ זומ

 טביילק ןעמ .'המיבח, יד טימ ןעמַאזוצ עיצידעּפסקע-ַאניק עצנַאנ יד

 ,"ךעלטעטש עקימורַא יד ןוא .בוג רעילָאדָאּפ ,עציניוו סיוא

 ןדָאזיּפע עשיגַארט ןוא עשימָאק ךָאנרעד טרעדליש יקסנירעמעשטו

 ,ןגנורימליפ רעד ןופ

 "רעדניק עקיטנייה;

 ןיא רעטנעס שיאושזד ןיוודלָאב ןיא זיא 1959 רַאונַאי 10 םעד

 ,םוירָאטידױא טלעווזור ןיא ,רעטעּפש ךָאו ַא ןוא ,דנַאלייא גנָאל

 -ַאקיזומ ַא ,רעדניק עקיטנייה, ןרָאװעג טריפעגפיוא ,קרָאי-וינ ןיא

 -םולש ןופ השעמ ַא ףיוא טריזַאב ,רעדליב 4 ןיא עידעמָאק עשיל

 -ָאערָאכ ,ַאדנוקעס םולש ןופ קיזומ ,ןינוי ףלָאװ ןופ טריזינעצס ,םכילע

 טריפעגפיוא ,םוַאב .ש --- סעיצַארָאקעד ,ךיביפ סקילעֿפ ןופ עיפַארג

 ,"סונָאב ןעב ןופ טריסישזער ןוא

 טיובעג זיא עיצַאזיטַאמַארד יד זַא ,ןָא טיג רעריזיטַאמַארד רעד

 עקיטנייהק ןוא "םעדיוב ַא, ,"סניוועג עסיורג סָאד, ס'.ע .ש ףיוא

 -גײרַא-שינַאגרָא טימ (רעקיכלימ רעד היבוט ןופ תוישעמ) "רעדניק

 גנַאלק םעד ןבָאה סָאװ ,רעדיל-גניז עקידחסונ-רָאלקלָאפ עטבעוועג
 ."דילקלָאפ ולוכ; יו

 ןלַאנָאיצַאנ שידיי; ןברוד ןרָאװעג טריטנעזערּפ זיא סָאװ ,עסעיּפ יד

 עכעלטע רעביא ןרָאװעג טליּפשעג ךָאנרעד זיא ,*דנַאברַאפ-רעטעברַא

 ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש קיצכעז ןוא

 .עדַאנַאק

 :דייוש קרַאמ טביירש גנוריפפיוא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו

 דָאזיּפע ןשיטנַאמָאר ַא ףיוא טיובעג זיא ...רעדניק עקיטנייה,,

 ,ףלָאוו רעזייל בצק רעד ןכלעוו ןיא {'רעקיכלימ רעד היבט, ןופ}

 זיא עכלעוו ,לטייצ רעטכָאט סהיבט וצ ךיז טנכדש ,ןמלא רעכייר ַא

 -ןַאמָאר יד טָא ,ל?ױזמַאק ?טָאמ גנוי-רעדיינש םעד ןיא טבילרַאפ

 ,רָאמוה סהיבט ןופ טנורגרענטניה ןקידנעטש םעד טימ השעמ עשיט

 םלוע ןַא ןליײװרַאפ וצ ןטייקכעלנעמ ערעסעב גָאט וצ טנייה טָאה

 ןופ ןבעל םעד ןיא ןדָאזיּפע עשיטַאמַארד עטנַאקַאב רעמ יד רעדייא

 -רַאפ וצ ןעוועג טייצ גנַאל ןיוש זיא סע ... .ןקסיכלימ םעד היבט

 -ַאקיזומ {ַא| ןיא רָאמוה ןכיײרסטלַאהניא סמכבילע-םולש ןעלדנַאװ

 ןופ ענייא ,ןעלטייצ ןשיוצ עביל ענעטלַאהַאב יד .עידעמָאק רעשיל

 הנותח ךַאמּפָא רעייז ,גנוי-רעדיינש םעד טימ ,רעטכעט ןביז סהיבט

 ךודיש םעד ןסילש וצ שינעלייא סבצק םעד ,ןכדש ַא ןָא ןבָאה וצ

 ןיא ץלַא סָאד -- קידניפולנב ןעמוקמייהַא ןייז ןוא ןהיבט םימ

 טסקעט רעד זיולב .עידעמָאק עקיטסול ַא רַאפ לַאירעטַאמ רעטונג

 םעד ןבענוצרעביא ּפַאנק ֹוצ ?סיב ַא ןיא סענעצס עכעלטע יד ןופ

 סע סָאװ ,רעבָא ,רָאמוה ןקידנלעווק סמכילע-םולש ןופ םעט ןתמא

 טימ טכַאמעגטוג טרעוו ,גנולדנַאה רעשיטַאמַארד ןיא סיוא טלעפ
 .הניננ

 -ביל ןשיטנַאמָאר ַא ןופ וטפיוא ןַא סָאד זיא שירעליּפשיוש . .,

 ןוא םירג םעד ךיז ףיוא ןעיצוצפיורַא דלָאגניג ןָאעל יו רעבָאה

 סע רעבָא ,ןקיכלימ םעד היבט ןשיסַאלק רעזדנוא ןופ םישובלמ יד

 םעדצצַארט ,ןבעל םוצ רעטקַארַאכ םעד ןעגנערב וצ םיא טגנילעג

 רעבָא רע טגניז .ןעגניז טינ ,ןדייר ןרעה ןעמ ףרַאד ןהיבט סָאװ |
 טָאה קורדנייא ןכעלנע ןַא .ןרעה וצ םיא ןגיננרַאפ ַא סָאד זיא ,ָאי =

 יז ... .עדלָאג ,בייוו סהיבט ָאד טליּפש עכלעוו ,ןרעב ַאנימ ןופ ןעמ
 ַאנַאיליל יליל ןופ טייקנייש עכעלטננוי יד ךיוא .עלָאר יד טניישַאב

 ,לטייצ רעטכָאט סהיבט ןופ עלָאר רעד רַאפ סניוועג סיורג ַא זיא

 -רעדיינש ןלענַאיצידַארט םעד סיורַא טגנערב סונָאב ןעב ןוא ..,

 ."גנוי
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 רעצטַאעט ןשידיי

 ; טביירש ןילדרעווס .נ .רד

 דָאזיּפע ןייא ןעמונענ ןינוי ףלָאװ טָאה ,טדערענ ךעלטננייא,

 ןָאק'מ .רעטקַאנייא ןקיטַאלג ַא םעד ןופ טכַאמענ ןוא ,'היבט, ןופ

 ןיא זיא 'עידעמָאק עשילַאקיזומ , ןימרעט רעד יצ ןרַאּפש רעבָא ךיז

 -ַאקיזומ ַא רַאפ רעגָאמ וצ זיא לַאידעטַאמ רעשידָאזיּפע רעד .,ץַאלּפ

 וינעווע דנַאקעס ןופ ןפירנַאב עזיול יד ןיא וליפַא עידעמָאק רעשיל

 סָאוװ ,ןטסקעט ענייפ יד ןיא טקעטש רעיײטשוצ-טּפיוה סנינוי . .;

 סעדנוקעפ םולש טימ ןעמַאזוצ ןרעיוא יד ןיא ןיירַא ךיז ןשטילג

 ןטעלּפוק יד ןענייז ןלַאפ עטסרעמ יד ןיא .קיזומ רענעטָארעג טסכעה
 .עיצקַא רעד ןופ לייט ַא

 טסקעט סמבילע-םולש וצ ןגױצַאב ,ןעמונעגנ ללכב ,ךיז טָאה ןינוי

 -םולש טָאה רע ואוו ןטרָאד :ױזַא השעמ יד זיא .טעטעיּפ טימ

 ןעוועג טקעפע רעד זיא ,טרירענ טינ ,רעטסיימ ןסיורג םעד ,ןמכילע

 סמכילע-םולש .רעטכעלעג רַאפ טעשטַאקעג ךיז טָאה ןעמ .סיורג

 ואוו רעבָא ןטרָאד .לַאינעג ןוא טכע ,שירפ ץלַא ךָאנ זיא רָאמוה

 ןופ ווירב רעקירעביא רעד) ןעווערטסיימ טבורּפעג טָאה ןינוי

 זיא ,(ןלעטש ערעדנַא עכעלטע ןוא ,םכילע-םולש עינַאּפ וצ ןהיבוט

 .רערעכאוש א ןעוועג קורדנייא רעד ןיוש

 תונורסח יד רַאפ טריסנעּפמָאק ןטסנײממַא ןבָאה רעליּפשיוש יד

 .'ןהיבוט, ןופ דָאזיּפע ןייא ףיוא טיובעג ,עטערעּפָא רעניילק רעד ןופ

 רעבָא ,'סהיבוט,; ערעסעב ןעז וצ ןעמוקעגסיוא ןיוש זיא רימ ., ,

 סַאנַאיליל יליל .,נעוװ ןסיוא ןעוועג טינ ,תועדה לכל ,זיא סדלָאנביל

 ןעוועג זיא ןרעב אנימ .ןח ןשידיי טימ םי ַא טָאהעג טָאה '?טייצ,

 ןופ לָאר רעד ןיא ... סונָאב ןעב ... .'עדלָאנ, סלַא טונ תמאב

 רעטכייל ,קידוועריר ןרָאוװעג זיא !לױזמַאק ?טָאמ, גנוי-רעדיינש םעד

 ליױזמַאק ?טָאמ , .ןושל ןטימ רעמערַאװ ןוא !םָאידַאּפ, םעד ףיוא

 טשינ ןעוועג זיא סירעה .לא ,לָאר עטסעב ןייז ,ךיז טכוד ,זיא

 ".בצק רעד ףלָאוװ-רעזייל  סלַא טכעלש

 יטכַאנ ץיא טנזוט

 טריפעגפיוא רעירפ טכיל דוד טָאה *טכַאנ ןייא טנזיוט, עסעיּפ יד

 ,"טפיא; ןטימ סערייא סָאנעוב ןיא

 |.ןבעגעגנייא טינ ךיז ןבָאה םיטרּפ ןגעוו ןבורּפ עלַא)

 ןיא ,טכַאנ ןייא טנזיוט; :עסעיּפ יד זיא 1959 רעבמעצעד 5 םעד

 ,"טכיל דוד : ישזער ןוא עיצַאזילַארטַאעט ,םכילע-םולש טיול ,ןלייט 2

 ןטי100 םעד דובכל ,"עניבסקלָאפ; רעד ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ןיא ,1959-60 ןָאזעס ןופ גנונעפערעד רעד וצ ,.ע .ש ןופ גָאטנריױבעג

 ,ןינב-רעטַאעט םענעגייא רעייז

 : גנוריפפיוא ןוא עיצַאזיטַאמַארד רעד ןגעוו טביירש רענפעש .ב

 סע סָאװ ,השעמ עטסקירעיורט יד זיא גנולייצרע עקיזָאדיד . . . ,

 -עג עקאט ןיא יז ,טסירָאמוה רעטסערג רעזדנוא ןבירשעגנָא טָאה

 טימ ,ןושל סמבילע-םולש טימ ,ליטס סמכילע-םולש ןיא ןבירש

 יו טציילפ סָאװ ,גָאלָאגָאמ ןטיירב םעד רַאפ חכ ןקיטרַאנגייא ןייז

 שיטסירעטקַארַאכ טשינ זיא יז רעבָא ,געט חסּפ-ברע יד ןיא ךייט ַא

 -המחלמ עשיריי טימ טקייוװעגכרוד זיא יז .ןמכילע-םולש רַאפ

 ןעמ ןוא טסיש ןעמ .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ סעידעגַארט

 -םולש ייב .,ןסיש רעדיוו ןוא ןעגנעה רעדיוו טיינ ןעמ ןוא טננעה

 ללכב זיא יז ביוא ,עידעגַארט יד ךיז טלַאהאב ,ךעלנייוועג ,ןמכילע

 טקירד רע יוװ ,זיא םורַא ןוא םורַא ןוא טנורנרעטניה ןיא ,ןַאהרַאפ

 ןוא ַאכדַאכ , ,ןָאזעניד בקעי וצ ווירב ַא םענייז ןיא סיוא ןייֵלַא ךיז

 ןוא ,ָאטינ טעמכ 'יכ-יכ ןוא אכ-אכ; רעד רעבָא זיא ָאד .'יכ-יכ

 / רעד ןופ גנולעטשרָאפ רעד ןיא ךעלסיבוצ ןַאהרַאפ זיא רע ביוא
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 יו ןטכיל דוד רעמ ןעקנַאדרַאפ וצ סע רימ ןבָאה ,!עניב-סקלָאפ

 .? ןמבילע-םולש

 תוישעמ/ גנולייצרעד ס'.ע .ש ןופ טלַאהניא םעד קידנבעגרעביא|

 ןופ םרָאפ רעד ןיא טלייצרעד ןרעוו סָאװ ,*טכַאנ ןייא טנזיוט ןופ

 טריסַאּפ ןבָאה תורצ יד ןעמעוו טימ רעווינוי לאיחי ןשיוצ סעומש א

 -עמַא ןייק ןעדייב ייז טריפ סָאװ ,ףיש רעד ףיוא רעביירש םעד ןוא

 : רענפעש .ב רעטייוו טביירש ,עקיר

 -םולש סָאװ םעד טימ טננוננַאב זיולב ךיז טכיל דוד טלָאװ;,

 ַא עניב רעד ףיוא ןעמוקענסױרַא טלָאװ ,ןבירשרַאפ טָאה םכילע

 -ניײרַא רעבָא רע טָאה קילנ םוצ .עידעגַארט-המחלמ עטרעטלערַאפ

 ןוא ןטלַאטשעג-םכילע-םולש ערעדנַא לקַאטקעּפס םעד ןיא טריפעג

 רעד ןבינ סָאװ ,ןלַאפנייא עשירָאסישזער ענעטלעז עקינייא ךיוא

 םוצ,... .ןח רעקוװעלירסַאק ךיוא ,ןח ןוא ריִלָאֹק וצ גנולעטשרָאפ

 'ןטעברַאַאב, ףרַאד ןעמ זַא ,טינ ךיא טלַאה ללכ ַא יו שטָאכ ,'קילג

 ןעק םכילע-םולש .ןמכילע-םולש ןטסקינײװמַא ןוא רעקיסַאלק יד

 ערעזדנוא ןשיווצ רעטסקידוװעדערַאב רעד ךָאד זיא רע .ןדייר ןיילַא

 םייב יצ תוקפס עטסנרע ןבָאה עקַאט ןָאק ןעמ ... .רעקיסַאלק
 -םולש רָאי טרעדנוה דובכל גנוריפפיוא ןַא רַאפ קרעוו ַא ןביילקסיוא

 רצוא-םכילע-םולש ןסיורג םעד ןופ טפראדעגנ טכיל דוד טָאה םכילע

 -טלעוו רעטשרע רעד ןופ גנולייצרעד עכַאוװש עקיזָאדיד ןעמענסיורַא

 ,טציא סיוא ןעעז סעידענַארט עטסקראטש עריא וליפַא סָאװ ,המחלמ

 -נוא ןיא סַאלב רעייז ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ןטָאש ןיא

 ,טקַאפ םעד ןָא ןעמענ רימ יו םעדכָאנ רעבָא ... ןניוא ערעזד

 ,ןענעקרענָא ןעמ זומ ,ןבילקענסיוא טכיל טָאה גנולייצרעד יד טָא זַא

 סיורג טימ טָאה רע .ןָאטעג טינ הלוע ןייק ןמכילע-םולש טָאה רע זַא

 ךַארּפש סמכילע:םולש טיהענּפָא שינדנעטשרַאפ רעפיט ןוא טעטעיּפ

 ןוא ןשרעדניק ןצנַאנ םעד טכַארבעגסױרַא ךיוא ןוא ליטס ןוא

 .ןטלַאטשעג סמכילע-םולש ןופ ןח ןשידיי-קידתוחקּפ קיטייצכיילג

 -נַא ןופ ןּפיט סמכילע-םולש טגרָאבענסיױא רע טָאה טרָאד ןוא ָאד

 ןופ ןדלעה עננוי ייווצ יד ,רענייטש ַא ,יוו ,ןעננולייצרעד ערעד

 ןבענענוצ רָאנ רע טָאה טימרעד רעבָא ,גנולייצרעד-ןינַאס רעד

 .גנוריפפיוא רעד (סעידעגַארט ךיוא שטָאכ) טייקגנוי ןוא טירָאלָאק

 רעניבַאר רענַאיסופיירד רעד ךיוא ןענייז ןסיורד ןופ עטריפעגניירַא

 רע רעבָא ,ָאד רע זיא !טכַאנ ןייא טנזיוט, ןיא ןמבילע-םולש ייב)

 ץרא ןנעו טינ ןוא ןסופיירד ןגנעוו טדער רע טינ ,טרָאד טנייווש

 ןוא ןבעל ךס ַא ןיירַא טגנערב סָאװ ,קַאוװטיל רעד ןוא ,(?ארשי

 -ָאסישזער רענעטלעז ַא ,?קַאטקעּפס םעד ןיא רָאמוה ןתמא עקַאט

 ךיז טָאה קינשורק ױזַא יו עקנעצס יד ךיוא זיא וטפיוא רעשיר

 ןוא המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןכָארבעגסיױא זיא סע זַא ,טסואווהעד

 -טעטש עשידיי עקידתונכש ייווצ יד ןנעוו חוכיו רעשיפַארגָאעג רעד

 עכלעזַא לָאצ עשביה ַא ךָאנ ןאהראפ .ווָאנַאי ןוא קינשורק -- ךעל

 לָאמטּפָא ןצענערג ייז שטָאכ ןוא ןלַאפנייא עשירָאסישזער עטונ

 -עגנָא ץנַאג רעבָא ייז ןענייז ,רָאמוה טימ יו קסעטָארנ טימ רעכיג

 .גנוריפפיוא-םכילע-םולש ַא ןיא טנייל

 א ףיוא ןעוועג לָאמסָאד זיא ?במַאסנַא ןופ ןליּפש סָאד ךיוא

 טכיל דוד יוװ רָאסישזער ַאזַא טָאה ןעמ ןעוו . . . .ךיוה רערעדנוזַאב

 עטקילײטַאב עֶלַא ,ליּפשנעמַאזוצ רעשינַאמרַאה ַא ןעמוקסיורַא זומ
 ."ןטלַאטשעג-םכילע-םולש יה ןופ ךיוה רעד וצ ןביוהרעד ךיז ןבָאה

 :ןילדרעווס .נ .רד זיא רעשיטירק ךָאנ

 -ַארטַאעט זיא סָאװ ,גנולייצרעד א זיא !טכַאנ ןייא טנזיוט,...,
 טכיל דוד .'םכילע-םולש טיול, טכיל דוד ןופ ןרָאװעג טריזיל

 זַא ,םירמוא שי .שובל ןשינעצס ַא ןבענעג גנולייצרעד רעד טָאה

 ןוא ,םכילע-םולש יו טכיל דוד רעמ ָאד עסעיּפ רעד ןיא זיא'ס
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 -םיוא רעד ןיא ףרַאד'מ זַא ,ןקנעד סָאװ ,ענױזַא ָאד ךיוא ןענייז'ס

 טייוו יױזַא ןיוש לעווװ'כ . . . ןמכילע-םולש ..טכיל טימ ןכוז גנוריפ

 טליפ עסעיּפ סטכיל ןיא זַא ,ןנָאז וצ נונעג ןייז טעוװו סע .ןייג טינ

 יד ןייז רבונ טנַאקעג טינ רעבָא טָאה טכיל .,ןינכבילע-םולש ןעמ

 ערעדנַא ןופ סעיצַאוטיס ןוא ןדלעה ןגרָאבסיוא ןופ טייקכאווש

 רעשינעצס רעד ,טכיל .ָאֹד ייז ןלעטשניירַא ןוא קרעוו-םכילע-םולש

 טייקירעווש עניילק ןייק טינ טַאהענ ,סיוא טזייוו ,טָאה ,רעטכַאבָאַאב

 -ַארטַאעט ךיז טָאה רע ,עסעיּפ רעד ןופ ןקע יד ןדניבפיונוצ םייב

 רעד ףיוא קעווַא זיא רע זיב ... הצע ןייק ןבעג טנָאקעג טינ שיל

 רָאטַארַאנ ַא טלעטשעגנניירַא ןוא דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןופ עיניל

 טכעלש טינרָאנ ,בנא ,זיא ַאקרוּפעישּפ ָאעל ,('ןָא טגָאז סָאװ רעד;

 ןיא רע .ביֹוהנֶא עמַאס םייב סרעדנוזַאב ,!רענָאזנָא6 רעד סלַא

 טכיל דוד םיא טָאה ןטנעמַאמ עסיוועג ןיא סָאװ קידלוש טינ רעבָא

 ךיז טזָאל סָאד .טייקכעלרעכעל ןופ עיציזָאּפ ַא ןיא טלעטשעגסיוא

 'טעװַאיָאּפ, גנולטייקסיוא-עיצקא ןופ ןטנעמָאמ ןיא ןעוו ןקרעמַאב

 רעד ...ןייג ןדלעה יד טסייה ןוא רָאטַארַאנ רעד גנילצולּפ ךיז

 םעד רַאפ... .,טשטייטרַאפ ,טריטנעמָאק ,טרעלקרעד רָאטַארַאנ

 ױזַא טינ ... רעווענוי לקנַאי ןופ עטכישעג יד זיא רעיושוצ ןשידיי

 שוריּפ ַא ןיא ןקיטיונ ךיז לָאז ,רעיושוצ רעד ,רע זַא ,טריצילּפמָאק

 ףיֹוא רעבָא ,ןעגנוריסַאּפ עכעלרעדיוש ןעוועג סע ןענייז יאדוַא ...

 ןגעוװ רעיושוצ רעשידיי רעד ןיוש סייו 1960 ןופ ?עווש רעד

 'טכאנ ןייא טנזיוט, טָאה ךָאד רעבָא ... ןקילנמוא ערעכעלרעדיוש

 -םולש ןעעז ןוא ןליפ ָאד ןָאק'מ לייוו ,טרעוו םעניילק ןייק טינ

 ןיא ןליורנ ןוא ןעננובעלרעביא עשידיי יד וצ 'ריפניירַא; סמכילע

 גנולייצרעד סמכילע-םולש ןיא ... .גירק-טלעוו ןטייווצ ןופ ףיול

 ,עסעיּפ סטכיל דוד ןיא יוװ רעקרַאטש ליפ סױרַא סָאד טמוק

 ןופ ןטנעמעלע ןטכעלפניירַא טלָאװעג ,סיוא טזייוו ,טָאה טכיל

 ,ןדלעה עגנוי ייווצ 'טנרָאבעגסיוא, טָאה רע ... .סקעפ ןוא ןַאמָאר

 ןופ ןָאטיסקעל

 .'ןינַאס, סוועשַאביצרַא טימ ייז טגרָאזַאב ןוא ,לדיימ ַא ןוא רוחב א

 ,רעטכעלענ ,רָאמוה : רקיע רעד טלעפ רעבָא גנוריפפיוא רעד ןיא ...

 רענעטָארבעג, רעד לָאמסָאד טרעפיל רָאמוה עלעסיב סָאד .דיירפ

 ..םעד ןופ טליּפשענ ךעלרעדנואוו טרעוו סָאװ ,לאקזחי 'קַאוװטיל

 סלַא סידלעז עשוהי זיא טוג רעייז ... .ןיבור ירעה רענַאיצילַאנ

 .קידנגייצרעביא ,קיצראה ,קיטכירפיוא טליּפש רע ,רעווענוי ל?קנַאי,

 -סַאּפ ַא ,יקצעיּפעשּפ ןַאּפ סלַא שיטסירעטקַארַאכ זיא ווָאנרַא 'ילא

 ללכב .,. ,לארשי אנוש ןוא רוסמ ַא ,רעשלַאפ א ,קַאילָאּפ רענדוק

 עיצַאזינעצסניא רעד ןופ טייקנטָארעג-טינ יד זַא ,ןרעוו טנַאזעג ףרַאד

 ,ליּפש-?במַאסנא ןטונ ןטימ טריסנעּפמָאק סָאמ רעשביה ַא ןיא טרעוו

 .סיֹוארָאפ קעװַא שירעליּפש 'טכַאנ ןייא טנזיוט, טימ זיא סָאװ

 רעסישזער סְלַא טפנידרַאפ רעניילק טינ סטכיל דוד ןעוועג זיא סָאד

 ,"ןענעכייצרַאפ וצ סע םענעגנָא זיא'ס ןוא

 :עיצַאזיטַאמַארד רעד רַאפ טרעטסײגַאב טינ זיא ןָאסלקוי .ר ךיוא

 -ךָאמוה םעד קרעוו סמכילע-םולש ןופ סיורַא טמענ ןעמ ןעוו ... ,

 -טנזעוו עמַאס סָאד ,המשנ יד סױורַא שיטקַאפ ןעמ טמענ ,טנעמעלע

 סָאד . . . ןעגנורעדליש ןוא ןעגנולייצרעד עקיברַאפליפ ענייז ןופ עכעל

 ,ישזער ןוא עיצַאזילַארטַאעט סטכיל דוד ןופ ןורסח-טּפיוה רעד זיא

 .םַארנָארּפ רעד ןופ טייז רעטשרע רעד ףיוא ןבעגעגנָא טרעוו'פ יו

 -יפפיוא יד טדייל'ס ןכלעוו בילוצ ,רעלעפ רעקידרקיע ןַא ךָאנ ןוא

 טָאה ,טסקעט סמכילע-םולש ןטעברַאַאב םייב סָאװ ,סָאד זיא ,גנור

 -רעּפ ױזַא זיא םכילע-םולש ... .טייהיירפפ ?יפוצ ןעמונעג ךיז ןעמ

 זיא'ס .ךעלנעמ טשינ שיטקאפ זיא ,םיא 'ןרעסעכבסיוא, זַא ,טקעפ

 ןיוש ןעמ ןָאק ,נרַאב ַא ןופ ץיּפש םעד טכיירנרעד ןעמ יו טקנוּפ

 .ןרעטעלק טשינ רעכעה

 ןעוו,; ןופ ,'ןגיל ַא'ס, ןופ רענעט ןעמ טרעה גָאלַאיד םעד ןיא

 -סור ןוא קרעט ןשיוװצ המחלמ טָאטשנָא רָאנ ,'דלישטָאר ןיב ךיא

 ,קרָאי-וינ ןיא "עניבסקלָאפ, רעד ייב (טכיל דוד --- ישזער) "טכַאנ ןייא טנזיוט,
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןייק טשינ טָאה סָאװ ,דנַאלסור ןוא שטייד ןשיווצ ָאד סע זיא ,דנַאל

 ףיוא ךיז טלדנאה סע ןכלעוו ןנעוו ןינע םעד וצ תוכיש עשינָאל

 זַא ,ךעבענ,; רעד טריטַאָאלּפסקע ליפוצ ךיוא טרעוו סע .עניב רעד

 .ויטָאמ-טייל א ןופ קורדנייא םעד טינ ריש טכַאמ רע

 סָאװ רעד, ןופ עלָאר יד זַא ,קורדנייא ןיימ ךיוא זיא'ס

 ,עקירביא ןַא ןצנַאגניא זיא --- עיסנַארעּפנָאק ןימ א --- 'ןָא-טגָאז

 רע ןעוו טנעמַָאמ רעד ,ליּפש רעד ןופ בייהנֶא םייב רשפא ץוח ַא

 טנָאז רע ןוא ךיז טנפע גנַאהרָאפ רעד יו דלַאב ךיז טזייװַאב

 ףיוא קידנזייוונא ,ןמכילע-םולש ןנעוו רעטרעוו עקיסַאּפ עכעלטע

 קרעו סמכילעיםולש טימ קנַארש םעד ןוא טסויב סמכילע-םולש

 .קורדנייא ןַא טכַאמ טנעמַָאמ רעד טָא --- עניב רעד ןֹופ דנַאר םייב

 ןיא ערעפסָאמטַא רעכעלרעייפ ַא ןיא רעיושוצ יד ;יירַא טגנערב רע

 -עג ןטסטרעדנוה סמכילע-:םולש ןופ רָאי-קנעדנָא םעד וצ תוכיש

 ןופ שזַאטס ַא ןברָאוװהעד ךיז טָאה עניב-סקלָאפ יד ... .,גָאטסטרוב

 רעד טָא ןוא ... ל?במַאסנַא ןלענָאיסעּפָארּפ-בלַאה ,ןלופטנַאלַאט ַא

 רעד ךרוד ןרָאװעג טרענימעג טינ רָאה ןייק ףיוא זיא שזַאטס

 ""'טכאנ ןייא טנזיוט, ןופ ננוריפפיוא רעקיטציא

 :ןייטשנרעב .ת גָאגַאדעּפ רעד טָאה קורדנייא ןרעדנַא ץנַאג ַא

 רעטַאעט רַאפ שוח ןייז טימ טָאה טכיל דוד רָאסישזער רעד ...,

 טנזיוט, גנולייצרעד רערעננעל רעד ןיא ףָאטש ןשיטַאמַארד ןענופעג

 ןופ םרָאפ רעד ןיא ןבירשעג זיא גנולייצרעד יד ... .,'טכַאנ ןייא

 -פיױרַא טָאה ןוא טכיל דוד רָאסישזער דעד ןעמוקעג זיא ,גָאלַאנָאמ ַא

 -רעד סע עכלעוו ןנעוו ןדלעה עטסרעמ יד עניב רעד ףיוא טריפעג

 ןופ .גָאלָאנָאמ סיוא ןרָאװעג זיא סע ןוא ,רעווענוי ?קנַאי טלייצ

 -ַאב סע ואוו ,ליּפש-רעטַאעט שיטַאמַארד ַא ןרָאװעג זיא גָאלָאנָאמ

 עצנַאנ א ןכַאל ןוא ןענייוו ,ןעגניז ,ןעלדנַאה ןוא ןדייר ,ךיז ןגעוו

 טיול ,טָאה גנולייצרעד יד . ... ןדלעה סמכילע-םולש ןֹופ עערעלַאג

 -רַאפ ,ןרָאלרַאפ טינרָאג עיצַאזיטַאמַארד רעד ןיא ,גנוניימ רעזדנוא

 יד ..,. טריסנעדנָאק רעמ ... לייוו ,ןענואוועג רָאנ רשפא ,טרעק

 טימ ,טפול-םכילע/םולש טימ טמעטָא עניב יד :זיא ךאז-טּפיוה

 ןיא לָאמ עלַא טינ .,.. ,רעפסָאמטַא-םכילע-םולש רעמעראוו רעד

 .ךיז טכַאל המשנ רעד ןיא ףיט ואוו-ץעגרע . . . רעטכעלעג םתפ סע

 רעד ... ,רעטכעלעג ןופ ןמיס ןייק ָאד טינרָאנ זיא ףיואנביוא ןופ

 ,רעטכעלעג ןייז טימ רָאנ טינ זדנוא טניוועג םכילע-םולש רעסיורג

 ןייז טימ ןוא טייקמיטניא ןייז טימ ,טייקשימייה ןייז טימ רָאנ

 ףיט ןוא ןייש ,קיטכיל ױזַא זיא סָאװ ,המכח-סקלָאפ רעמערַאו

 גנולעטשרָאפ רעד ייב קידנציז רימ ןבָאה . .. .ןייֵלַא קלָאפ סָאד יוװ

 רעדעי יוװ ,םכילע-םולש .טעמוא יוװ ךַאז אזַא ןופ טסואוועג טינרָאג

 ךייא טיירפַאב ,דליב קירעיורט ַא טלָאמ סָאװ ,רעלטסניק רעסיורג

 ןבָאה ױזַא .טסיירט ןיא ףיוא ךיז טזייל טעמוא רעד .טעמוא ןופ

 -םולש ןופ חכ רעד זיא סָאד .גנולעטשרָאפ רעד ייב טליפעג רימ

 עֶלַא ןוא ישזער רעד ןקנַאדרַאפ וצ ךיוא זיא סָאד ןוא ,ןמכילע

 ."רעליּפשיוש

 : טביירש רעגניז .ד .ש רעקיטירק רעד ןוא

 וצ ןעמוקעגנָא טשינ ננירג זיא ,רָאסישזער םעד ,ןטכיל דוד ,

 גָאלָאנָאמ-םכילע-םולש םעד ןופ ךעלטיּפַאק ןצרעפ יד ןעלדנַאװרַאפ

 ןיא 'טכאנ ןייא טנזיוט;
 ןזיוװַאב טָאה טכיל דוד . ,ןייג ןרָאלרַאפ טשינ לָאז טסקעט רעלעניג

 .ןטייקירעװש עלַא ןעמוקוצייב

 ןוטל ןבעג וצ ןזיװַאב טכיל טָאה ןלַאפנייא-עניב ענייפ רָאנ זיב ןוא

 ."רעד קידאחרוא-בגא זיולב ןרעוו סָאוו ,טעגיױשרַאּפ עקיטייז יד ךיוא

 -ענוי ?לקנַאי ןדיי םעד ןופ תוישעמ:טכַאג ךןייא-טגזיוט יד ןיא טנָאמ

 -יטַאמַארד ןוא גנוריפפיוא-טכיל דוד רעקירָאי-ייה רעד ןיא .,רעוו

2009 

 - דירִא רעד זַא ,ןעעז ייברעד ןוא ,עסעיּפ ַא

 ןטקעפע-רעטַאעט עשינכעט ךרוד)

 -געמ עשיטַאמארד ?פיוו ןעעזרעד יינ סָאד ףיוא רימ ןבָאה עיצַאז

 .םכילע-םולש ןופ קרעוװו יד ןיא ןטלַאהַאב ךָאנ ןגיל סע ןטייקכעל

 עיזַאטנַאפ טימ רָאסישזער רעטריטנַאלַאט רעד ןעמוק רָאנ ףרַאד סע

 -רַאפ ןָאק נָאלַאנַָאמ-םכילע-םולש רעדעי ןוא ןלַאפנייא עטונ ןוא

 ,ליּפש רעטנאסערעטניא ןַא ןיא ןרעוו טלדנַאװ

 .1915 רָאי ןיא ןבירשעגנ םכילע-םולש טָאה !טכַאנ ןייא טנזיוט;

 -וינ ןייק ןענַאהנעּפָאק ןופ טריפעג םיא טָאה סָאװ ,ףיש רעד ףיוא

 ,ןענייז סָאװ ,ןטנַארנימע ןדיי ןפָארטענ .םכילע-םולש טָאה ,קרָאי

 ןיא ,נירק-טלעוו ןטשרע ןיא רעייפ םנופ ןפָאלטנַא ,רע יוװ טקנוּפ

 רעצנַאג רעד קורדסיוא םוצ טמוק רעווענוי לקנַאי ןופ גָאלָאנָאמ םעד

 ןעמעלַא ןופ רעמ טָאה סָאו ,המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ןופ ליורג

 ,עּפָארייא-חרזמ ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ןדיי יד ןפָארטעג

 טליפעג ןיוש ךיז עקירעמַא ןייק ןעמוקנָא םייב טָאה םכילע-םולש

 רעשיסור רעד רַאפ טאהעג ארומ טשינ ןיוש טָאה רע ןוא רעיירפ

 -ירַאצ ערעטסניפ יד --- יעזייר עמומ, יד טלָאמַאד טָאה רע .רוזנעצ

 רע טָאה ייברעד ! ןעמָאנ

 -- תושּפט ןוא תועשר רעד ןופ ןלייצרעד וצ ךיוא טלעפראפ טשינ

 טניימעג ... ןשטייד-תריק יד ןופ --- ?לכב גירק ןופ ןיזמוא םעד יו

 ,םתפ ןשטייד יד יו רעכיירטסע יד . .. ױזַא טינ .,,

 תושעמ יד ןיא ,ָאד זיא רָאמוה-םכילע-םולש רעשיּפיט רעד

 גנורעדליש ַא ךָאד סע זיא .,קיטנעק ױזַא טינ ,'טכַאנ ןייא טנזיוט;

 ןיא ןעמ טניפעג רעבָא רַאפרעד .,גנוסינראפ-טולב ןוא המחלמ ןופ

 ןסיורג סמכילע-םולש ןופ ןרוּפש לופ גנולייצרעד רעקיזָאד רעד

 תוחקּפ טימ טלעוו ַא ,. . רעקיריל םעד םכילע-םולש ןופ --- טנַאלַאט

 .קרעוו םעד ןיא טכיול עינָאריא רערעטיב ןוא

 'לדנעמ םחנמ, עיצַאזיטַאמַארד ןייז ןיא יוװ ,ָאד טָאה טכיל ..,

 ,ןטלַאטשעג-םכילע-םולש ערעדנַא ךָאנ טריפעגניירַא ,קירוצ ןרָאי טימ

 טלקיוװעגרעדנַאנופ ,טלײברעד סָאװ רעד ,רָאטַארַאנ ַא ךרוד ןוא

 ליּפש ךרוד ,ןוקית ןשירעלטסניק ַא ןבעגעג ןוא ענעצס ךָאנ ענעצס

 -ַארַאנ רעד ,תושעמ סרעווענוי לקנַאי ןופ ךות םעד ,גנוגנעווַאב ןוא

 טסכעה רעד ןופ ?ייט ַא טרעוו סָאװ ןוא ,ןיירַא ךיז טשימ סָאװ ,רָאט

 רע ;רבחמ םעד ןופ ָאכע רעד טרעוװ רע ,גנוריפפיוא רענרעדָאמ

 השעמ ךותב השעמ יד טְזָאְל רע ןוא ?במַאסנַא םעד ףיונוצ טלַאה

 יו ןעמ טליפ ייברעד .ןעיצרַאפ טינ --- גָאלָאנָאמ ןגנַאל םנופ ---

 ןזיב בייהנא ןופ חסונ-םכילע-םולש םעד יירטעג ןבילבעג זיא טכיל
 ,ףוס

 עלַא ןופ ,םענסיוא ןָא ,!טכַאנ ןייא טנזיוט,; טרעוו טליּפשעג ...;

 רעשירעלטסניק ַא יו ,עינָאמרַאה רעטסנרע ןיא ... סרעמענלייטנָא
 עטריטנַאלַאט רעמ יד .רָאסישזער םעד ךָאנ טנלָאפ סָאװ ,וויטקעלָאק

 ןייז ףיוא רעדעי ,ןבענוצוצ ןוא ןפַאשַאב וצ ןנעווטסעדנופ ןזייווַאב

 -יוש ןשטייטוצסיוא ,עיזאטנאפ רענעגייא רעד ןופ סעּפע ,רענייטש

 ."ןרָאװענ טלייטעגוצ ייז זיא סָאװ ,סעלָאר יד שירעליּפש

 ײןיצַאירּפָארּפססע,
 -וינ ןיא זיא ,.ע .ש ןופ טיײצרָאי ןט-15 םוצ ,1931 יַאמ 24 םעד

 "ףעטרַאק ןכרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא *לּפמעט אקעמ, רעקרָאי

 -םולש טיול) סענעצס 2 ןיא ליּפש-רעטַאעט ַא ,עיצַאירּפָארּפסקע;

 דואמ ןופ .ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד ,רעטסנעפ .ב ןופ (םכילע

 ' ."רעדיינש ,ב -- ישזער ,רעלטָאק ןוא |

 | -:גנוריפפיוא רעד ןגעוו טביירש גרעבדלָאג .צ .ב

 עשיטסינומָאק ןופ וליפַא טרעדָאפעג ךיא טלָאװ ןכַאז ייווצ . . . , |

 ןכַאז ייוצ יד ןוא .ץנענילעטניא ןוא טנַאלַאט : רעגערט-רוטלוק

 ףעטרַא ןקילייװגנַאק םעד ףיוא טלעפעגנ קידתונמחרבמוא ױזַא ןבָאה

2000 



 טימ טנַאלַאט טעבראעג טָאה סע ןמז-לכ .,לַאירָאפמעמ םכילע-םולש

 טָאה 'רָאכ טייהיירפ, רעד : ןייפ ץנַאנ ןעוועג סע זיא ,ץנענילעטניא

 ךיוא ןענניז וצ קַאמשעג ןטוג םעד טָאהעג ןוא טכעלש טינ ןעגנוזעג

 סמבכילע-םולש ןופ ץנַאט רעד ןוא ,'דניק ןיימ ףָאלש , סמכילע-םולש

 -םחנמ ,היבוט ;רענָאיצולָאװער -- ןוא ןייפ ןעוועגנ ךיוא זיא ןדלעה

 ןיירַא ןלַאפ ןדלעה םכילע-םולש ערעדנַא ןוא וינעּפמעטס ,?לדנעמ

 סטכער ןופ ךיז ןפרַאוװו ייז .ףמַאק-רעטעברַא ןופ רַאוו-ריוװ םעד ןיא

 זיב ,טינ טרָא ןייק טָאה טּפיוהרעביא ?דנעמ-םחנמ .סקניל ןוא

 טשיװענּפָא ןרעו ןּפיט עטלַא יד טָא ןוא טגיז רעטעברַא רעד

 ליוו סָאוװ ,טײקיזָאלטנַאלַאט א ןופ טנַאה ַא וצ טמוק ָאד רעבָא ...

 סמבכילע-םולש ןופ השעמ ערענָאיצולָאװער ַא ןבָאשטשניונוצ םינּפה

 ענדונ ,רַאנלואוו ןעמוקעגסיורַא זיא סע ןוא ,סעיצאוטיס ןוא ןדלעה

 -םולש ,הלילח ? רענָאיצולָאװער ןעוועג שטָאכ סע זיא .שטַאװק ןוא

 -ַאירּפָארּפסקע , ןייז וליפַא ןוא ,'ןשטנעמ , ענייז ,אפונ ןכַאז סמבכילע

 .ךעלב ןעוועזָאר םעד טָא ןגעקטנַא רעטנוצ יו טיור ךָאד זיא !עיצ

 ןוא רעטסנעפ .ב טמוק ,לַאסרעוװינוא זיא היבט זַא ,טגָאז רמרמ

 סָאװ |ןשטנעמ-יורטש ַא| אלעשטושט ַא סעּפע ןהיבט ןופ טכַאמ

 קוסּפ ןיא יו, רדסכ טנָאז ןוא ,לבלעק ַא ,לידבהל יוװ םורַא טייג

 טָאה ,ןשטייט ןוא םיקוסּפ סחיבט ןעמונעג שטָאכ רע טלָאװ .'טייטש

 היבט ןוא היבט יו ןדמל רעמ זיא רע זַא ,ןזייוו טלָאװעג רעטסנעפ

 גונעג טינ זיא ןיילַא םכילע-םולש ... ןרעטסנעפ ןגנעק ןואנ ַא זיא

 סמבילע-םולש ףיוא ענישטנַאמָאפַארג קיטש ַא סמענייא רָאנ ,ןעוועג

 ."ןובשח

 : עיצַאזיטַאמַארד רעד ןופ טשיױטנַא קרַאטש זיא דלַאװכוב .נ ךיוא

 וצ טבורּפעג רעטסנעפ ,ב רבח טָאה !עיצַאירּפָארּפסקע , ןייז ןיא ,

 ייז יו יױזַא ןזָאל ייז ןוא ןעניױשרַאּפ סמבילע-םולש ןריזינרעדָאמ

 רענדָאמ ַא ןעמוקַאב ןופרעד ךיז טָאה .ןמכילע-םולש ייב ןענייז

 ַא ליּפש םעד ןבעגעג טָאה סָאוו ,(ךורּפשרעדיװ טייצ) םזינָארכַאנַא

 -רעדָאמ טשינ טָאה רעטסנעפ רבח .גנַאלקּפָא ןשיאעדיא ןקידהנושמ

 טייהרעקיטרַאפ ייז טָאה רע רָאנ ,ןשטנעמ רעקוועלירפַאק ... טריזינ

 -םיֹוא ייז רעביא טָאה ןוא ןיירַא טייצ רעזדנוא ןיא טריפענרעבירַא

 -ָאמַא ןופ ןעמונענסיורַא ייז טָאה רע .1951 םוטַאד םעד ןבירשענ

 ןופ ... ןלױּפ ןקיטציא ןיא טריפענניירַא ייז ןוא דנַאלסור ןקיל

 רבח ... םעלעכ ןרָאװעג רעטסנעפ רבח ייב זיא עקוװעלירפַאק
 טלַאהניא ןא ליּפש םעד ןיא ןנָארטעגרעבירַא רעבָא טָאה רעטסנעפ

 -בכעלקריוו עקיטנייה קיטש ַא יו ןרעוו ןבעגעגנָא טשינ רָאט סָאװ

 עיצַאירּפָארּפסקע-חסּפ רעד טימ השעמ יד ןעמונעג טָאה רע .טייק

 ןשידי ןופ טְקַא רערענָאיצולַאװער ַא יװ ןבעגעגנָא יז ןוא ,.},

 רעטעברַא עקיניזטסואווַאב ... גָאט ןצ טנײה ןליױּפ ןיא רעטעברַא

 -רעדָאמ רעד ןופ עיצַארטסוליא ַאזַא ןופ טריקָאש טליפעג ךיז ןבָאה

 -ַאירּפָארּפסקע ַאזַא . ...גנונעוַאב-רעטעברַא רערענָאיצולָאװער רענ

 יד רעביא טזוח ןופ טנעמעלע ןַא ךיז ןיא טַאהעג {טָאה} עיצ

 .טפַאטרעריפ ערענָאיצולַאװער רעײז רעביא ווא רעטעברא

 תולעמ טימ לופ 'עיצַאירּפָארּפכקע, זיא ל?קַאטקעּפס ַא יװ ...
 ףיוא טרירטנעצנָאק השעמ עצנַאג יד זיא ךעלטנגייא .תונורסח ןוא

 -יד ,עיצַאירּפָארּפסקע יד טכַאמענ טרעוו סע ןעוו ענעצס-רדפ רעד

 ןלַאנינירַא יד ךָאנ יירטעג ץנַאנ ןבירשעגנכָאנ זןיא ענעצס עקיזָאד

 יד שיגרוטַאמַארד זיא ןּוא סעקסערָאמוה ייווצ סמכילע-םולש ןופ

 טכַאװש ןוא רעקירביא .ןַא רָאנ זיא טקַא רעטצעל רעד . .. עטסעב

 -םיוא יד ,.. .אפונ עיצַאירּפָארּפסקע רעד ןופ טקעפע םעד ּפָא זיולב

 .עטנאסערעטניא ןַא זיא ,טייז רעשירָאסישזער רעד ףיוא ,גנוריפ

 עסַאמ ַא ןָאטענניירַא רעדיינש ַאנעב טָאה ,זיא רענייטש ןייז יו

 שירעליּפשיוש .,. .ןטייקיניילק יד ןיא .ךָארג ליּפש עקידתופירח

2007 

 ןופ ןָאטיסטעל

 ןופ הנרדמ רעד וצ ןביוהרעד טינ ךיז !עציצַאירּפָארּפסקע, טָאה

 "'ןטנאילירב , רעדָא !ןטַארקָאטסירד,

 "עקירעדַא ןיא עירטסַאלַאכ סמכילע-סולש;

 םולש; טריפעגפיוא *ףעטרַא; רעקרָאי-וינ רעד טָאה 1921 יַאמ ןיא

 ירד ןיא ץנַאט-ַאמימָאטנַאּפ ,עקירעמַא ןיא עירטסַאלַאכ סמכילע

 .א ןופ ָאירַאנעצס טול ,ןָאסנרַאב עיפָאס ןופ טריפעגפיוא ,סענעצס

 ,ן"לדנעמ םחנמ; סלַא ךיביפ טימ ןָאק ךענעה -- קיזומ} *ץנירּפ

 ; דלַאװכוב .נ טביירש גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 טינ ןוא טקַארטםבא וצ זיא ... ץנַאט-ַאמימָאטנַאּפ רעד,

 ןעניימ סעּפע לָאז רע זַא ,טלַאהניא ןשיאעדיא ןיא קידתושממ

 טמערופעגסיוא ןייש ןעוועג זיא ץנַאט רעד ... ,רעהַא רעדָא ןיהַא

 טָאה ןירעטסיימ-ץנאט יד שטָאכ ,טריפעגכרוד טכעלש טשינרָאג ןוא

 ןיא ץנעטעּפמָאק ןוא שנידנעטשרַאפ רעמ ךס א ןזיװעגנסױרַא

 ."ןשזַאנָאסרעּפ עריא טימ עקוװעלירסַאק ןיא יוװ קיטסַאלּפ

 "טיזַאנמי;

 סָאװ) *עיזַאנמיג, השעמ ןייז טכעלטנפערַאפ .ע .ש טָאה 1902 ןיא

 טריזיטַאמַארד זיא סָאװ ,("הטיחש רעד וצ, ןפורעג רעירפ טָאה רע

 ןיא ?עּפורט רענליווק/ רעד ךרוד 1916 ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ןוא

 .ענליוו

 -רָאפ ,תושעמ-.ע.ש ערעדנַא ךס ַא יװ ,טגעלפ גנולייצרעד יד

 עשידיי עלענָאיסעּפָארּפ ןוא *רעבָאהבילא ךרוד ןרעוו טנעיילעג

 .ןרָאיטקַא
 -עמעשט ךורב רעליּפשיוש ןוא רעסישזער רעשיאערבעה רעד

 רע טָאה טיוט ס',ע .ש ךָאנ זַא ,תונורכז ענייז ןיא טלייצרעד יקסניר

 ןטלַאטשעג ערַאברעדנואוו יד ךָאנ ןקנעב וצ רעמ ךָאנ ןבױהעגנָא

 קרַאטש ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא ,ןעגנופַאש סמכילע-םולש ןיא

 טָאה רע .עניב רעד ףיוא קרעוו ענייז ןעגנערבוצפיורַא ןטכַארט

 קידנעייז רעבָא ,קרעוו עשיטַאמַארד סמכילע-םולש ןכוז וצ ןביוהעגנָא

 ןגירק וצ יײז ךעלגעמ ןעוועג טינ זיא ,טלעוו רעד ןופ ןסירעגּפָא

 םעד רַאפ .קרעוװ ס'.ע .ש ןריזיטַאמַארד וצ ןײלַא ןסָאלשַאב רע טָאה

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעגנולייצרעד ייווצ ןבילקעגסיוא רע טָאה קעווצ

 טעברַאַאב ייז ןוא ,"וויזירּפ ןופ, ןוא *עיזַאנמיג, : לעוטקַא טלָאמַאד

 | ,ןטקַא יירד ןיא עסעיּפ ַא ןיא

 רע טָאה ,ןרָאװעג ןעמונעגפיוא טוג זיא עסעיּפ יד יו םעדכָאנ

 זיא סָאװ ,ווירב סלדנעמ-םחנמ טיול עסעיּפ עטייווצ ַא טריזיטַאמַארד

 רעבָא ,רעטַאעט ןשידיי ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ ןרָאװעג טריפעגפיוא ןיוש

 טָאה רע לייו ,טקידירפַאב טינ םיא ןבָאה סעיצַאזיטַאמַארד עדייב

 -סיוא יונעג ןלָאז סָאװ ,ענעגנולעג ןייק טינ ןענייז ייז זַא ,ןטלַאהעג

 ,ןעגנופַאש סמכילע-םולש ןקירד

 -ענּפָא ,גנולייצרעד ַא יו רָאנ רעבָא ,גנולייצרעד יד זיא 1922 ןיא

 ןופ ?סרעטקַאנייא ןיינ; דנַאב ןיא ,שילגנע ןיא .,ןרָאװעג טקורד

 ,טייהוו .פ יסעב

 *רעטַאעט ַאזַאלּפ ןָאזיברַאב; רעקרָאי-וינ ןיא זיא 1952 יַאמ 1 םעד

 ןיא ,*םכילע-םולש ןופ טלעוו יד, ,שילגנע ןיא ,ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ,לריוּפ דלָאנרַא ןופ גנוריזיטַאמַארד רעד ןיא ,ןיירַא טייג'ס רעכלעוו

 ףיוא ןרָאװעג טרידרָאקער רעטעּפש זיא סָאװ ,?עיזַאנמיג, ס'.ע .ש

 טקורדעג ךיוא ןוא עיזיוועלעט ףיוא ןרָאװעג טליּפשעג ,עטַאלּפ ַא

 ,{13516---20 .זז *םכילע-םולש ןופ טלעוו יד; עז ךעלריפסיואו ןרָאװעג

 סָאנעוב ןיא טריפעגפיוא ימע-ןב בקעי טָאה 1958 יַאמ 27 םעד

 קידנסילשנייא ,"םכילע-םולש ןופ טלעװ יד/ ,שידיי ןיא ,סערייא

 | ,?עיזַאנמיג;
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 רעטַאעט ןשידיי

 "הבע ןַאק
 ,"הצע ןַאק גנולייצרעד ןייז טכעלטנפערַאפ .ע .ש טָאה 1904 ןיא

 ליפ ךרוד ןרָאװעג ןגָארטעגרָאפ טפָא רעייז ךָאנרעד דלַאב זיא סָאװ

 -ַארד וויסערגָארּפ, ןופ רעדילגטימ יד ךרוד סרעדנוזַאב ,רעבָאהביל

 עלענָאיסעּפָארּפ ליפ ךרוד ךיוא ןוא ,עקירעמַא ןיא "בולק קיטַאמ

 -ור ,רעלדַא סוילוי ,ַאזַאלעשז רעזייל יוװ ,עּפָאריײא ןיא רעליּפשיוש

 טָאה סע סָאװ ,םעד בילוצ ןוא ,רעצעזטפירש .ל ,יקסווַאלסַאז ףלָאד

 גנולייטנייא עשינעצס עקירעהעג יד ןכַאמ וצ טרעדָאפעג רָאנ ךיז

 טפָא רעייז ךיוא סע זיא ,עסעיּפ-ליּפש ַא ןרעוו לָאז סע טסקעט ןופ

 .ןרָאװעג טליּפשעג

 : רעדנעלסיוא .נ טקרעמַאב ןגַָארטרָאפ סָאזַאלעשז ןגעוו

 | דלישטָאר ןיב ךיא ןעוו ןוא 'הצע,} ןכַאז עניילק ייווצ יד ןיא

 ףרַאד ןעמ .ןּפיט עשירעלטסניק עסיורג ןבענעג ַאזַאלעשז טָאה

 ןייז ,ריר ןייז ,רעק ןדעי ןייז ףיוא ,תועונת ענייז ףיוא ןקוק רָאנ

 ."ןייטשפיוא ןוא ךיז ןצעז

 ,1908 רָאי ןיא ,שזדָאל ןיא ,ןעגנוריפפיוא עקיזָאדיד ןופ ענייא ןיא

 םעד תעב ,"םכילע-םולש; סלַא טקילײטַאב ןײלַא רבחמ רעד ךיז טָאה

 רעטקַאנײא ןַא יו ,שטיװָאקשָאמ ,מ .י טליּפשעג טָאה ןַאמרעגנוי

 רעשילױּפ רעד רעביא ןרָאװעג טליּפשעג טפָא רעייז ךיוא סע זיא

 -כיילג ךיוא סע טָאה רעכלעוו ,גייווצרעבליז ןמלז ךרוד ץניוװָארּפ

 .מ ןופ גנוצעזרעביא רעד ןיא) שיאערבעה ןיא טליּפשעג קיטייצ

 רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ףיוא *הצע ןַא; זיא עקירעמַא ןיא .(ינורפע

 .ץרַאװש סירָאמ ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג עניב

 ןיא שיזיוצנַארפ ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא ךיוא זיא גנולייצרעד יד

 זיא יז ױזַא יו םעד ןגעוו ןוא ,דלעפנעמולב .ל ןופ גנוצעזרעביא רעד

 רעצעזרעביא רעד טלייצרעד ,רעטקַאניײא ןַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןרָאװעג

 : דלעפנעמולב .ל

 לַאנרושז-שדוח ןופ ?כיב עט-9 סָאד סױרַא ןיוש טייג זירַאּפ ןיא;

 ןיא זיא ,('יווער רעשירַארעטיל שידיי;) 'וויוושז דערעטיל ויווער,

 -רַאפ ױזַא סע ןזיא טָאלב-?טיט ןפיוא סָאװ ,ךַאז ַא ןיירַא רעמונ

 סמבילע-םולש ךָאנ ,גיצ רעד ןופ ןַאמ רעד ,עס עד איג,; :טנכייצ

 .'גיצ רעד ןופ ןַאמ, ַא רַאפ סע זיא סָאװ ,ןעמ טכַארט .'השעמ ַא

 ןעמ טמענ .םכילע-םולש ןופ השעמ ַאזַא טינ ךיז טקנעדעג סעּפע

 .השעמ ַא רַאפ סע זיא סָאװ ןסיוו וצ ךעלדנע ןיוש ידכ ןענעייל

 ןַא, סמבילע-םולש : טפערט ונ ַא ... זיא 'גיצ רעד ןופ ןַאמ רעד;

 ןיא טקורדענּפָא סנטצעל ךיא בָאה 'הצע ןַא6 סמכילע-םולש .'הצע

 ."טפירשנכָאוװ-ייװצ רעזירַאּפ עטנַאקַאב טוג ַא ,'ואעלב ואיווער,

 ןופ רבחמ ַא זיא עס עד איג זַא ,דלעפנעמולב טלייצרעד רעטייוו

 .וב-לכ ַא טייצ רעבלעז רעד וצ ןוא ךעלדיל עכַאלפ-שיפַארגָאנרָאּפ

 ןענַאמָאר טריזיטַאמַארד ,ןכַארּפש ךס ַא ןופ טצעזרעביא טָאה רע

 -ןכַארּפש רעּפַאנק ַא זיא רע .ןענַאמָאר סלַא ןסעיּפ טעברַארעביא ןוא

 ָאי ןעק סָאװ ,ףליהעג ַא טימ קידנעטש רע טעברַא רעבירעד ,רענעק

 טימ .טריטּפָאדַא רע ןוא ,טצעזרעביא רענעי .ךַארּפש עקיטיונ יד

 רעכלעוו ,ןייטשניבור םענייא טימ ןדנוברַאפ ךיז רע טָאה קירוצ ןרָאי

 ןוא רעלעטשטפירש רעשידיי-שילױּפ, ַא סלַא ןבעגעגגנָא ךיז טָאה

 ...רע ןוא ,טעברַא עצנַאג יד םיא רַאפ טוט רענעי .,*טסילַאנרושז

 ַאמַארד רעד עגונב .טלדנַאװרַאפ ....ןוא טקינייר ,טצוּפ ,טפיילש

 : דלעפנעמולב טביירש *הצע ןַא; ןופ עיצַאזיט

 גנוצעורעביא סדלעפנעמולב ךאז יד םיא טָאה ןייטשניבור,

 רָאװעג זיא'ס ןוא ,גָאלָאנָאמ ַא ןופ םרָאפ ןיא טלעטשעגוצ
 ירד ..םכילע-םולש ךָאנ ,עס עד איג ןופ טקַא 1 ןיא עידעמָאק;

 00 ,םכילע-םולש רעדָא שטיווָאניבַאר :ףיוא ָאד ןטערט ןָאזרעּפ

 ןַא -- ענעצס יד .רָאי 22 ,ךירדלָאנ ףסוי ,יורפ ןייז ,הקבר ,רָאי
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 ַאזַא ,ןריּפַאּפ טימ ןפרָאװרַאפ שיט-ביירש ַא ,גנוניואוו עמערָא

 "! טייהניימעג ַאזַא ,תורקפה

 "לּפעט סָאד;

 -רָאפ טפָא ןענייז סָאװ ,תושעמ עטסרעלוּפָאּפ עמַאס יד ןופ ענייא

 -יוש עלענָאיסעּפָארּפ ןופ ךיוא ןוא רעבָאהביל ןופ ןרָאװעג טנעיילעג

 ,?לּפעט סָאד, זיא ,רעליּפש

 -ּפַא ןיא סרעדנוזַאב ךיז טָאה דנַאלסור ןשירַאצ ןקילָאמַא ןיא

 -אנילָאמרעי ןירעליּפשיוש יד טנכייצעגסיוא גָאלָאנָאמ םעד ןליּפש

 .ןַאמסייוו

 ןבעגעג טפָא גָאלָאנָאמ רעד טגעלפ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא

 ,לעּפַא הנח ןירעליּפשיוש רעד ןופ ןרעוו

 (שטיװָאקרַאמ סיאול ןופ גנונעכייצ) םכילע-םולש ןוא לּפעט ןטימ ענעדיי יד

 יוגילַאיס,
 -עגַאט רעגרעבמעל; ןיא טכעלטנפערַאפ .ע .ש טָאה 1906 ןיא

 ןעמונעגנײרַא ךָאנרעד דלַאב זיא רעכלעוו ,"ןגילַא'ס,, ןייז *טַאלב

 זיא םרָאפ רעשיגָאלַאיד ןייז בילוצ .קרעוװ ענייז עלַא ןיא ןרָאװעג

 ףיוא *רעבָאהביל, יד ןופ רַאוטרעּפער ןיא ןײרַא דלַאב ?ןגילַא'ס;

 .ןטנווָא-רעטַאעט

 קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא גָאלַאיד רעד זיא 1908 ןיא

 ,"בולק קיטַאמַארד וויסערגָארּפ, ךרוד

 ןרָאװעג טריפעגפיוא גָאלַאיד רעד זיא 1921 רעבמעטּפעס 22 םעד

 -הכולמ רעשידיי רעװקסָאמ,; ןכרוד *טנוװָא םכילע-םולש; ןפיוא

 ,*רעטַאעט

 ןופ לָאר רעד ןיא ןיקסוז ןימינב ױזַא טרעדליש ןישורבָאד .,י

 : ?רעיײמָאלָאק,

 -רַאפ ןשיפַארג ןטיול טפול יד טנעה יד טימ טדיינש ןיקסוז

 טבערטש טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא ,ישזער רעד ןופ טכַארט

 -ָאסַא עלופסטלאהניא ענעי טימ גנונעוַאב עדעי ןעלקיוווצמורַא רע

 .קידנריזילַאנַא .ןבעל ןקידעבעל ַא ןופ ןעמאטש סָאװ ,סעיצַאיצ

 -סוז טָאה ,טפעשז ןקידרעסעמ ןשיטַאמעכס ןכרוד רעײמָאלַאק םעד

 ."טלעטשענפיוא ןצנַאנ ַא ךיז ןיא ּפיט ןקיזָאד םעד ןופ ןיק

 ןופ ר"א קרָאי-וינ ןיא *ףעטרַא; רעד טָאה 1930-31 ןָאזעס ןיא

 .גָאלַאיד םעד טריפעגפיוא רעדיינש ָאנעב

210 



 רעצטַאעט ןשידיי

 ןיא ,שילגנע ןיא ןרָאװעג טקורדעג גָאלַאיד רעד זיא 1929 ןיא

 סרעטקַאניײא, דנַאב ריא ןיא ,קַאלב ַאטעי ןופ גנוצעזרעביא רעד

 ןבעגעגנָא רבחמ סלַא זיא תועט יּפ לע רעבָא ,(717-79 .זז) *שידיי ןופ

 ,ָאקמיב .פ

 -ילגנע עטייווצ ַא ןענישרעד ,עדַאנַאק ,ָאירַאטנָא ןיא זיא 1948 ןיא

 -ָאנַאּפ-םכילע-םולשק רעד ןיא ,קַאבָאר .א .א ןופ גנוצעזרעביא עש

 .(146י147 .זז) *ַאמַאר

 ײרָאטקַאד םייב

 -קָאד םייב;? ןעוועג זיא תושעמ עטנעיילעג-טפָא ס',ע .ש ןופ ענייא

 ,רעליּפשיוש עלענָאיסעּפָארּפ ןוא "רעבָאהביל, ךרוד *רָאט

 ןטעהנַאמ,, ןיא ,קרָאיוינ ןיא זיא 1920 ןיא טײצרָאי ס'.ע .ש תעב

 ס'.ע .ש *רערָאנש; יד ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא *זוַאה ערעּפָא

 "טנעיצַאּפ רעד, ,סייוולוש השמ -- "םכילע-םולש;) *רָאטקָאד םייב,

 ("דניירפנעזייוו ינימ ---

 .ןַאמוינ בקעי ךרוד טרידרָאקער ךיוא זיא *רָאטקָאד םייב;

 "םיריוטקַאד

 ןיא ,(ט"ערת ,עשרַאװ) "תירבעה המיבה ליבשב; גנולמַאז רעד ןיא

 הנינּפ ןוא ץלאזלעדנַאה .א .י ןופ גנוצעזרעביא רעשיאערבעה רעד

 זיא 1924 ןיא .,טקַא 1 ןיא סַאּפש ,*םיריוטקָאד; טכעלטנפערַאפ זיא ,ל

 -יוש ןכרוד ,שיאערבעה ןיא ,ןרָאװעג טריפעגפיוא רעטקַאנײא רעד

 ,יוועל קאשז רעליּפש

 ירמועב ג"ל,

 טריפעגפיוא קרָאייוינ ןיא *ףעטרַא; רעד טָאה 1929-20 ןָאזעס ןיא

 ,םבילע-םולש טיול ,ןיגלָא ,מ ןופ אירַאנעצס ,"רמועב גל; טעלַאב םעד

 -- ץנעט ,רענייוו רַאזַאל --- קיזומ ,ןָאסנָארַא .ב --- סעיצַארָאקעד

 ,חמצ ןימינב

 "לדיפ ןביוא

 ,ביבא-לת ןיא *,המיבה; רעד ןיא זיא 1925 רעבמעצעד 17 םעד

 -ערבעה רעד ןיא ("לדיפ ןפיוא,| 4 ןונכ ילע; ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ,יקסנירעמעשט .,ב ןופ ישזער ןוא גנוטעברַאַאכ ,גנוצעזרעביא רעשיא

 -- סעיצַארָאקעד ןוא ץיוואל ,ז -- ץנעט ,זואהדראפ יסיצ ןב -- קיזומ

 | ,סַאלגטפול .ע

 ןיא| ןַאמכיפ בקעי טביירש "המיבה, ןיא גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 : ןגנוצעזרעביא רעזדנוא

 ַא יו ןעניד ןרָאי עגנַאל ךָאנ ןלעוװ ןעגנוטַאש סמכילע-םולש ,

 םכילע/םולש ןעוו .רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ לַאירעטַאמ שירעפעש

 רע טלָאװ ,רעטַאעט שידיי טכער א טַאהעג ןבעל ןייז ייב טלָאװ

 -ַאעט םעד ןבענעג ןטלָאוװ סָאוװ ,ןסעיּפ ךס ַא טזָאלעגרעביא רעכיז

 רע זיא ,תוהמ ןצנַאנ ןייז טיול ,תורוד רַאפ רַאוטרעּפער ַא רעט

 ןעועג זיא רע שטָאכ ,ןענעדאפדלָאג ןופ גנוצעזטרַאפ ַא ןעוועג

 ןעוועג זיא םכילע-םולש ... .םיא ןופ רעסערנ ךעלכיילגרַאפמוא

 רעד ןופ ,טײקטלצרַאטעגסױא רעשידיי רעד ןופ רעגניזַאב רעד

 ריר ַא ךיז טָאה סָאװ ,?טעטש עניילק סָאד .טיּבַארגימע רעשידיי

 ַא ןופ ןרָאװעג טשרעהַאב זיא ןוא טייקנריורפעננייא ריא ןופ ןָאטענ

 וצ ןזיוװַאב טינ ךָאנ טָאה עיינ סָאד רעבָא ,יינ ןוא טְלַא ןופ שימענ

 -םולש סָאד טיצ גנורעדנע רעד ןופ טָא ןוא ,עטלַא סָאד ןשיווראפ

 טא טסאפענפיוא טָאה םכילע-םולש ... ,רָאמוה ןצנַאנ ןייז םכילע

 זיא'ס) םוטנדיי ןדנפיול םעד ןיא עשימָאק-שינַארט עצנַאג סָאד

 ןציז ךיז לָאז סָאוװ ,דיי ַא סמכילע-םולש ןלעטשוצרָאפ רעווש ךיז

 -םולש טכַאמ שינעפיול סָאד טָא ... ןפיול טינ ןוא קיאור ןסַאלעג

 יד .,לַאירעטַאמ-רעטַאעט טנכייצענסיוא ןַא רַאפ גנופַאש סמכילע
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 רעד ןופ ןטָאש רעד ; ןוחטב ןשידיי ןטימ ןעמַאזוצ ורמוא עשידיי

 .טכיל ריא ןוא טייקכעלקריוו

 גונעג ןעוועג טינ זיא גנולייצרעד עצרוק יד זַא ,רָאלק זיא'ס ...

 ןצונַאב ךיז טזומעג טָאה רעריזיטַאמַארד רעד ןוא ,עסעיּפ ַא ראפ

 ךעלטננייא טגנילעג סָאװ ,ךַאז ַא -- ןעלטימ ענעבעגנענוצ טימ

 עמַאס ןופ טיובעגסיוא טרעוו סע ןדייס ,קידנעטשלופ טינ לָאמנייק

 -רעביא יינספיוא טרעוװ גנופַאש יד ןעוו ,ןביוא עמַאס ןזיב ןטנוא

 "המיבה, רעד ךרוד טליּפשעג ,"עלעדיפ ןפיוא, ןופ ןּפיט

 ,ןבירשעגנָא סע טָאה רבחמ רעד יוװ ,'עלעדיפ ןפיוא,; ,ןפאשעג

 -םולש ןופ ענייא זיא ,ננוצעזרעביא סעשטיווָאקרעב ןיא סרעדנוזַאב

 יד טנעיילעג טָאה סע רעוו ... ןעננולייצרעד עטקעפרעּפ סמכילע

 טעז ןוא ךעלטייז עכעלטע ןצנַאגניא טמענרַאפ סָאװ ,גנולייצרעד

 ,טליפ ,רעדליב ןיינ ןיא עסעיּפ ַא סלַא עניב רעד ףיוא ךָאנרעד סע

 ננורעטיירבסיוא רעצנַאנ רעד ןיא ... .ןעעשענ ָאד זיא סעּפע זַא

 ןיא (ןיילַא רבחמ ןכרוד ןרָאוװעג טכַאמענ טלָאװ יז ןעוו ןליפַא)

 לָאז גנופַאש רעד ןופ טייקכעלרעניא יד זַא ,רַאמענ ַא ָאד קידנעטש

 םוצ רעבָא ,קָאטש ןייא רַאפ ןרָאװענ טגיילעג זיא דוסי רעד .זדייל

 ןטלַאה סָאװ ,ןעננוליײטּפָא עכלעזַא ןרָאװעג ןבענענוצ ןענייז ןינב

 רעדנוזַאב דליב סעדעי .עלעווַָאנ רעד ןופ םטיר םעד סיוא טינ

 ןעמַאוצ עֶלַא רעבָא ,טבערטשענ טָאה ןעמ סָאװ ,סיוא טקירד

 ,טכיוועג סָאד רעביא ןנייטש

 טקירדענסיוא ןבָאה ייז ,טונ טייל-המיבה, יד ןבָאה טליּפשענ ...

 ןזיוענסיױרַא טָאה ץַארַאב .טליצעג טָאה עסעיּפ יד סָאוװ יונעג

 ןייז טימ טוג רעייז ןעווענ זיא רע . .. ןליּפש ןייז ןיא טקַאט ךס א

 טקירדענסיוא טָאה רע ןכלעוו ןיא ןח םעד טימ ,ןליּפש ךעלרעניא

 (ילתפנ) יקסנירעמעשט . .. ,רעיורט ןליטש םעד ןוא טפַאשקנעכ יד

 ךַאפ ןייז ךיוה טלַאה סָאװ ,רעמזעלק ןקיציה םעד ןבענענ טָאה

 -עלַאב ענעעזעגנָא יד רעפטנע ןקיטכיר םעד ןעגנַאלרעד ןָאק ןוא

 רעבָא זיא ןטסעבמַא . .. דובכ סניז ענייז ןא ןריר ייז ןעוו םיטַאב
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 רעטַאעצט ןשידיי
 וועטא אם: 22:

 -דנעה עלהנח ... רעטסיימלעּפַאק רעטלַא רעד סלַא ןיקסעמ ןעוועג

 ןיקצאלק . ,. !קיזמ, ַא ?גניי שידיי ַא ןופ ּפיט ַא ןבעגעג טָאה רעל

 ַא ןופ רעטקַארַאכ ןכעלטייד ַא ןבענעג ןכירטש עניד טימ טָאה

 ַא ,עידעמָאק עשידיי ענייש ַא ... ?כה ךס רעד... עסקַאט לעב

 ",המיבה, רעד ןופ ןוא םכילע-םולש ןופ ןח ןטימ עידעמָאק

 טסעקדָארב ןלַאנָאיצַאנ ןכעלטנכעוו ןפיוא זיא 1947 יַאמ 4 םעד

 רַאנימעס ןשיגָאלָאעט ןשידיי ןופ ן"טייל לענריוטיא,} *דימת רנ;

 ןפיוא; ס'.ע .ש ,שילגנע ןיא ,ןרָאװעג טריפעגפיוא ,קרָאי-וינ ןיא

 טריסישזער ,לריױּפ דלָאנרַא ןופ ָאידַאר רעד רַאפ טעברַאַאב ,"לדיפ

 ,יקסרָאמַאמ סירָאמ ןופ קיזומ ,ּפַאּפ קנערפ ךרוד

 -לעוו רַאפ ,"לדיפ ןפיוא, טעברַאַאב שטנאר .א .י טָאה 1959 ןיא

 טרעוו סָאװ ,עטַאטנַאק ַא ןבירשעגנָא טָאה ץפח רימידַאלוװו רעכ

 .עקירעמַא ןיא ןרָאכ-סקלָאפ עשידיי יד ךרוד ןעגנוזעג

 ,דרָאקער ַא *רָאטינָאמ; עמריפ רעד ךרוד סױרַא זיא 1960 ןיא

 ,ַאווליס עד דרַאוַאה ןופ טנעיילעגרָאפ ,"לדיפ רעד, ,שילגנע ןיא

 "ררעסעדמ סָאד,

 יקסװָאלַאגיס השמ ןופ ןרָאװעג טריזיטַאמַארד זיא *לרעסעמ סָאד;

 "לַאנרושז רעדניק; רעקרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןוא

 -עמייב רעניטנעגרַא; ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא ןוא (1945 לירּפַא)
 ,(1947 ,70 'נ) "ךעל

 -ָאמימ זיא (1956 .ווָאנ ,קרָאי-וינ) ?ןיטעלוב רעשיגָאגַאדעּפ ,, ןיא

 ךָאנ ןייז ךיוא לָאז סע ,יסַאר דוד ןופ עיצַאזיטַאמַארד ַא טריפַארג

 ,ץלַאמ לואש ןופ עיצַאזינעצסניא עטריפַארגָאמימ ַא

 -רוטיא/, םַארגָארּפ-עיזיוועלעט ןפיוא זיא 1946 רעבָאטקָא 27 םעד

 סָאד, ,שילגנע ןיא ,ןרָאװעג טריפעגפיוא (דימת רנ) "טייל לענ

 ףסוי ןופ ןבירשעג ,גנולייצרעד ס'.ע .ש ףיוא טריזַאב ,"לרעסעמ

 ,לעדנימ

 יירעגייו רעד

 -עגפיוא קרָאי וינ ןיא *ףעטרַא, ןכרוד זיא 1928729 ןָאזעס ןיא

 עטצעל יד, סרידַאנ השמ לטסעמ בקעי ןופ ר"א ןרָאװעג טריפ

 -ץגּפָא ךיוא זיא סָאװ ,םכילע םולש טיול *רעגייז ַא ןופ ןטונימ

 ,?ןטסקעט-רעטַאעט , ךוב ןיא ,קרעוו עטלמַאזעג סרידַאנ ןיא טקורד

 טרינעצסניא ,"רעגייז רעד, ןענישרעד ענליוו ןיא זיא 1921 ןיא

 ,יקסמָאטסַאב .ש ןופ

 טקורדעג *טלעוו רעדניק,א רעקרָאי וינ רעד ןיא זיא 1921 ןיא

 ,יקסנוד .ש ןופ עיצַאזינעצסניא ןַא ןרָאװעג

 "טסערּפ יד, גנוטייצ רעסערייא סָאנעוב רעד ןיא זיא 1929 ןיא

 .גרעבכיוג .י ןופ טרינעצסניא .,"רעגייז רעד, ןרָאװעג טקורדעג

 -רעדניק ףיוא ןרָאװעג טליּפשעג ןענייז סעיצַאזינעצסניא עלַא

 ,ןעגנולעטשרָאפ

 סעיצבַאזיטַאמַארד עניילס

 טכַאמעג ןענייז ןעגנולייצרעד ערענעלק ןוא ערעסערג ס'.ע .ש ןופ

 ךס ַא .סעיצַאזינעצסניא ןוא סעיצַאזיטַאמַארד רועיש ַא ןֶא ןרָאװעג

 -עג טריפעגפיוא ןענייז ייז .ןרָאװעג טקורדעגּפָא טינ ןענייז ייז ןופ

 ייב סרעדנוזַאב ץנַאג רעבָא ,ןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ תעב ןרָאװ

 -יטַאמַארד יד ,םיבוט-םימי עשידיי םוא לעיצעּפס ,ןעגנורעייפ-לוש

 רעבָא ,רערעל ךרוד לייטנטסרעמ ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סעיצַאז

 רעדָא ,ןזיירק עשיטַאמַארד יד ןופ רעריפנָא ךרוד טּפָא ץנַאג ךיוא
 ."רענעייל עטוג, םתס

 טקורדעג ןענייז סעיצַאזיטַאמַארד יד טָא ןופ לייט רעסיוועג ַא

 רעצנַאג רעד רעביא ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןרָאװעג
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 טכַאמעג זיא סָאװ ,ןברוח ןשידיי ןסיורג ןכָאנ ןוא ,טלעוו רעשידיי

 ייז ךעלגעממוא יו טעמכ ןרָאװעג סע זיא ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג

 רעבָא ,ןקורד יד ןופ סעטַאד יד ןריסקיפרַאפ ןוא ןעלמַאזוצפיונוצ

 טנכייצרַאפ רימ ןבָאה ,ןעועג ךעלגעמ זדנוא זיא סע לפיוו ףיוא

 ;סעיצַאזיטַאמַארד עקידנגלָאפ

 -ינעצסניא ,רעדניק עשידיי רַאפ השעמ ַא ,"תועובש ףיוא סנירג;

 -רעפ רעטיײברַא דרע עשידוי גַאלרעפ ,טַאלבנעזָאר קחצי ךרוד טריז

 עבלעזיד טריפעגפיוא ,(.זז 8) 1916 ינוי 17 םעד ,זדָאל ,*ץולחה,, ןייא

 ."רימזה, רעשזדָאל ןיא עטַאד

 -ָאקרעב .ד .י ןופ טרינעצסניא יירפ ,(סענעצס 23) *טלעג הכונח;

 ,1923 רעבמעווָאנ ,קרָאי-וינ ,?לַאנרושז רעדניקג ןיא טקורדעג ,שטיוו

 רעקרָאי-וינ ןכרוד (.זז 32) 1925 ןיא לכיב רעדנוזַאב ַא יו ןענישרעד

 ,ענליו ןיא ןענישרעד 1936 רעבמעווָאנ ןיא ."תונתמ; גַאלרַאפ

 ,רעדליב 2 ןיא עידעמָאק סלַא ,שטיגיליג .י ןופ טרינעצסניא

 ,רעניטַאוװַארּפ .א ןופ טריזיטַאמַארד ,(קיירטס-רעניה רעד) *תורּפכ;

 רענליוו ןיא טקורדעגרעביא ,(1924) *לַאנרושז רעדניק, ןיא טקורדעג

 -סיוא ערעדנוזַאב ַא ןיא ןענישרעד ,(1927-28) "ךעלעמייב עקנינירג;

 עשידיי עיינ, גַאלרַאפ רענליוו ןיא "קיירטס-רעניה רעד; נ"א עבַאג

 -ַאװַארּפ ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא ןוא (.זז 29) 1928 ,"לושסקלָאפ

 ,(121-126 ,זז) 1942 ,ָאגַאקיש ,"ןסעיּפ בוט םוי; ךוב טרעניט

 ידע גַאלרַאֿפ ,.ב ,ש ןופ טרינעצסניא ,*הסּפ רעטרעטשרַאפ רעד;

 -םיוא עטייווצ ַא ןוא ,(.זז 16) 1927 ,ענליוו ,?לושסקלָאפ עשידיי עיינ

 עשידיי עיינ, גַאלרַאפ ,(.זז 18) 1928 ענליוו ןיא ןענישרעד ,עגַאל

 ,יקסמאטסאב .ש ןופ טרינעצסניא ,"לוש

 -םולש ןופ סענעצס יירד ןיא רעטקַאניײא ,"הכוס ַא לָאמנייא ןיוש;

 רעדניק, ןיא טקורדעג ,רעניבַאר רתסא ןופ טריזיטַאמַארד ,םכילע

 ,1929 רעבָאטקָא ,קרָאי-וינ ,?לַאנרושז

 -עצסניא ,רעדליב ייווצ ןיא ליּפש-םירוּפ ,"שורושחא גיניק םַאב;

 -רושז רעדניק, רעקרָאי-וינ ןיא טקורדעג ,רעניטַאװַארּפ .א ןופ טרינ

 "רבח רעד; לַאנרושז רענליוו ןיא זיא 1925 ןיא .,(1920) "לַאנ

 טול טרינעצסניא יירפ ,"שורושחא גיניק םייב/, ןרָאװעג טקורדעג

 ןופ ליּפש-םירוּפ ַא טימ ןדנוברַאפ ןוא ןטקַא 2 ןיא ןמכילע-םולש

 עבַאגסיוא עטַארַאּפעס ַא יו ןענישרעד 1927 ןיא זיא סָאװ ,רעזעלג .ל

 ,"ךעלעמייב עקנינירג;/ גַאלרַאפ רענליוו ןיא

 -עצסניא ,(םכילע-םולש ןופ סענעצס ייווצ ןיא דליב) *רעגייז רעד;

 רעקרָאי-וינ רעד ןיא ןרָאװעג טקורדענּפָא זיא ,יקסנוד .ש ןופ טרינ

 השמ טָאה רעירפ ךָאנ רעדָא 1921 ןיא .(1921) *טלעוו רעדניק;

 טיול) "רעגייז ַא ןופ ןטונימ עטצעל יד; ןייז טכעלטנפערַאפ רידַאנ

 ךוב ןייז ןיא ןיירַא זיא סָאװ ,(סענעצס ייווצ ןיא ,םייכיעלַא-םעלָאש

 ןיא זיא 1931 ןיא ,(226-239 .זז ,1932 .קרָאי-וינ) ?ןטסקעטרעטַאעט,

 ,"רעגייז רעד, ןענישרעד *לושסקלָאפ עשידיי עיינ; גַאלרַאפ רענליוו

 1929 ןיא ךָאנ זיא סָאװ ,(.זז 16) יקסמָאטסַאב .ש ןופ טריזינעצסניא

 -רעד זיא ןוא ,"ךעלעמייב עקנינירג, לַאנרושז ןיא ןרָאװעג טקורדעג

 1925 ןיא ,1938 ןיא ,עגַאלפיוא רעטייווצ ַא ןיא ,ענליוו ןיא ןעניש

 יד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ *לַאנרושז רעדניק, רעקרָאי-וינ ןיא זיא

 טקורדעגרעביא 1929 ןיא זיא סָאװ ,גרעבכיוג .י ןופ עיצַאזינעצסניא

 ,סערייא סָאנעוב ןיא *עסערּפ יד, ןיא ןרָאװעג

 -םולש ןופ סענעצס ריפ ןיא ליּפש-םירוּפ ,"ןתונמ חלש ייווצ,

 -וינ ןיא טקורדעג זיא ,רעניבַאר רתסא ןופ טריזיטַאמַארד ,םכילע

 - ,(1921) *לַאנרושז רעדניק, רעקרָאי

 יירד טול ,סענעצס יירד ןיא ליּפש-רעדניק ַא ,"רדס םוצ חסּפ;

 טרינעצסניא ןוא טעברַאַאב יירפ ,םכילע-םולש ןופ תוישעמ בוט:-םוי

 *לַאנרושז רעדניק; רעקרָאי-וינ ןיא טקורדעג זיא ,רעניבַאר רתסא ןופ
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 ןופ ןָאטיסטעל

 רַאורבעפ) "ךעלעמייב עקנינירג,; ןיא טקורדעגרעביא ןוא ,(1931)

5, 

 עכעלטע ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז "סנזח םעד יסייּפ לטָאמ, ןופ

 ןופ טרינעצסניא ,םכילע-םולש טיול "?סַאװק; :סעיצַאזינעצסניא

 -רעביא ,(1923) *לַאנרושז רעדניק, רעקרָאי-וינ ןיא טקורדעג ,לארשי

 -ניא ןופ ןעמָאנ ןלופ ןטימ 1957 ןיא לַאנרושז ןבלעז ןיא טקורדעג

 ,לארשי ןופ טרינעצסניא ,"טסינ סַאג ַא; .גרעבכיוג .י : רערינעצס

 ןיא זיא 1935 ןיא ,(1924 ץרעמ) *לַאנרושז רעדניק, ןיא טקורדעג

 יסייּפ לטָאמ/ ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ "רבח רעד; לַאנרושז רענליוו

 ,יקסניליג .מ (1 ןופ ןעגנורינעצסניא ייווצ ,*ַאקירעמַא ןיא סנזח םעד

 גַאלרַאפ רענליוו ןיא ןענישרעד 1926 ןיא ןענייז סָאװ ,ןיװָאסַאל .ל (2

 רעד, לַאנרושז רענליוו ןיא זיא 1925 ןיא ."ךעלעמייב עקנינירג;

 טרינעצסניא ,*עקירעמַא ןיא לטָאמ, ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ *רבח

 ,יקסניליג .מ ןופ *סנזח םעד יסייּפ לטָאמ, ןופ לייט ןטייווצ ןטיול

 -עמייב עקנינירג, גַאלרַאפ רענליוו ןיא ןענישרעד 1936 ןיא זיא סָאװ

 ןרָאװעג טקורדעג "ךעלעמייב עקנינירג, ןיא זיא 192677 ןיא ."ךעל

 םעד יסייּפ לטָאמ , טיול רעדליב 10 ןיא עידעמָאק ,"תוסנרּפ סוהילא;

 -רעביא 1945 ןיא זיא סָאװ ,שטיװָאניבַאר .מ ןופ טרינעצסניא ,"סנזח

 1959 ןיא ."ךעלעמייב רעניטנעגרַא; ןיא ,זייוולייט ,ןרָאװעג טקורדעג

 םעד יסייּפ לטָאמ; ןענישרעד "ןעגנולמַאזע רעקרָאי-וינ ןיא זיא

 -רעװַאכ ןופ טריזיטַאמַארד ,םכילע-םולש ןופ *עקירעמַא ןיא סנזח

 -ענּפָא *לַאנרושז רעדניקא רעקרָאי-וינ ןיא זיא 1929 ןיא .רעווַאּפ

 טרינעצסניא ,(סנזח םעד יסייּפ לטָאמ) *ןטנַארגימע; ןרָאװעג טקורד

 .גרעבכיוג .י ןופ

 -עצסניא ,רעדליב 4 ןיא עידעמָאק ,"רעדיינש רעטפושיכרַאפ רעד;

 לַאנרושז רענליוו ןיא 1925 ןיא ןענישרעד זיא ,יקסרעּפ .א ןופ טרינ

 עבַאגסיוא עטַארַאּפעס ַא יו ןרָאװעג טקורדענּפָא זיא ןוא ,"רבח רעד;

 ,"ךעלעמייב עקנינירג; גַאלרַאפ ןיא ,ענליוו ןיא ,1927 ןיא

 זיא ,(ר"-מ .ב ןופ טריזיטַאמַארד) םכילע-םולש ןופ *איבנה והילא;

 ,"גנוטייצ רעדניק , רעקרָאי-וינ ןיא 1927 ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ

 זיא ,רענייוו .ש ןופ סענעצס ףניפ ןיא טרינעצסניא ,"גורתא רעד;

 -טסוגיוא) *לַאנרושז רעדניק, רעקרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ

 ,(1939 רעבמעטּפעס

 -דירב דוד ןופ טרינעצסניא יירפ ,(ןמכילע-םולש טיול) "ןָאפ יד;

 "לַאנרושז רעדניקק רעקרָאי-וינ ןיא ןענישרעד טשרעוצ זיא ,רעשז

 -נעגרַא; ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא 1946 ןיא זיא ןוא ,1940 ןיא

 ,טריפַארגָאימימ) "ןיטעלויב רעשיגָאגַאדעּפ, ןיא ."ךעלעמייב רעניט

 ,רעדליב יירד ןיא ליּפש ַא; טכעלטנפערַאפ זיא (1946 יַאמ ,קרָאי-וינ

 ,"דורלעמ .מ ןופ

 -רַאפ זיא ,יקסווָאלַאגיס השמ ןופ טריזיטַאמַארד ,"לרעסעמ סָאד,

 -רעביא ןוא ,(1945) *לַאנרושז רעדניק, רעקרָאי-וינ ןיא טכעלטנפע

 ןענייז סע .(1947) "ךעלעמייב רעניטנעגרַא; ןיא ןרָאװעג טקורדעג

 דוד ןוא ץלַאמ .ש ןופ ןעגנוריזיטַאמַארד ייווצ ךָאנ ןַאהרַאפ ךיוא

 רעשיגָאגַאדעּפ, ןיא ןרָאװעג טריפַארגָאימימ ןענייז סָאװ ,יסָאר

 ,"ןיטעלויב

 ,יקסווָאלַאגיס השמ ןופ טרינעצסניא יירפ ,"הצמ עכעלרעפעג יד;

 רעדניקא רעקרָאי-וינ ןיא 1946 ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא
 ,*לַאנרושז

 גַאלרַאפ רענליוו ןיא ןענישרעד ןייז לָאז ?סרעניּפשדלָאג יד;

 . ןופ עיצַאזינעצסניא ןַא זיא 1945 ןיא ."ךעלעמייב עקנינירג;

 ,"לַאנרושז רעדניק, רעקרָאי-וינ ןיא ןענישרעד גרעבכיוג

 זיא ,ןַאמטיל ןופ טריזינעצס ,םכילע-םולש ןופ *לטיה ַא רעביא;
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 ידע גנוטייצ רעסערייא-סָאנעוב רעד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ

 ."עסערּפ

 (ןעמעכיילַא םעלָאש טיול עקנעצס) "לטעטש ןיא סעואווש ווערע;,
 -סָאנעוב רעד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא גרעבזיב סחנּפ ןופ

 ."עסערּפ יד; גנוטייצ רעסערייא

 ,שטיווָאקרוי .י ןופ טרינעצסניא ,"ןענַארָאטסער רעקוועלירתכ,

 "וינ ןיא (1959 רַאונַאי ,טריפַארגָאימימ) ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא

 ,"ןיטעלויב רעשיגָאגַאדעּפ , רעקרָאי

 -םכילע-םולש ַא ,"ןכַאל ןסייה םיריױטקָאד -- טנוזעג זיא ןכַאל,

 -ַאדעּפ, רעקרָאי-וינ ןיא טכעלטנפערַאפ זיא ,קעטָאלמ ,י ןופ ליּפש

 ,(1959) "ןיטעלויב רעשיגָאג

 זיא 1940 ינוי 9 ןוא לירּפַא 27 ,20 ןופ (א"ב) *עסערּפ, רעד ןיא

 "רעדליב עקידעבעלא רעדליב 2 ןיא עקנעצס ַא טקורדעגּפָא ךיוא

 .ע .ש ןגעוו

 יןטנװַא-םכילע-םולש,
 : טביירש דלַאװכוב ;נ

 יד ,טרָאו רעדנוזַאב ַא ןענידרַאפ ןעננורעייפ םכילע-םולש יד ,

 ענייז וצ טרָאװ ןשידיי ןופ רעטסיימ םעד ןעננערב ןופ עיצידַארט

 קנַאד א זיא םרָאפ רעשינעצס רעקידנסיירטימ ַא ןיא רערערַאפ

 .טסעפ-סקלָאפ ַא ןופ הגרדמ רעד וצ ןסקַאװעגסיױוא ףעטרַא םעד

 -עגכרוד טָאה ףעטרַא רעד סָאװ ,ןטנווֶא םכילע-םילש עכעלרעי יד

 טימ טקַאטנָאק ןקידעבעל ןיא ןטלַאהעג רעטַאעט םעד ןבָאה ,טריפ

 ןענייז ענעי רעדָא תוביס יד בילוצ סָאוו ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד

 ןוא .רעטַאעט-רעטעברַא םעד ןופ רעננעהנָא ןייק ןעוועג טשינ ייז

 -עשזדנָאלב ענייז עלַא ןיא זַא ,ןקנעדענ וצ גנוקידירפַאב ַא זיא'ס

 טָאה ,עסעיּפ-ריטיגַא רעד ףיוא ןעננולעטשנייא ענייז עלַא ןיא ,ןשינ

 -םולש טקיסעלכַאנרַאפ ןוא ןסעגרַאֿפ טשינ לָאמנייק ףעטרַא רעד

 -ימָאנעד רעכעלטּפַאשניימעג רעד ןעוועג זיא םכילע-םולש .,ןמכילע

 יד ןוא רעטַאעט-רעטעברַא ןרענָאיצולָאװער םעד ןשיוװצ רָאטַאנ

 ."ןסַאמ-סקלָאפ עשיריי

 ""יטכילע-םולש ןופ טלעװ יד,

 -ַאעט ַאזַאלּפ ןָאזיברַאב; רעקרָאי-וינ ןיא זיא 1952 יַאמ 1 םעד

 "טםכילע-םולש ןופ טלעוו יד, ,שילגנע ןיא ,ןרָאװעג ןבעגעג *רעט

 -רַאפ, ס'.ע .ש טימ טשימעג ,השעמסקלָאפ -- "םלעכ ןופ השעמ,}

 -מיג, ןוא ץרּפ .ל .י ןופ *גייווש עשטנָאב; -- "לרעדיינש עטפושכ

 ןרָאטַארַאנ סלַא "םירפס רכומ עלעדנעמ, טימ .ע .ש ןופ *עיזַאנ

 .לריוּפ דלָאנרַא ןופ טצעזרעביא ןוא טריזיטַאמַארד

 -גןיקטע סקורב רעקיטירק:רעטַאעט רענַאקירעמַא רעטנַאקַאב רעד

 | : גנוריפפיוא רעד ןגעוו עיזנעצער ןייז ןיא טביירש ןָאס

 -ַאב ,רעטכעלעג סױרַא טפור ...'םכילע םולש ןופ טלעוו יד, ,

 ַא ןיולב ןיא 'םלעכ ןופ השעמ אא,... .ליפענטימ ,גנורעטסיינ

 ןשימייה ַא טימ ןָאט וצ טָאה סע .טָאדקענַא רעקידלטעטשניילק

 א ןשיווצ דישרעטנוא םעד טינ טסייוו סָאװ ,דמלמ א ןנעוו ץיוו

 .קידנפורסיורַא ןוא טכייל זיא רעבָא ישזער יד .קָאב ַא ןוא ניצ

 ַאֹד ןיא סע .ץנַאט א יו ןבענעגרעביא טרעוו אפונ השעמ יד . . ,

 ןשיווצ ןוא בייוו ןייז ןוא דמלמ םעד ןשיווצ נָאלַאיד רעקיסַאּפ ַא

 -עלע רעשיטסירָאמוה רעד .ןירעפיוקרַאפ-ניצ רעד ןוא דמלמ םעד

 ליוו ןופ ץנַאט רעשיריל רענעטָארעג ַא זיא עציקס רעד ןיא טנעמ

 ,ןרָאװעג טקיטייזַאב ןטלָאװ ןנָאלַאיד יד ןעוו וליפַא .דמלמ ףְלַא יל

 -ַאב ַא רעיושוצ יד ןבענעג ץנַאט רעשיטסירעטקַארַאכ רעד טלָאװ

 יד ואוו ,םלעכ ןופ תושּפיט רעד ןיא קילבניירא ןקידנקידירפ
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 רעטַאעט ןשידייי

 טריזַאב ,'עיזַאנמינ, . . . .עטציּפשעגרעביא ןייק טינ ןענייז ןשטנעמ

 .ליּפש ערעטסנרע רעמ ַא זיא ,םכילע-םולש ןופ גנולייצרעד ַא ףיוא

 -עגנייא רעבָא ,םעניילק ַא ןופ עטכישעג יד סע זיא טנורג ןיא ..;

 טמענרַאפ יז .,עיצַאנערגעס ןופ ךיז ןסיירוצסיױרַא בורּפ ןטרַאּפש

 רעד ביל זיא רעכוזַאב-רעטַאעט םעד .,ןעעדיא ןייק טימ טינ ךיז

 ןקיטכיזרָאפ םעד -- ןרעטלע ייווצ ןופ טערטרָאּפ רעסיז-רעטיב

 טשרעהַאב ןענייז סָאװ --- רעטומ עטרַאּפשעגנייא יד ןוא רעטָאפ

 רעד ןיא .ןוז רעייז רַאפ גנודליב ןופ עיזיו רעשיטסימ ַא ןופ

 ,טנָאמרעד טינ ןתמא עניימענלַא ,עטיירב יד ןרעוו עציקס רעצרוק

 ַארַאס .רענוד ַא טייקליטש רעד ןופ יו סיױרַא ךיז ןסייר ייז שטָאכ

 ןליּפש ,רעטָאפ רעד ,יקסווָאנרַאק סירָאמ ןוא ,רעטומ יד ,םעהנינָאק

 רעטָאפ םנופ גנורעדליש סיקסווָאנרַאק .רמ .ךעלרע ןוא טקישעג

 עקיטפערק ןוא ענעפילשענסיוא-ןייפ א ןוא קיטשרעטסיימ ַא זיא

 |ןענייז| ןיא סָאװ ,ןלַאירעטַאמ קידנעמענ ... .ליּפשיוש קיטש

 ןוא ןרָאסישזער ,ןרָאטיוא יד ןבָאה ,שילַארטַאעט טשינ רשפא

 טנווא ןִַא ןבענענ זדנוא 'םכילע-םולש ןופ טלעוו יד, ןופ ןרָאיטקַא

 -רעטַאעט רעבָא .טושּפ סיוא טעז םורַא ץלַא .טסנוק רענייפ ןופ

 -ראפ טָאה ןשטנעמ ןופ גנוקידנעטשראפ עפיט ןוא גנורַאפרעד

 ."טייקנייש ןוא המכח ,סָאטַאּפ ,רָאמוה ןיא ןכַאז עטושּפ טלדנַאוװ

 : ימע ןב-ןירטסע ַאװַאלס טביירש גנולעטשרָאפ רעט-200 רעד וצ |

 :עלהשעמ ַא סמכילע-םולש ףיוא טריזַאב ,'דמלמ רעמעלעכ , ,

 רשפא ,רעטקַאנייא רעטנַאמרַאש ַא -- ?רעדיינש רעטפושכרַאפ רעד

 םנופ טליּפשענ ,דמלמ רעד ןֹוא ,סַאלב ֹוצ ?סיב ַא דנַארב יביפ זיא

 עצנַאנ יד זיא ךָאד ,קסעטָארג וצ ?סיב ַא ,יל ?יוו רעליּפשיוש

 יד ,קידונח ןוא קידהשעמ -- ןייש רעטקַאנייא םנופ גנורינעצס

 ,טכַארבעגנסױרַא ָאד זיא ?יּפשסקלַאפ ַא ןופ טעטיוויאַאנ עצנַאג

 ןוא ,/עיזַאנמיג; ףיוא ןלַאפענ זיא לַאװסיױוא רעד סָאװרַאפ ...

 -נולייצרעד ערעטנַאסערעטניא ןמכילע-םולש ייב ָאטינ ןעד זיא יצ

 -מיס וצ ןזיוואב טָאה עּפורג יד .השקשינ רָאנ .טינ ךיא סייוו ,ןעג

 ןט-19 םניא דנַאלסור ןופ דליב עשיטסילַאער עיורג סָאד ןריזילָאב

 ןופ טייוו ױזַא טשינ זיא 'סוזָאלק סורעמונ; רעד .טרעדנוהרָאי

 ןיקסוָאנרַאק טמוק סע ,דנַאל ןעיירפ םעד ןיא ,ָאד ךיוא זדנוא

 ,רעטָאפ םעד ןליּפשרעביא טשינ ןוא ןליּפש םענייפ ןרַאֿפ קנַאד ַא

 רע .םכילע-םולש ןופ ךַאז א ןיא ןָאט וצ גנירג רעייז זיא סָאװ

 טשינ רעבָא ,רעמערק ןשידיי ַא ןופ דליב קיטכיר ַא ןבעגענ טָאה

 רָאנ ,רעקילדנעצ יד ןיא ןעעזענ ייז טָאה רע ואוו ,קרָאי-וינ ןופ

 טָאה ןדיי ַאזַא --- טייצ רענעי ןיא דנַאלסור ןופ רעמערק ַא ןדיי ַא

 סָאד יוו םַאהנינָאק ַארַאפ .ןעעזענ טינ לָאמנייק רעכיז ךָאד רע

 טייקנייפ ךס ַא טנָאמרַאפ יז רעבָא ,טכיירגרעד טשינ םיא טָאה ,כייוו

 ךיוא .עלָאר ריא טימ טעװַארּפסענ טונ ץנַאנ ךיז טָאה יז .ןח ןוא

 ןָאט ןוויאַאנ ריא טימ טָאה דנַארב סימ יוװ םַאהגינָאק ַארַאס

 .ןדנואוושרַאפ גנַאל עלהשעמ ַא ןופ רעפסָאמטַא יד ןפַאש ןפלָאהעג

 עצנַאג יד רעבָא ,ליװ ןעמ זַא ,תומינּפ עניילק ןעניפעג ןָאק ןעמ
 -סיטרַא ןוא גנַאגוצ ןיא ךעלרע ךעלרעּפניישַאב זיא ננולעטשרָאפ

 ."םורפ-שיט

 . ןבעגעג ןרעוו סָאװ ,ןכַאז .ע .ש ייווצ יד ןגעוו טביירש רָאנָאה .פ

 ; םַארגָארּפ םעד ןיא

 טרעוו םַארנָארּפ םעד ןופ עציקס רעטשרע רָאנ רעד ןיא ...,

 סָאװ ,,םימכח רעמלעכ, יד ןנעוו השעמ-סקלָאפ ַא ןבעגעגרעביא

 רעד, גנולייצרעד עכעלרעדנואוו סמכילע-םולש טריוויטַאמ טָאה

 טרעוו גנוסַאפיוא-עיזיועלעט רעד ןיא .'רעדיינש רעטפושכרַאפ

 זיא ךַאז עצנַאג יד .עיצאזיליטס ףיוא טלעטשעג טפָא ּפָארט רעד

 ,זיא ןוא ,ןטָאדקענַא עצרוק עירעס ַא וצ ןרָאװעג טריצודער רעדייל
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 .סרעטקאנייא יירד יד ןופ עטסכַאוש יד ,גנוניימ רעזדנוא טיול

 רעפיט סמכילע-םולש טזָאלעגסױרַא ןצנַאגניא טרעוו ליּפש םעד ןיא

 שינדנעטשרַאפ ןייז ןוא טפַאשמערָא רעשידיי רעד וצ ליפענטימ

 -רַאק סירָאמ ... .ןדיי עקידלטעטשניילק עטושּפ עויאַאנ יד רַאפ

 .עדריוו סיורג טימ בר רעמלעכ םעד ןופ לָאר יד טליּפש יקסווָאנ

 קרַאטש וצ לסיב ַא לָאמלייט טרעוו דמלמ רעד סלַא לעטסַאמ אריז

 סדמלמ םעד .ןלָאר ענייז 'ןליּפשוצסיױא, גנוניינ ןייז ןופ ןסירעגטימ

 .ןבירטרעביא-טינ ןוא ךעלריטַאנ טליּפש ,רעקָאװ יסנענ ,יורפ

 ,עציקס עטירד יד זיא ןעננולעטשרָאפ יד ןופ עטסקרַאטש יד

 -רעד סמכילע-םולש ןופ גנוריטּפָאדַא ןַא טכַארבענ טרעוו סע ואוו

 ןרעו עציקס רעד ןיא ןלָאר-טּפיוה יד ... ,'עיזַאנמיג, גנולייצ

 סירָאמ ןוא גריוב דורטריוג רעלטסניק עטסואווַאב יד ךרוד טליּפשעג

 רעייז טימ סיוא סרעדנוזַאב ךיז ןענעכייצ עדייב .,יקסווָאנרַאק

 ןופ דליב לופטכַארּפ א טינ יקסוװוָאנרַאק .ליּפשנעמַאזוצ םענייפ

 ,רעטָאפ ןזעיציבמַא ,ןטמיטשעג-שיפָאזָאליפ ,ןקידלקַאװ לסיב ַא םעד

 רעסיורג ַא טימ ןוא וויטיסנעס רעייז טליּפש נריוב דורטריוג

 ,רעטומ ענעבעגעגרעביא רעבָא עקידנרינימָאד יד שינדנעטשרַאפ

 -נָאק . .. ,דניק ריא רַאפ 'טנעוו ענרעזייא ןכערב וצ, טיירג זיא סָאװ

 ןיא .ןהשמ ןופ לָאר יד טנכייצענסיוא טליּפש ףעזָאשזד דַאר

 ,ןֶָא טלַאה רעטקַאנייא רעד סָאו ,טייצ רעצרוק רעד ןופ ךשמ

 רעישוצ יד ןופ ןניוא יד רַאפ סיוא השמ רעננוי רעד טסקַאוװ

 -ריווקרעמ רָאנ ... .ןשטנעמ ןפייר ַא וצ רוחב ןקידוועמעש ַא ןופ

 -ּפשיוש יד ןוא ישזער רעד ןבענעגנייא ךיז טָאה סע יוװ זיא קיד

 רעסיוועג ַא ןיא ןוא ,ןשיטַאמַארד םצעב םעד ןדניברַאפ וצ רעל

 -ירטעגרעביא-וצ טינ ןוא םענייפ ַא טימ ,טעשזוס ןשינַארט סָאמ

 רעד ייס ,ןבָאה טרּפ םעד ןיא .רָאמוה-סקלָאפ ןשידיי םענעב

 ,סעציקס יד ןופ רעביירש רעד ייס ,ןָאסדרַאשטיר ןַאד רָאסישזער

 -םולש טגלָאפעגכָאנ ןפוא םענעננולעג ַא ףיוא ,?ריױּפ דלָאנרַא

 -סקלָאפ ןכעלריטַאנ ןופ גנוצלעמשנעמאזוצ עטפאהרעטסיימ סמכילע

 רעגייטש-סנבעל ןשידיי םנופ ןטנעמָאמ עשינַארט .יד טימ רָאמוה

 ,"דנַאלסור רעשירַאצ רעקילָאמַא רעד ןופ

 -ווילק ןיא גנוריפפיוא יד ןעעזעג טָאה רעכלעוו ,ץרַאװש סירָאמ

 : טסעטָארּפ ןפרַאש ַא טימ סױרַא זיא ,דנַאל

 םעד ףיוא טפָאלש ,דיי רעזעינילער ,רעמודפ רעד ,היכט ...,,

 -קַארַאכ יד .בייוו ןטימ |עּפָאס ַא ךעלטננייא} (ןוויוא) ןַאשטּפַאט

 תוכייש םוש ןייק ןבָאה עכלעוו ,ןּפיט עדליוו סעּפע ןענייז ןרעט

 -קסעלרוב ןייז ןיא שלעוו וָאשזד ןליפַא .םכילע-םולש טימ טינ

 -וטשעגפיונוצ עצנַאג יד .טביולרע טינ סנױזַא ךיז טלָאוו טייצ

 ןיא היבט דלעה רעד .קזוח ןופ םינּפ ַא טָאה השעמ עטעוועק

 לכיט טיור ַא טימ ,רוחב ןרעטסעוו ןעגנוי ַא ןופ ןרָאװעג ןפַאשעג

 ַא ,עשירָאטַאמַא ןַא ןעוועג זיא גנוריפפיוא יד ,זלַאה ןפיוא

 ? ךאזרקפה ַא סָאד זיא :ענַארפ ַא ךיז טנערפ .., עכעלרעכעל

 -םולש שילגנע ןושל-עקשטַאק ףיוא טליּפש עכלעוו ,עּפורג יד . .,

 רעבָא .טמוק טננוי יד ןוא ,טננוי רעד וצ טרילעּפַא . .. םכילע

 ?ןענױשרַאּפ עקידהנושמ יד ןעעז ייז ןעוו ןטכַארט ייז ןענָאק סָאװ

 בייוו ןייז .רעמרַאפ רעשיאיונ ןרעטסעוו ַא יו .סיוא טעז היבט

 ןענייז רעטכעט יד ,רָאי ץנַאג ַא ןופ דיומ ַא טָאלג זיא עדלָאנ

 יד ןוא ,ןגייווש טינ רָאט עילימַאפ-םכילע-םולש יד . .. .ךעלסקיש

 יאדוא -- 'סערגנַאק-רוטלוק רעשידיי, רעד ןוא עסערּפ עשידיי
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 סָאװ ,רעבלעזרעד זיא טסקעט רעד ןוא ,רעטנעצ ןשידיי ןקיטרָאד ןיא
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 יד ןוא קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג טליּפשעג גלָאפרעד ַאזַא טימ זיא
 רעליּפשיוש ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןבעגעג טרעוו גנולעטשרָאפ

 -ןינ ןיא עסעיּפ יד טריסישזער טָאה רעכלעוו ,ַאװוליס עד דראוואה

 קרַאטש זיא לַאדנַאקס ַא ןוא ןויזב ַא ןגעו הנעט סצרַאװש .,קרָאי

 .ןבירטעגרעביא

 ,עּפפרט רעד ןופ ייס ןרָאװעג טליּפשעג ךָאנרעד ויא עסעיּפ יד

 -רַאפ יד רעביא טעטש ליפ רעביא סעּפורט ערעדנַא ליפ ןופ ייס

 .עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןיא ןטַאטש עטקינייא

 ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא עסעיּפ יד זיא 1957 רַאונַאי 22 םעד

 ןופ ר"א ,עקירּפַא-םורד ,גרובסינַאהָאי ןיא גלָאפרעד ןסיורג ַא טימ

 רעבָא ,עקירּפַא-םורד ןופ טעטש ערעדנַא ןיא ךיוא ,סמַאיליװ ליסעס

 רעדנוזַאב ןרָאװעג טליּפשעג יז זיא ,ןעגנוגנידַאב עקיטרָאד יד בילוצ

 ,עקיטיוה-לקנוט רַאפ רעדנוזַאב ןוא עסייוו רַאפ

 ןופ לײטנָא ןטימ) ןזייוו ןביוהעגנָא ןעמ טָאה 1959 רעבמעצעד ןיא |

 ,יער טָאלרַאש ,רעקָאװ יסנענ ,לעטסַאמ אריז ,יקסוװָאנרַאק סירָאמ

 -עלעט ףיוא עסעיּפ יד (טנערג יל ןוא ןיוועל םעס ,דראפליג קעשזד

 ,דנַאל ןרעביא ןוא קרָאי-וינ ןיא עיזיוו

 טניפעג ןוא ,שילגנע ןיא ןרָאװעג טריפַארגָאימימ זיא עסעיּפ יד

 -בײל-קילבָאּפ רעקרָאיוינ רעד ןופ לײטּפָא רעשידיי רעד ןיא ךיז

 .ןרָאװעג טקורדעגּפָא רעטעּפש זיא יז .ירער

 ידע דרָאקער ַא ףיוא ןרָאװעג טרידרָאקער זיא גנולעטשרָאפ יד

 ,"םכילע םולש ןופ טלעוו
 ווירב ַא ןיא טרירַאב ירא-ןב .ר רעסישזער ןוא רעליּפשיוש רעד

 ס'.ע .ש ןופ עיצַאנָאטניא רעד ןופ םעלבָארּפ סָאד גרעבדלָאג .צ .ב וצ

 :ןדלעה

 -וטס עניימ ןופ עּפורג ַא טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה געט יד טשרע,

 יד טרעהעג לָאס ןטשרע םוצ ןבָאה רימ ןוא סאלק ןיא ןטנעד

 ךיז טָאה סע ןוא ,'םכילע-םולש ווא דלריִאו יהד, ןופ ןטַאלּפ

 עצנַאג יד .עיצַאגָאטניא ... רעד ןגעוו עיסוקסיד ַא טלקיװטנַא

 יד| סצרּפ ייס ,סמכילע-םולש ייס ,ןעגנולייצרעד עלַא ךרוד ,טייצ

 ןרָאיטקַא יד ןדייר ן'נייוש עשטנָאב, סצרּפ ךיוא טָאה עטַאלּפ

 -רַאפ ? רעשידיי ןגנָאז ךיא לָאז .עיצַאגָאטניא רעשיפיצעּפס ַא טימ

 "וטס יד ... ?עיצַאנָאטניא ַאזַא טימ ןּפיט עשידיי יד ןדייר סָאוװ

 עשיפיצעּפס ןייק ָאטינ זיא'ס זַא ,טגָאז ריא : ןנערפ עניימ ןטנעד

 ,גנולעטשרָאפ רעד וצ וצ ךיז טרעה -- ? עיצַאנָאטניא עשידיי

 ייווצ רַאפ טעמכ ,דנַאל ןרעביא ןוא קרָאיד-וינ ןיא 'ןפָאלעג, זיא סָאװ
 רעליּפשיוש רעשיאערבעה-שידיי א ,ךיא ףרַאד סָאװ .. . ,טייצ רָאי

 ,קנעד ךעלנעזרעּפ ךיא ... ? ןטנעדוטס עניימ ןרעפטנע ,רערעל ןוא

 ןעוו ,ןענואוועג רשפא ןוא ,ןרָאלרַאפ טינ טלָאװ גנולעטשראפ יד זַא

 ןָא ,ךעלשטנעמ ןדייר ןלָאז (ַאווליס עד רָאנ טינ) רעליּפשיוש עלַא

 ןעועג ןלעב ַא טלָאװ ךיא ...  ,עיצַאנָאטניא עשיפיצעּפס םוש

 א טימ ,ןכַאז ענייז ןזעלרָאפ ןיילַא םכילע-םולש טנעלפ יװ ןסיוו

 "?טינ רעדָא עיצַאנָאטניא רעשידיי רעשיפיצעּפס

 :גרעבדלָאג .צ .ב טרעפטנע ףיורעד

 ןשידיי ןופ ןעגנולעטשרָאפ עשילגנע עכלעזַא ָאד ןענייז סע ...,

 טימ ,שילגנע םענעכָארבעג ַא ןדייר ןרָאיטקַא יד ואוו טלַאהניא

 ןיא ךיוא לייט ןסיורג םוצ רעהעג סָאד .תויועה עשידיי עטמירקעג

 ,לייט ןסיורנ םוצ גָאז ךיא .'ןעידימָאק ושזד, ןופ עירָאנעטַאק רעד

 ןשיטנַארגימיא ןופ עסעיּפ א שילננע ףיוא טליּפש ןעמ ביוא תמחמ

 רעד ףיוא רעטקַארַאכ רעד ךָאד זופ ,עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיי

 םענעכָארבעג ַא ,טייקכעלקריוו רעד ןיא טדער רע יװ ןליּפש עניב

 ףיורעד ןעוו זיא ,ָאד וליפא רעבָא .טנעצקַא ןשידיי ןטימ שילגנע

 ףרַאד ָאד ... .קסעלרוב ךיז טמוקַאב ,ּפָארט ליפוצ טניילעג טרעוו
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 ןופ ןָאקיסקעל
 ןייטסאואמופמאטא

 רָאנ :טסייה סָאד ,טכיוועג ןקירעהעג ןייז ןעמוקַאב טנעצקַא רעד

 ןופ עסעיּפ ַא שילגנע ףיוא לָאמַא |רעבָא} טעז ריא .טיידנָא ןַא

 םענעכָארבעג א ןדייר ןרָאיטקַא יד ואוו ,דנַאלפור ןיא ןבעל ןשידיי

 שידיי רעייז ףרַאד אד .. . .שיטָאידיא רָאג ןיוש זיא סָאד ,שילגנע

 ,טנעצקַא ןָא ,שילננע ןשיטַאמָאידיא ןַא ןיא ןרעוו ןבעגנעגרעביא

 ןושל רעדנַא ןַא ןופ גנוצעזרעביא ןַא ףיוא טריפ ןעמ יוװ טקנוּפ

 .עניב רעד ףיוא

 רעד ןופ ןדייר 'םכילע-םולש ווא דלריאוװ יחד , ןופ ןדלעה יד ..;

 .טנעצקַא ןָא ,שילגנע ןשיטַאמָאידיא ןטונ א ןוא ,שילגנע זיולב עניב

 ןבָאה ייז ,טניימ סָאר .תויועה עלעיצעּפס ןייק טינ ךיוא ןכַאמ ייז

 ןעוו ןזייוו רעליּפשיוש עשידיי יוװ ,ןרעינַאמ עקיטרַאנגייא ןייק טינ

 ןיא טרָאד ןוא ָאד רעבָא .שידיי ףיוא רעטַאעט שידיי ןליּפש ייז

 םטיר ןופ שרעדנַא זיא סָאװ ,ןדייר ןופ םטיר ןיא שטיינק ַא ָאד

 טיידנַא ןַא ןיא סע ,ןרעטקַארַאכ עשידיי-טינ ןדייר סע ןכלעוו טימ

 רעמ ןייז טינ רָאט ָאד ... .רינַאס ןיא קיפיצעּפכ רעשידיי ףיוא

 -כיוו ַא ןרעוו טינ לָאז סע זַא ,טיידנָא רעטַאקילעד ,רעטכייל ַא יו

 -לַאטנעמַארנופ ןיא זיולב טיינ ָאד ביוא ... .טנעמעלע רעקיט

 ןייק ףרַאד ,לשמל ,עסעיּפ-ריּפסקעש ַא ןיא יו ,טייקכעלשטנעמ

 זיא גנולעטשרָאפ יד רעבָא ןעוו .ןעמוקניירַא טינ עיצַאנָאטניא םוש

 -נײרַא ָאי ןָאק ָאד ,םרָאפ ןלַאקָאל ,הביבס ןבעג וצ ןסיוא ךיוא

 ."םעד ןופ ?סיב ַא ןעמוק

 ,שידיי ףיוא ,טריפעגפיוא ימע-ןב בקעי טָאה 1958 יַאמ 27 םעד

 סָאנעוב ןיא *סעטנעירָאק, רעטַאעט ןיא ,*םכילע םולש ןופ טלעוו יד,

 .עניטנעגרַא ,סערייא

 עיזיוועלעט ףיוא םכילע-םולש

 "םייח ילעב רעצ א
 -דָארב ןלַאנָאיצַאנ ןכעלטנכעוו ןפיוא זיא 1946 יַאמ 19 םעד

 ןשיגָאלָאעט ןשידיי ןופ ן"טייל לענריוטיא;) "דימת רנק טסעק
 ןָאטרָאמ ,שילגנע ןיא ,ןרָאװעג טריפעגפיוא ,קרָאי-וינ ןיא רַאנימעס
 ןופ קיזומ ,"םייח ילעב רעצ ַא ןופ עיצַאזיטַאמַארד סדָארגעשיװ
 .יקסרָאמַאמ סירָאמ

 "הבר אנעשוה ןוס סנ רעד;

 -דָארב ןלַאנָאיצַאנ ןכעלטנכעוו ןפיוא זיא 1946 רעבָאטקָא 13 םעד

 ןשיגָאלַָאעט ןשידיי ןופ {"טייל לענריוטיא;| "דימת רנ; טסעק

 רעד, ,שילגנע ןיא ,ןרָאװעג טריפעגפיוא ,קרָאי-וינ ןיא רַאנימעס

 טריסישזער ,לעדנימ ףסוי ןופ עסעיּפ-ָאידַאר ַא ,"הבר אנעשוה ןופ סנ

 ,יקסרָאמַאמ סירָאמ ןופ קיזומ ,ּפַאּפ קנערפ ןופ

 "םירישה ריש ,

 לענרױטַא יהט; םַארגָארּפ-ָאידַאר ןפיוא זיא 1947 לירּפַא 20 םעד

 יד ,שילגנע ןיא ,ןרָאװעג טריפעגפיוא ןטכיל עקיביײיא סָאד| "טייל

 ,לעדנימ ףסוי ןופ טריטּפָאדַא ,"םירישה ריש; עיצַאזיטַאמַארד

 -נטעיװָאס ,דַארגנינעל ןיא עיזיוועלעט רעד ףיוא זיא 1961 ןיא

 רישא ס'.ע .ש ןופ גנורינעצסניא ןַא ןרָאװעג ןבעגעג ,דנַאברַאפ

 ,"םירישה

 ןמַאלּפ עטרידרַאקער

 דיל ַא; ןוא *עלעמיש טינ, :טרידרָאקער טָאה סלעָאכימ המלש

 ,"200,0002 עסעיּפ רעד ןופ (רעוולוּפ בייל --- קיזומ) "רעטרעוו ןָא

 עסעיּפ רעד ןופ ,רעטכעט ענייז ןוא ןהיבוט ןשיװצ ןגָאלַאיד יד ןוא

 ."רעקיכלימ רעד היבוט ,

 ""הלדבה; יד ,"תוקלקלחו, :טרידרָאקער טָאה ץרַאװש סירָאמ
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןופ ןַאידעפ ןוא רעטכָאט ןייז טימ ןהיבט ןופ סעומש ַא ןוא ענעצס

 ."רעקיבלימ רעד היבוט;

 -הכונח ,רעטסינימ לּפָאק :טרידרָאקער טָאה ץלָאהנענעט והילא

 יד ,סקיכלימ ,חסּפ רעטרעטשרַאפ ַא ,שורושחא גינעק םייב ,טלעג

 ,סערגָארּפ רעקוועלירתכ ןוא ןָאפ

 לרעב ,דלישטָאר ןיב ךיא ןעוו :טרידרָאקער טָאה ןַאמוינ בקעי

 .סקיכלימ ןוא הרות תחמש ,רעדניק ןופ תחנ ,רָאטקָאד םייב ,סקיזייא

 .רעדניק ןופ תחנ :טרידרָאקער טָאה יקסוװוָארטסָא םייח

 .רעדעב הנוי :טרידרָאקער טָאה שובכַאנ חנ

 עניילק יד, נ"א ןטַאלּפ ייוצ סױרַא ןענייז לארשי תנידמ ןיא

 ךרוד טריסישזער ןוא טרינעצסניא ,(םילאירתכה ריע) *ךַאלעשטנעמ

 קילאומש ,גרעבנעדלָאג והילא ךרוד טריפעגסיוא ,גרעבנעדלָאג והילא

 לָאמנייק : (שידיי ןיא) ןטלַאהטנַא סָאװ ,יקסנעדאר לאומׂש ןוא לַאגעס

 רעקוועלירתכ ,ךַאלעשטנעמ עניילק יד ןופ טָאטש יד ,ןסעגרַאפ טינ

 -עג ןַאבנזייא ,םכילע םולש ,סרואינש יד ןוא סריאמ יד ,רעטַאעט

 "-סער רעקוועלירתכ (שיאערבעה ןיא) ןוא ,רעייגקידייל רעד ,ןטכיש

 ,שורושחא גינעק םייב ןוא ןענַארָאט

 ןיא ןרָאװעג טרידרָאקער ץישפיל המחנ ךרוד זיא 1962 ןיא

 ,(םכילע-םולש טיול) "םירישה ריש, דנַאברַאפנטעיוװָאס

 ,ןרָאהנירג ַא טימ עטכישעג ַא : טרידרָאקער טָאה רעגרעב ווַאטסוג

 .שטייד רעד ןוא בַאשזד ַא טָאה ןירג .רמ

 ,דלישטָאר ןיב ךיא ןעוו :טרידרָאקער טָאה ַאקנימַאק .ע

 "שקירעמַא ,ריד םכילע םולש; :טרידרָאקער טָאה ןָאקיּפ ילַאמ

 -וינ ןופ עטַאלּפ ַא יו סױרַא זיא סָאװ ,(סנזח םעד יסייּפ לטָאמ)

 ךוָאר סירָאמ ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא רָאכ-סקלָאפ ןשידיי רעקרָאי

 "הכרב? : ןלָאר .ךוָאר סירָאמ --- קיזומ ,םיובנריב ןיטרַאמ --- טסקעט)

 םַאיליװ -- *עילע, ,דירפ דרואַאה -- *עיניּפ, ,ןיקשַאר סירטיב ---
 ,(ףלָאװ

 ןפיוא , יו ,שילגנע ןיא סדרָאקער עקינייא ןַאהרַאפ ךיוא ןענייז'ס

 -םולש ןופ טלעוו יד, ןוא ,ַאווליס עד דראואה ןופ *סופיירד, ,"לדיפ

 ,"םכילע-םולש ןופ טלעוו יד, ןיא עז םעד ןגעוו ךעלריפסיוא} םכילע

 ,ן35167-20 .זז

 רעזעלרַאפ סלַא םכילע םולש

 ענייז ןופ רענעיילרָאפ סלַא רעלוּפָאּפ רעייז ךיוא ןעוועג זיא .ע .ש

 "יש רעטסעב רעד יוװ ןליּפשּפָא שממ טגעלפ רע עכלעוו ,קרעוו

 ,רעליּפש

 .1882 ךָאנ טריסַאּפ ןבָאה לָאז עטכישעג עקידרעטייוו יד

 -נָאק ַא טרעדליש *מעכיײלַא מעלָאשא ךוב ןייז זיא לעקניפ ירוא

 תבוטל ,ינרעשט בקעי .רד ןופ ףיוה ןיא וװָאקרעצָאלעיב ןיא טרעצ

 ןטָארטעגפיוא זיא'ס ןכלעוו ףיוא טרעצנָאק ַא ,ענעטילעג-םָארנָאּפ יד

 רעגניז רענערָאװעג :טמירַאב רעטעּפש רעד ,רבח-טנגוי ס'יע .ש

 : םעדכָאנ ןוא ,וועדעוודעמ ליַאכימ

 ןטשרע םנופ טירטפיוא ןטירד םעד טנעיילעג טָאה םכילע-םולש ,

 ,ענייז עמיטש יד ןטיבעג קיצנוק ױזַא טָאה דע .'רָאזיוװער, ןופ טקַא

 ןופ גָאלַאיד םעד קידנבענרעביא ,רעּפרעק ןייז ןופ ןעגנונעװַאב יד

 סע זַא ,טכודענ ךיז טָאה סע זַא ,יקסנישטבָאב ןֹוא יקסנישטבָאד

 טפַאנעג טָאה םלוע רעד .ןשטנעמ ערעדנוזַאב ייווצ רָאנ ןדייר

 ייז רַאפ זַא ,ןסעגרַאפ רָאנ ךיז טָאה ןוא קידנרעה ןוא קידנקוק
 ,רעטנַאקַאב רעטנעָאנ ַא טייטש

 עיינ ןזיוועג ךיז ןבָאה סע ןוא ,גָאלַאיד םעד טקידנעעג טָאה רע
 ,שטיוװַאּפיליפ ימעיטרַא ,ישטינדָארָאג רעד -- ןטלַאטשעג יירד
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 ,ןעמיטש יירד עיינ טרעהעג ךיז |בָאה רעדיוו .שטיווָארָאדַאיפ סַאמַא

 -ָאלּפַא ןופ םרוטש ַא .ןעננונעוװאב עיינ ןזיוועג ךיז ןבָאה רעדיוו

 ",!רָאזיוװער, ןופ רעטרעוו יד טיילנַאב טָאה ןטנעמסיד

 טיג זיא רָאטקעּפס יכדרמ רעביירש רעטריסנָאנַא רעד יװ ױזַא

 .ע ,ש טָאה ,ווירב ַא טקישעגוצ טָאה רָאנ ,טרעצנָאק םוצ ןעמוקעג

 :ֹווירב םעד טנעיילעגרָאפ

 ןעוועג זיא סָאוו ,ווירב םעד ןענעייל ןעמונעג טָאה םכילע-םולש ,

 -כעלעג א ןכערבסיוא טנעלפ עלייוו עדעי .רָאמוה ןוא ץיוו טימ לופ

 -כָאנ ... .לַאז ןצנַאג ןרעביא ןעלקייקעװַא ךיז טנעלפ סָאוװ ,רעט

 -ךלָאנ ןופ סעידָאלעמ לדיפ ןפיוא טליּפשעג םכילע-םולש טָאה םעד

 ."רעטַאעט ןשידיי סנדַאפ

 רענָאטסָאב ןיא רענעיילרָאפ סלַא .ע .ש טרעדליש רמרמ ןמלק

 ;1906 רעבמעצעד 16 םעד "זיוה ערעּפָא דנערג;

 ןרעסערג ַא רשפא טכַאמענ טָאה רעזעלרָאפ ַא יו םכילע-םולש ,

 ןענעיילרָאפ טרעהעג םיא בָאה'כ טניז .רעביירש סלַא יוװ קורדנייא

 טקורדענ זיא לקיטרַא רעד} קירוצ רָאי קיסיירד ןוא עכעלטע טימ

 ךיז ןענָאק לָאז סָאװ ,םענייק טננענַאב טינ ךיא בָאה ,119239 ןיא

 ןייא זיולב .קרעוו ענייז ןופ רענעיילרַאפ סלַא םיא טימ ןכיילגרַאפ

 ןרימַאלקעד ןוא ןענעיילרָאפ טנָאקעג ױזַא טָאה דלעפנעזָאר סירָאמ

 לָאז לַאנָאיסעּפָארּפ ןייק זַא ,ןפוא אזַא ףיוא קרעוו ענענייא ענייז

 .ןטסעמרַאפ ןענָאק טינ םיא טימ ךיז

 ןיא גנוזעלרָאפ א סמכילע-םולש ןסענרַאפ טינ לָאמנייק ןָאק'כ

 ןענייז'ס .קרָאיהינ ןיא 'סנעיילע לַאנָאשייקוידע שיאושזד,; רעד

 סעדייז :רערעהוצ עשידיי תורוד יירד טלמַאזרַאפ ןעוועג טרָאד

 ,עטצעל יד .רעדניק-לוש ןוא סעמַאמ ןוא סעטַאט ,סעבָאב ןוא

 וצ טייהנגעלעג ןייק טַאהעג טינ ןבָאה ,עקירעמַא ןיא ענעריובעג

 טלָאמַאד ךָאנ ןענייז'ס .שידיי זיא ךַארּפש יד ואוי לוש ַא ןכוזַאב

 ,רעדניק לָאצ עסיורג יד .עקירעמַא ןיא ןלוש ענױזַא ןעוועג טינ

 ןבָאה ,'סנעיילע, רעד ןֹופ לַאז ןיא ןסעזעגנ טלָאמאד ןענייז סָאװ

 ןעמַאמ רעד טימ שידיי ןדייר ןופ זיולב ךַארּפש עשידיי יד טנעקענ

 -עגנָא טָאה םכילע-םולש יוו רעבָא ךיג ױזַא .ןעבָאב רעד טימ רעדָא

 טקעמענּפָא ןענייז ,ןכַאז עשיטסירָאמוה ענייז ןענעיילרָאפ ןביוה

 עטרעדנַאװעננייא ,גנוי ןוא טלַא ןשיווצ תוציחמ עלַא ןרָאװעג

 ןייז ןופ טדערעגסיורַא ,ךַארּפש סמכילע-םולש .ענעריובעגנייא ןוא

 ,ןשזאנָאסרעּפ ענייז ןופ תועונת ןוא ןעננונעװַאב יד טימ ,ליומ

 ןבָאה רעמינּפ עלַא .,ןעמעלַא רַאפ ךעלדנעטשראפ ןעוועג ןענייז

 .רעטכעלעג ןקידנכליה טימ ?ופ ןעוועג זיא לַאז רעד ןוא טלַארטשעג

 -עהוצ עלַא טָאה סָאװ ,גנוזעלראפ-םכילע-םולש אזַא רענייא ךָאנ

 ןיירַא זדנוא ןופ עקינייא ןענייז ,זַאטסקע ןיא טכַארבעגניירַא רער

 ןסיורג ןטימ ןעמַאזוצ ?ייוו ַא ןעננערברַאפ וצ ןַארָאטסער ַא ןיא

 טרָאד ןענייז ,קיניזומ ןוא יורפ ןייז ,םכילע-םולש ץוח ַא ,רעלטסניק

 -כָאט ןייז ןוא יקסנַאילסַאמ דנערווער רעד ןעוועג ערעדנַא ןשיווצ

 רע .,גנומיטש רעטונ רעייז ַא ןיא ןעוועג זיא םכילע-םולש .,רעט

 רעטיײלגַאב ןייז יױזַא יו ענעצס ַא טליּפשענּפָא זדנוא רַאפ טָאה

 ןוא סַאּפש א ןכַאמ םיא טימ ליוו ,יקסנַאילסַאמ יבצ ,געוװו ןיא

 .טסנרע רעכעלרעדיוש ַא ןרעוו ןופרעד ?ָאז'ס ?יפ טינ טלעפ'ס

 יקסנַאילסַאמ טָאה םכילע-םולש ןכַאװש םעד טימ ךיילנרַאפ ןיא ...;

 ןיא טכאנייב ןיירַא רע טמוק .רובנ רערעיוהענמוא ןַא ןעעזעגסיוא

 טכַאמ ןיוש טא לייוו ,יודיו ןגָאז לָאז רע ,רעמיצ סמכילע-םולש

 לוטש ןפיוא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה םכילע-םולש .תמ ַא םיא ןופ רע

 -טיוט ןופ ןליפעג ענייז טרעדלישעג זדנוא רַאפ ןוא טעב ַא א ףיוא יו

 ,ץלַא טבעלעגכרוד ןוא טנַאּפשענ ןסעזענ עלַא ןענייז רימ . . . קערש

 ."טרעדלישעג זדנוא רַאפ טָאה רעלטסניק רעסיורג רעד סָאװ
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 : טלייצרעד שטיװָאקרעב .ד .י

 ,קילַאיב ,עלעדנעמ } עֶלַא זַא ,ןייוו-למרכ ?זעלג ַא ייב ,לָאמנייא,

 ענייז רַאפ םכילע-םולש טָאה ,ןיפוליגב ןעוועג ןענייז |ימע-ןב

 טליּפשענּפָא ,טסיטרַא רעתמא ןַא יו ,שירעטסיימ-ךיוה ,םירבח

 סע ואוו ,'בוט ?זמ, עידעמָאק ןייז ןיא ןרעטלַא בר ןופ לָאר יד

 ",רוכיש טינ לָאמנייק זיא דיי ַא, : עזַארפ יד טרזחעגרעביא טרעוו

 ןיא 1908 ןיא ןענעיילרָאפ ס',ע .ש טבײרשַאב ןיוועל ןושרג .רד

 : עשרַאװ

 -נָא ,רענייש ַא טימ ,טנעיילעג ךעלפערטראפ טָאה םכילע-םולש ,

 םלוע רעצנַאנ רעד תעשב ןוא ,םיטש-רָאנעט רעשיריל רעמענעג

 ןליפַא םינּפ ןייז ףיוא ךיז טָאה ,רעטכעלענ ןופ טכייקעג טושּפ טָאה

 -ּפָארַא טלָאװעג טינ םיא טָאה םלוע רעד .,ןזיווַאב טינ ?כיימש ןייק

 ענייז רעסיוא}| טנעיילענרָאפ טָאה רע ןוא ,עדַארטסע דעד ןופ ןזָאל

 רעד לשיפ ױזַא יו ,,עקירעמַא ןייק ןרָאפ רימ ,טַאש , ,'סקיכלימ ,

 ךַאז עצרוק ַא |ן'סאלק עטירד, ןוא 'חסּפ ףיֹוא םייהַא טראפ דמלמ

 ננוזעלרָאפ רעד וצ זַא ,ןבענוצ זומ ךיא .שידיי ףיוא ןקילַאיב ןופ

 סָאװ ,שארב ןצרּפ טימ ןטַארעטיל עשידיי עלַא ןעמוקענ ןענייז

 .הכוז םדא לכ ואל

 | תועובש| גח ורסא ןעמוקענרָאפ זיא גנוזעלרָאפ עטייווצ יד ..,

 ןרעסערג ַא ךָאנ טימ ,|'םואעזילע,| רעטַאעט ןבלעז םעד ןיא

 ,ןעגנוזעלרַאפ ייווצ ךָאנ ןעמוקעגרָאפ ןענייז תועובש ךָאנ .גלָאפרע

 -רַאפ רעד ואוו ,זדָאל ןייק ןרָאפענּפָא זיא םכילע-םולש עכלעוו ךָאנ

 םניא טנדרָאעגנייא יַאמ ןט-27 םעד טָאה 'טסנוק עשיטַאמַארד , ןייא

 -םולש ןכלעוו ןיא טנווַא ןשיטַאמַארד-שירַארעטיל ַא רעטַאעט ןסיורג

 ןעוועג זיא רעטַאעט עסיורג סָאד .טקילײטַאב ךיז טָאה םכילע

 רעד טימ ןרָאװענ ןעמונענפיוא זיא םכילע-םולש ןוא ,טליפרעביא

 ."תובהלתה רעטסערג

 זיב טעטש ענעדישרַאפ רעביא טרעדנַאװעגמורַא יױזַא זיא .ע .ש

 ףיוא שטיוָאנַארַאב ןיא טסוגיױא 14 םעד ןרָאװעג קנַארק זיא רע

 ,ןלייה ךיז ץייווש ןייק ןרָאפקעװַא טזומעג ןוא גנודניצנָא-ןגנול ַא

 ןעמוקעג .ע .ש זיא ,ץייווש ,ןרעב ןיא יו טרעדליש ינודקומ .רד

 ערעדנא ןשיווצ ואוו ,לרָאּפ שיטנעדוטס טנַאקַאב ַא סנייז וצ טסַאג וצ

 ערעלוּפָאּפ רָאג טלָאמַאד יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא טניירפ

 : ןייטש קיוודול ,ןרָאסעּפָארּפ

 -ענפיוא רעייז ןעוועג םכילע-םולש זיא טנוװָא ןקיזָאד םעד ןיא;

 יד .קיציוו ךעלרעדנואוו ןוא קיצראה ,ךייוו ןעוועג זיא רע .טנייל

 םוצ ןעוועג ,סיוא טזייוו סע יו ,םיא זיא הרבח עמיטניא עניילק

 רע טָאה ,סעּפע ןענעיילרָאפ ןטעבעג םיא טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,ןצרַאה

 ןייוװ ןייז ןענעייל ןעמונעג טָאה ןוא ,ןטעב ןזָאלעג טינ גנַאל ךיז

 עכעלטע ךיז ןבענ טלעטשענקעוַא טָאה רע .'תיוסוכ עברא ףיוא

 ןוא ןענייוו ענעדישרַאפ יד ןכוזרַאפ ןביוהעגנָא טָאה ןוא רעשעלפ

 -סיב רע טרעוװ ,ןענייוו יד קידנכוזרַאפ ױזַא .תוניבמ ןגָאזסױרַא

 ןייו רעד ,ןעלסיירט ןָא ךיז טביוה טנַאה יד ,ךעלרוכש זייווכעל

 ןייז ףיוא ךיז ןסינ ןוא זָאלנג ןופ ןקסעילּפסױרַא וצ ןָא טביוה

 סָאד טלַאפ ףוס םוצ .רערעטיש סעּפע ןרעוו רעטרעוו יד .טודרוס

 שממ םיא ייב ןענייז ןניוא יד ןוא טנַאה ןייז ןופ סױרַא לזעלג

 רוכיש עקַאט זיא ע"ש זַא ,רעכיז ןעוועגנ זיא םלוע רעד .ענרעזעלנ

 ןייטש רָאסעּפָארּפ ,ןקוקרעביא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןעמ .ןרָאװעג

 -רַאֿפ רעסיורג ןופ ענעצס ַא -- ?ללכה .קיאורמוא ןרָאװעג זיא

 -בינ רעד זיא רע ןוא םכילע-םולש טקידנע ָאד רעבָא ...טייהננעל

 .שטנעמ רעטסרעט

 סע זיא ףרַאש ױזַא ,טלוב יױזַא .דליב סָאד ךיא עז םויה דע
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 ןופ ןָאקיסקעל

 .ןורכז ןיימ ןיא טצירקעגנייא ךיז סע טָאה ףיט ױזַא ןוא ןעוועג

 .?רעליּפשיוש ןסיורג ַא ךיז רַאפ ןעעזענ בָאה ךיא

 זיא ןוא ,עשרַאװ ןיא ןעמוקעג רעדיוװ .ע .ש זיא 1914 לירּפַא ןיא

 יָאנ םעד טרעדנעעג רעטעּפש| *רוטַאינימ,, לַאז ןיא ןטָארטעגסױרַא

 ןושרג .רד טביירש טירטפיוא ןקיזָאד ןגעוו ,ן*ישטשָאװָאנ; ףיוא ןעמ

 : ןיוועל

 ,ןכַאז עטסעב ענייז ןופ עקינייא טנעיילעג טָאה םכילע-םולש ,

 א ןעװעג זיא'ס .'ךלךל; סנקיכלימ םעד היבט -- ייז ןשיווצ

 רָאי ןיא ןענעייל םעד ןוא ןענעייל ןקיטציא ןשיוװצ קוליח רעסיורג

 .עשרַאװ ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא םכילע-םולש תעשב ,8

 -סיוא ןַא טימ ,רעלטסניק רעטכע ןַא יו טנעיילעג רע טָאה לָאמ סָאד

 רעד ןופ עיצַאלודָאמ רענעמוקלופ ַא טימ ,עיצקיד רעטנכייצעג

 רעווש זיא'ס .ןעגנוגעוַאב עטסַאּפעגוצ יד טימ ןליפַא ןוא םיטש

 ןסיורג ןקיטרַאנדישרַאפ םעד ןופ םזַאיזוטנע םעד ןלעטשוצרָאפ ךיז

 רָאנ טינ טקידירּפַאב טָאה ןענעייל סמכילע-םולש ,לַאז םניא םלוע

 ןסעזעג זיא סָאװ ,ץרּפ ןוא ,הלונס-ידיחי יד וליפַא רָאנ ,םלוע םעד

 : רעיוא ןיא טמיורעגנייא רימ טָאה ,רימ ןבענ גנוזעלרָאפ רעד תעשב

 ןרָאװעג זיא רע ;ןעמוקענ ץינוצ רעייז םיא זיא טיײהקנַארק יד;

 ""רעסעב טנעייל רע ןוא רערעלוּפָאּפ

 : טלייצרעד ןילטייצ ןנחלא

 רעטַאעט םעד ןיא ןכַאז ענייז טנעיילענרָאפ רע טָאה עשרַאװ ןיא,

 ןיא םכילע-םולש ןעוו ךשוח ןָאטעגנ ךיז טָאה סע .'ישטשָאוָאנ;

 סָאד ןענופעג ךיז טָאה סע ואוו ,ַאקסנַאלעיב ףיוא ןעמוקעגנָא

 ןענַאטשעג זיא ןעמ ,טּפָארּפעגנָא ןעוועג זיא לַאז רעד .,רעטַאעט

 עכעלטנפע ןייק ןעוו רעמוז ןעוועג זיא סע שטָאכ ,ּפָאק-ףױא-ּפָאק

 סמבילע-םולש ןופ .גלָאפרעד ןייק טשינ ןבָאה ןעגנומענרעטנוא

 ,תולעּפתה רעקידלַאװנ ןיא ןלַאפעגנײרַא םלוע רעד זיא ןריטיצער

 רעד ןופ ןזָאלּפָארַא םיא טלָאװעג טשינ ,ךָאנ ןוא ךָאנ טרעדָאפעג

 םעד ךיז טשיוועג ,טרעטַאמרַאפ ןעוועג זיא םכילע-םולש .ענעצפ

 -רַאוו ןופ ןדירפוצ ןעוועג רעבָא זיא רע ,טמעטָאעג םיוק ,סייווש

 םיא טָאה ןעמ סָאוװ ,עביל רעד ןופ האנה טָאהעג ,םלוע רעוועש

 םיא טָאה ןעמ סָאוװ ,דובכ ןסיורנ םעד ןופ ןוא ןזיװענסױרַא

 ."ןָאטעגנָא

 ןיא (עקוועוו) ףלָאװ רעדורב ס',ע .ש טלייצרעד ןינע ןבלעז ןגעוו

 : תונורכז ךוב ןייז

 .טקַאּפעג לופ ןעווענ ךיוא ןיוש זיא ןייֵלַא רעטַאעט רעד ...,

 ןסעזענ ןענייז ןלוטש ערעדנוזַאב ףיוא ןוא קנעב עטשרע יד ףיוא

 וצ ןענייז סָאװ ,רעביירש עשידיי עלַא טינ ביוא ,רעביירש ךס א

 -רַא ,רערעל ,ןטסילַאנרושז ךס ַא ,עשרַאװ ןיא ןעוועג טייצ רענעי

 טנעיילעג טָאה םכילע-םולש .רעזעל עיירטעג סמכילע-םולש ,רעטעב

 יו טליּפשענ אקוד ןוא טושּפ ,רעייפ טימ ,קשח ןרעדנוזַאב ַא טימ

 ,טסיטרַא רעסיורג רעטכע ןַא

 -המלש רעדורב רעזדנוא טימ דנַאנַאב לַאז ןיא ןסעזעג ןיב ךיא

 רימ טָאה רעדורב רעד .בשות רעועשרַאוו ַא ןעוועג זיא סָאװ ,בייל

 סָאװ ,ןצרּפ ,? .י ףיוא ןזיוועגנָא ןוא ?סקַא ןטימ ןָאטעג עקרָאט ַא

 ןפיוא טיירדענ ךיז טָאה ץרּפ .זדנוא ןופ טייוו טינ ןסעזעג זיא

 ,.רעטכעלעג רַאפ ןרָאװענ ןעננורּפשעצ טינ ריש זיא ןוא ?וטש

 -רעד ךיז ןבָאה'ס .,טקידנערַאפ גנוזעלרָאפ יד ְךיִז טָאה טָא .. .

 טשטַאּפ עמ ןוא טייטש עמ .ןטנעמסירָאלּפַא עקידנשיור טרעה

 םענופ ןיײנוצסױרַא טינרָאנ ךיז טביילק עמ ןוא ,טנעה יד טימ

 ,תושעמ עכעליירפ ענייז ןרעה ךָאנ ?יוו םוקילבוּפ סָאד .רעטאעט

 דעביירש ןטבילַאב ןפיוא ןקוק גננַאל ךָאנ ?ליוו'מ .ךָאנ ןוא ךָאנ

 זיב גנַאל ױזַא טרידָאלּפַא םוקילבוּפ סָאד .לוק ןייז ןרעה ןוא
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 רעטַאעט ןשידיי

 טזייוואב רע רָאנ יוו ,ןזייווַאב לָאמַא ךָאנ ךיז זומ םכילע-םולש

 טרעוו ס זיב רעביא טרַאוװ םכילע-םולש ,ּפָא שער רעד טְלַאפ ,ךיז

 רעמ רע טנעייל ןענעייל רעבָא ,סעּפע טגָאז רע ,ליטש ןצנַאגניא

 ,רעטרעוו רֶאּפ ענייז טקידנערַאפ רע .ךיז ןענגוננַאב טעב ןוא ,טינ

 -םולש .ןטנעמסידָאלּפא רענוד םעיינ ַא טימ ףיוא לַאז רעד טפייר

 טימ ןירַא ךַאמ ַא סעּפע טיג ,ןסילוק יד וצ קנואוו ַא טיג םכילע

 ןַא ,קע ןַא6 :ךיז טעב םינּפ עצנַאנ סָאד ,ןגיוא ענייז ,טנַאה רעד

 רעבָא .גנַאהרָאפ םעד ּפָארַא טזָאל'מ ןוא ,'ןעמענ סָאד לָאז קע

 םעדכָאנ זומ .ע .ש| ןבייהפיוא לָאמַא רעדיוו םיא ןעמ זומ ןכיגניא

 רעבָא ,ךיז טקיאורַאב םלוע רעד זיב ןעמוקסיורַא לָאמ עקינייא

 ,םלוע ןסיורג ַא ןופ טרַאװענּפָא רע טרעוו סָאנ רעד ףיוא טשרע

 ,"|סעיצַאוװַא עשימרוטש םיא טכַאמ סָאװ

 1914 ןיא ןענעיילרָאפ טרעהעג םיא טָאה רעכלעוו ,גרעברעבליז .י

 : טלייצרעד ,ןעגַאהנעּפָאק ןיא

 עסיורג ןענעיילרָאפ טרעהעג ןבעל ןיימ ןיא ןיוש בָאה ךיא,

 רעדנַאסקעלַא רענעײלרָאפ-טסיטרַא ןטמירַאב םעד ךיוא ,רעלטסניק

 יו ןענעיילרָאפ ױזַא רעבָא .רעטַאעט סטרַאהנייר סקַאמ ןופ יסיומ

 טָאה עלייוו עֶלַא ,טרעהענ טינ לָאמנייק ךָאנ ךיא בָאה םכילע-םולש

 ךיז טָאה ןמכילע-םולש ייב רעבָא ,רעטכעלעג ןופ טכליה לָאז רעד

 ."ןעלקניוו-ליומ יד םורַא ?כיימש ַא ןזיווַאב זיולכ

 ; טביירש ווָאקרוט טנומגיז

 -םולש ןיא יווװ ױזַא ,ןעננַאנעג ןרָאלרַאפ זיא ןענַאכלענרעב ןיא,

 .?רָאיטקַא רעקיטפערק ַא ,ןמכילע

 ; טביירש לבבורז

 ןיא טנווָא ןַא ףיוא םיא ךיא בָאה חסּפ רַאפ ןכָאוװו רַאּפ ַא .. . ,

 םלוע ןרַאפ זיא רע סָאװ לָאמ עטצעל סָאד .טנגעגַאב סקנָארב יד

 רענַאקירעמַא רעסיורג ַא .ןעוועג סע זיא תבש יאצומ .ןטָארטענפיױא

 טשינ ןיא םלוע רעסיורנ קירביא ןייק לייוו ,סיורג ,לַאז-ץנַאט

 סיוא סע טלטב -- טריזינַאקירעמַא ,גרַאװגנוי בור'ס .ןעמוקעג

 טראו ןוא גנוליײטּפָא-רוטארעטיל ןוא טרעצנַאק רעד וצ תומולח עלַא

 -ירט רעד ףיוא זיא םכילע-םולש .ץנעט יד ףיוא דלודענמוא טימ

 ,ןערב ןָא -- עמַאנפיוא יד .עטלַאק ,ערעטיש ןטנעמסידָאלּפַא ,ענוב

 .ךעלמייהמוא ,טרעיורטרַאפ ןעלכיימש ןגיוא ענייז .תולעּפתה ןָא

 : רימ וצ טנָאז ,שטיווָאקרעב ,םעדייא ןייז

 טקַאּפענ זיא לַאז רעד ןעוו רָאנ ןענעייל ןָאק םכילע-םולש ---

 .םלוע טימ

 :וצ בינ ךיא

 -םולש ַא ,רעקיטייזנעי ַא ,רענענייא ןַא זיא םלוע רעד ןעוו ןוא--

 ,רעקידמכילע

 ,קיצכעז-ןוא-סקעז ַא ןגעוו השעמ ַא טלייצרעד טָאה םכילע-םולש

 ןקידנפָאלש ַא ןופ ןטניה ןפיוא טליּפשעג ןכָאה ןַאב ןיא ןדיי סָאוװ

 רעד ןופ ױזַא טשינ ,רעטכעלעג רַאפ טכייקעג טָאה םלוע רעד .חלג

 ןייז ןופ ,רעלייצרעד םנופ תויועה ןוא תועונת יד ןופ יוװ ,ךַאז םצע

 -כרוד ךיז טנעלפ עלייו עדעי .טלַאק ענדָאמ ןעוועגנ זיא'ס .ןָאט

 ןעיירשרַאפ ,ןַאב-ךַאד עקידנּפַאלק יד רעטסנעפ יד ייברַאפ ןנָארט

 -םיונוצ רעטסעפ ךיז ןעמ טָאה ,לוק סרעלייצרעד םעד ןביוטרַאפ ןוא

 ."ןבילבעג דמערפ ךָאד ןוא םיא וצ טרעטנענרעד ,טקורעג

 וצ ןוא ןופ ןרָאיטקַא ןופ גנואיצַאב

 םכילע םולש
 :טביירש ןירָאג .ב רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד

 וצ ןלַאפעגנסיױא זיא ?רונ ןייז ףיוא זַא ,ןזיווענסיוא טָאה םיא

 יד ןסָאלשאב ןבָאה ױזַא סלַאפנלַא .עניב עשידיי יד ןרימרָאפער

 רַאפ טָאה ןעמ .טסירָאמוה ןסיורנ םעד ןופ רעננעהנָא ןוא טניירפ
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 ַא ןוא רעטַאעט-דנערג סרעלדַא ןיא אכבה:-ףורב ַא טכַאמעג םיא

 ,רעביירש ןטבילַאב םעד ןסירגַאב ןעמוקעג זיא םלוע רעסיורג
 -עגפיורַא ןעמ טָאה ,ןעננוסירגַאב ןוא סעדער עכעלנייוועג יד ךָאנ

 םהרבא רעטַאעט ןשידיי ןופ רעטָאפ םעד עניב רעד ףיוא טריפ

 סע .,ןמבילע-םולש ןבעגעגדעביא עניב יד טָאה רע ןוא ,ןדַאפדלָאג

 טינ עניב ןייק טָאה ןדַאפדלָאנ םהרבא זַא ,ןנָאז וצ קירביא זיא

 ןיֵלַא רע ?ייו ,ןיז ןקיטסייג ַא ןיא ןליפַא ןבעגרעביא טנָאקענ

 טָאה םכילע-םולש ןוא ,עניב טייז רענעי ףיוא ןענַאטשעג ןיוש זיא

 ןיא גרוטַאמַארד סלַא לייו ,ןעמענרעביא טנַאקעג טינ עניב ןייק

 ."טנַאקַאבמוא ץנַאג ןעוועג רע

 -יצַאב עטסנרע ןַא טַאהעג טָאה ןעדַאפדלָאג זַא ,סיוא טזייוו ללכב

 םענייז ןופ ןעז ןָאק ןעמ סָאװ ,גרוטַאמַארד סלַא ןמכילע-םולש וצ גנוא

 עטשרע ענייז ןרעפטנערַאפ טבורּפ רע ןכלעוו ןיא ,.ע .ש וצ ווירב ַא

 : ןסעיּפ

 .ןברַאורַאפ ךַאז יד רימ ייב טסייה ,ךאז עטלַא ענייא ןרעסעברַאּפ,

 ןייא יו (טלַא רָאי ַא רַאנגָאז) ןטפירש עטלַא עניימ טכַארטַאב ךיא

 לָאז ןעמ יו וצרעד ךיילג רימ ייב זיא סע ןוא ,ןקיטנַא) טעטיקיטנַא
 שיט ןשידָאמטלַא ןייא רעדָא ענָאלָאק עשיטּפינע עטלַא ענייא ןעמענ

 ריא .ליטס םעיינ םעד ךָאנ ןרעסעבסיוא ןלעוו סע לָאז ןעמ ןוא

 עּטלַא יד --- 'תיחשת-לב, ףיוא רבוע זיא רעטסיימ רעד זַא ,טסייוו

 יו ןייז יז געמ ,טֹלֵא זיט יז לײװ ,טרעוו ןסיוועג ריא רָאנ טָאה ךאז

 ,סיוא יז טרעסעב ןעמ ןעוו ןוא ,ליטס םעיינ םעד ןנעק ענדוקסַאּפ

 טצעי ןיילַא ךיז םעש ךיא .,עטיקיטנַא סלַא טרעוו ריא יז טרילרַאפ

 -ירק ןרָאװ םעד רַאפ .'קירעדנעמש  ןבירשעג |בָאה ךיא סָאװרַאפ

 ,דֶלָאנ קיטש ַא ןייז 'קירעדנעמש, טעװ רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקיט

 רעסַאפרַאפ רעד זַא ,סע טמוק יוװ ןנערפ טעוװ ריא : ןגָאז טעוװ רע

 לעװ ,'קירעדנעמש, ַאזַא ןביירש לָאז ,,אבכוכ-רב, ןוא 'תימלוש , ןופ

 ,טרעוו ןייז רַאפרעד טָאה 'קירעדנעמש, זַא; ןרעפטנע ךייא ךיא

 דנרעוו ןביירש טפרַאדַאב טָאה ןעמ יו ןוא סָאװ זדנוא טזייוו רע לייוו

 טלַא זיא יז ,ךעלעדניוו יד ןיא ןנעלעג ךָאנ זיא עניב עשידיי יד

 ןעוועג זיא 'קירעדנעמש, : ךעלדנע ןוא ... .רָאי ?טרעפ ַא ןעוועג

 ןיא זיב רעטַאעט עשידיי סָאד טריפענרעביא טָאה סָאװ ,?קירב סָאד

 לאירוא, ןופ ןָא גנַאפ ךיא ןעוו ןעד ,טצעי טייטש סע יוו עפוטש רעד

 -טנַא טנָאקעג טינ ךיז רעטַאעט רעשידיי ןייק רָאג טלָאוו ,!ַאטסָאקַא

 ךעלדיימ-ןסַאג ןוא ךעלגניי-רעדעב ןעוו ,ןײטשטנַא ןוא ןעלקיוו

 יד ןוא דייר עשיפָאזָאליפ סַאוװליס עד ןדיירסיוא טפרַאדַאב ןטלָאװ

 ןלעטשפיוא טפרַאדַאב ןטלָאװ ךעלרעטפוש ןוא ךעלרעדיינש עיור

 ", .. ןייטשרַאפ טינ ןענָאק ייז סָאװ ,ןרעה וצ ןרעיוא ערעייז

 :גנואיצַאב עשירָאיטקַא יד ױזַא טרעדליש שטיוװָאקרעב .ד .י

 רעקרָאי-וינ יד דצמ ןמכילע-םולש ןופ גנואיצַאב עכעלנעזרעּפ יד ,

 ןיא רָאלק טינ ןיב ךיא .ענייפ ַא רעייז ןעוועג זיא טייל-רעמַאעט

 סייוו ךיא ,ןטלַאהרַאפ םיא וצ ךיז טָאה יקסוװעשַאמָאט ױזַא יוו םעד

 ךיז טַאהעג טינ ןיקסװעשַאמָאט ףיוא טָאה םכילע-םולש זַא ,רָאנ

 לָאמ ךס ַא רעטעּפש ןעמוקעגסיוא רימ זיא רַאפרעד ,ןנָאלקַאב וצ

 טָאה רע ... ןמכילע-םולש ןגעוו גנוניימ ןייז ןרעלדַא ןופ ןרעה וצ

 -מינ ,רעתמא טימ םיא ןנעוו רימ רַאפ טדערעג לָאמ ןייא טינ

 -םולש ,ןיילַא ךַארּפש ןייז, : תולעּפתה רעשירָאיטקַא-טינ ,רעטכַאמענ

 יז ,רצוא ןַא רָאיטקַא ןרַאפ ךָאד זיא ,ךַאדּפש ענעדלַאנ סמכילע

 ןדיי סמכילע-םולש ,ןּפיט ענייז טנייה .ןצרַאה םנופ ךיילג ךיז טסיג

 ןעמ ,ןליּפש רָאנ ייז טרָאּפשרַאפ ןעמ .סענעדיי סמכילע-םולש ןוא

 ןפיוא עליישטַאפ ַא ןָאטנָא רעדָא דרָאב ַא ןּפעלקוצ רָאנ ייז ףרַאד

 ? טרעה ריא ,עלעטַאט ,ייא ... ןייֵלַא ךיז ןופ ןיוש ייז ןליּפש ,ּפָאק

 םכילע-םולש רעייא ןעוו --- טמערָאװעצ לָאמנייא ךיז רע טָאה ---
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 טינ רע טלָאװ ,עניב יד ןייטשרַאפ רעמ עלעּפַאק ַא ןלעוװ רָאנ לָאז

 זדנוא רע טלָאװ "ןרָאזיװער , ןעצ ,סלָאנָאנ "רָאזיוװער , ןייא רָאנ

 עכלעזַא ןטָאשעגנָא ןטלָאװ ,רע ןוא ךיא ,עדייב רימ ןוא ,ןפַאשעג

 .'דלָאנ טימ קעז

 -םולש ןיא טליּפשענ ןבָאה סָאוװ ,ןרָאיטקַא עקירביא יד ןופ

 ןעמונעגפיוא םיא ןבָאה ייז זַא ,טדערענּפָא זיא ,סעסעיּפ סמכילע

 טימ טרינָאּפמיא ייז טָאה רע סָאו ץוח ַא .ץרא-ךרד סיורג טימ

 ןייז טימ ןענואוועג ןצנַאנניא ייז רע טָאה ,ןעמָאנ ןטמירַאב ןייז

 טימ טלַארטשעג טָאה סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ רעשיטסיטרַא רעדלימ
 ןוא טפַאשנולק רעפרַאש טימ ,רָאמוח ןקיטכיל ןייז ןופ ןענח עלַא

 רעצרעה עשירָאיטקַא סָאװ ןופ -- טפַאשרעדורכטוג רעכַאפנייא

 רענעי ןופ רָאיטקַא רערעטלע ןייא טינ .טרירענ קרַאטש ױזַא ןרעוו

 סמבילע-םולש טימ ןגָארטעגמורַא גנַאלנרָאי םעדכָאנ ךיז טָאה עּפורג

 ןתמא םעד ןפַאשענ עסעיּפ ןייז ןיא טָאה רע זַא ,טנעמילּפמָאק ַא

 ,.?ּפיט ןלענינירַא

 : טביירש ווָאקרוט טנומגיז

 טָאה ,רָאיטקַא ןשידיי םעד ןפַאשעג טינ טָאה םכילע-םולש ביוא ,

 רעייז ,רָאטַאטיצער ןוא טסינָאלָאנָאמ ןשידיי םעד ןפַאשענ רעבָא רע

 ַא ןופ רעכעלטרָאװטנַארַאפ סָאמ רעסיווענ ַא ןיא זיא עבַאנפיוא

 יד ןעגנערבסיורַא ךָאד ייז ןפרַאד ; גנולעטשרָאּפ-רעטַאעט רעלופ

 םנופ ןרַאוסעסקַא ןוא ןעלטימ ענעדישרַאפ יד ןָא ננוקריוו עבלעז

 -כרוד ,ןטדערעג םנופ חכ ןזיולב ןטימ טרעיינ ,טַארַאּפַארעטַאעט

 | .טרָאװ ןקידעבעל ןטליפעג

 -טַאלבסייװ ןעוועג זיא רענעיילרָאפ סמכילע-םולש רעטשרע רעד

 ,שובחנ ,רעצעזטפירש ,ָאזַאלעשז ןעמוקעג ןענייז םיא ךָאנ ,עטירעוו

 ליפ ךָאנ ןוא תורוש עקיזָאדיד ןופ רעביירש רעד ,דרַאבפָארג

 סמבילע-םולש ןופ רענעיילרָאפ רעטסעב רעד -- רעבָא ,ערעדנַא

 ." ןייֵלַא םכילע-םולש --- ןעוועג זיא קרעוו

 רע סָאװ העּפשה יד טרעדליש ןיקסוז ןימינב רעליּפשיוש רעד
 : .ע .ש ןופ ןעמוקַאב טנגוי רעטסעירפ ןייז ןופ טָאה

 -רעד ךיז ןוא ןסקַאװעג ןיב ךיא רעכלעוו ןיא הביבס רעד ןיא,

 ייז ןענייז ...תוכאלמ-ילעב עשידיי ןופ הביבס רעד ןיא ,ןניוצ

 ,ןשזַאנָאסרעּפ-םכילע-םולש ןעוועג ,ערעייז טייהרעמ רעד ןיא ,ןיילַא

 ביל ייז ןבָאה ... ,תונשה עניילק טימ ךעלעשטנעמ עניילק עבלעזיד

 ןטלַאהעג םיא ןבָאה ,רענייטש רעייז ףיוא ןמכילע-םולש טַאהעג

 לָאמ ךס ַא ןבָאה ייז .ןטנַאנךעלביל ,םענענייא-םיטניא ןַא רַאפ

 טנעקענג ,ןמכילע-םולש טנעיילעגרעביא לָאמַא ךָאנ ןוא טנעיילעג

 -יד רַאפ ..,. .ךַארּפש ןייז טימ טדערעג ,קינייוונסיוא ףיוא םיא

 ַא יו רעמ ןעוועג םכילע-םולש ןיא ןסַאמ עקידנטעברַא עקיזָאד

 -עג ייז טָאה ,ןבעל ןפלָאהענ ייז טָאה םכילע-םולש . . . ,רעביירש

 ןיא ןביולג א ייז ןיא קידנצנַאלפנייא ,ןבעל סָאד ןבָאה ביל טנרעל

 -דַאפ סיורג ייז קידנפַאשרַאפ ,דיירפ ייז ןבעג ,טפנוקוצ רערעסעב ַא
 .ןגינעג

 ורּפֶא ןופ ןהעש ענעטלעז יד ןיא טַאהעג ביל טָאה עטַאט ןיימ ..,

 -םוא סמכילע-םולש ןענעייל ןוא רעדניק זדנוא ןעמענפיונוצ ..,

 -באזטּפיוה ,טפָא רעייז ,.,. .ןעגנולייצרעד עשרעדניק עכעלסעגרַאפ

 יד זדנוא ייב ןעמענפיונוצ ךיז טגעלפ ,נעט-בוט-םוי יד ןיא ךעל

 ןטּפַאכרַאפ א טימ ןוא םינכש יד ןעמוק ןגעלפ סע ,החּפשמ עסיורג
 -ייצרעד סמכילע-םולש ןרעה םאזקרעמפיוא עֶלַא רימ ןנעלפ םעטָא

 ַא טימ ןרעוו ןסירעגרעביא טפָא טנעלפ ןענעייל סָאד ... .ןעגנול

 ,ןצפיז ,רעיורט ןפורסיורַא סע טנעלפ טּפָא ,רעטכעלענ ןקיכליה

 ".ןרערט
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ,םכילע-םולש ןופ *סרעטקַאנײא; דנַאב םוצ המדקה רעד ןיא

 :סלעָאכימ .ש רעליּפשיוש רעד טביירש

 -ַאב טינ ,רעלציוו ַא ןיא ןמכילע-םולש ןעלדנַאװרַאפ טינ .,, ,
 ןכַאמ ךעליירפ ליוו רע סָאװ ,טימרעד רָאנ טײטַאב ןייז ןצענערג

 ָאטָאמ סלַא ןבילקענסיוא עקַאט טָאה םכילע-םולש ,תמא .םלוע םעד

 רעבָא ,'ןכַאל ןסייה םיריוטקָאד ,טנוזעג זיא ןכַאל , קרעוו ענייז וצ

 ןכַאל ןייז .טײטַאב ןרעדנוזַאב ַא טָאה ןמכילע-םולש ייב ןכַאל סָאד

 יד ןיא טָאה סָאוװ ,קלָאפ ןרַאפ האופר ןימ ַא ,?טימ-ץוש ןימ ַא זיא

 תונויזב ןוא ןייּפ ןטילענ תופידר עשירַאצ יד ןופ ןרָאי עקירעיורט

 טייוו סע ןבָאה ,ןרעױדַאב ןטסערג םוצ .טירש ןוא טירט ןדעי ףזוא

 -ענ רעייז סע טָאה רעבָא ןמכילע-םולש .ןענַאטשרַאפ עֶלַא טינ

 .ןטילענ קרַאטש ןופרעד טָאה רע ,טקנערק

 רימ ןעניפעג ןסעיּפ ענייז ןופ עבַאנסיױוא רענַאקירעמַא רעד ןיא

 ,ןרָאיטקַא יד וצ ןמכילע-םולש ןופ טדנעוועג ,טרָאװרָאפ ןצרוק ַא

 טינ ןלָאז ןרָאיטקַא יד טעב רע .קרעוװ ענייז ןליּפש ןלעוװ סָאװ

 טינ ,דרעב עדליוו ןייק ןבעלק טינ ,ךיז ןעמירק טינ ,ןרישזרַאש

 זומ השקב יד טָא .םלוע םעד קידנכַאל ןכַאמ טינ ןוא ךיז ןעלציוו

 ןליּפש ןוא ןריפפיוא ליוו סע רעוו ןעמעלַא רַאפ ץעזעג ַא ןדעוו

 .קרעוו עכעלברעטשמוא סמכילע-םולש

 עקיזָאדיד ןריפפיוא ןלעוו סָאװ ,םירבח יד זַא ,ךיוא זיא קיטכיוו

 -ןעעדיא סמכילע-םולש טימ ןעגנירדכרוד ךיז ןלָאז סרעטקַאנייא

 ןוא עטגלָאפרַאפ יד וצ עביל ןייז טימ ,םזינַאמוה ןייז טימ ,טלעוו

 ןייז וצ טייקנבעגעגרעביא רעלַאסָאלַאק ןייז טימ ,עטקירדרעטנוא

 ,זיא קיטיינ .עיסימ רעשירַארעטיל ןייז וצ ,ךַארּפש ןייז וצ ,קלָאפ

 טלעוװ עכעלטלַאטשעג יד ןפיירנַאב ךות ןזיב ןלָאז םירבח יד זַא

 יד ,ןטלַאטשעג יד ,ןעלטימ יד ןפיירנַאב ,רעקיפַאלק ןלַאינעג ןופ

 -םולש ןופ טיײקשילַאקיזומ יד ,ןדלעה יד ןופ ןטרַא-דייר יד ,ךַארּפש

 ןופ ליפענ ןטימ קרעוו יד רעביא ןטעברַא ןלָאז ייז ,?ליטס סמכילע

 רַאפ ץלָאטש ןופ ליפענ ןטימ ,ננוקיצטנַא ןופ ,גנוטכא ןופ ,ײשּפָא

 .קֶלָאפ רעזדנוא ןופ ןיז עטסנעש ןוא עטסעב יד ןופ םענייא

 שיטסיסקרַאמ ןעייטשרַאפ רימ זַא ,ןטײטַאב טעװ ,ױזַא ןטעברַא

 רעזדנוא ןופ םישרוי עטכע ןרעוו -- עבַאנפיוא רעזדנוא קיטכיר

 ."השורי רעשיסַאלק

 ץעענַאּפמָאק אבא רָאטקעריד-רעטַאעט ןוא רָאיטקַא-ןַארעטעװ רעד
 שידיי טליּפשעג בָאה ךיא ןעווש לקיטרַא ןַא םענייז ןיא טלייצרעד

 טימ טנעקַאב טרָאד ךיז טָאה רע זַא "וועשטידרעב ןיא רעטַאעט

 ןוא .ע .ש

 רימ זַא ןוא טעדניירפַאב טונ רעייז םיא טימ ךיז ןבָאה רימ ,

 |יקסווָאקַאװטיל ןופ| לָאז םעד ןיא ןליּפש וצ ןעגנַאפעגנָא ןבָאה

 רימ בילוצ עקַאט טָאה ןוא רעײנניײרַא רעטּפָא ןַא ןרָאװעג רע זיא

 ,יקסווָאקַאינרעשט ,רעקיזומ ַא .עטערעּפָא ןַא ןביירש וצ ןביוהעגנָא

 עכעלטע ןמכילע-םולש טימ ןיב ךיא .קיזומ ןביירש טפרַאדעג טָאה

 .ןרעמונ רָאֹּפ ַא ןבירשעגנָא טָאה רע ןוא םיא וצ ןעגנַאנעג לָאמ

 -ענ טשינ םיא ןבָאה רימ ןוא טלעטשַאב זדנוא רע טָאה ךָאנרעד

 ןוא סעכ ןיא ןרָאװעג םכילע-םולש ןזיא ,םייה רעד ןיא ןפָארט

 ,ןטערעּפָא ןייק טינ רעמ ןיוש ביירש ךיא, :טנָאזעג

 רעטַאעט ןקידרעמוז ַא ןעגנודעג וועיק ןיא ךיא בָאה רעמוז םעד

 ךיא ןעוו ןוא ,טסַאג רעטּפָא ןַא רָאנ ןרָאװעג זיא םכילע-םולש ןוא

 טּפעלשענסױרַא םכילע-םולש טָאה ,,אבכוכ רב, טריפעגפיוא בָאה

 ןופ טסילָאר םעד} ןקיזוג ןבענעג ןוא טַאװַארק ןייז ןופ עקליּפש יד

 ,,ענכַאי עבָאב , טליּפשעג ךיא בָאה רעטעּפש .הנתמ ַא |'אבכוכ רב;

 ."קַאבַאט ןופ עלעקשופ ַא ןגָארטענוצ םכילע-םולש רימ טָאה

 םעד ןליּפש םייב זַא ,תונורכז ענייז ןיא טלייצרעד ןיטסעק םעס
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 רעטַאצט ןשידיי

 ,רענַאילימ רענירג רעד, עידעמָאק סרעמָאש םהרבא ןיא "ןכדשע

 .רעטַאעט ןיא ךיז טניפעג םכילע-םולש זַא ,טגָאזעג םיא ןעמ טָאה

 ןוא ןליּפש וצ רעסעב טנוװָא םענעי טימַאב ךיז טָאה רָאיטקַא רעד

 ,ןמכילע-םולש טימ ןפָארטעג ךיז רע טָאה ,גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ

 ןיטסעק ,ןליּפש ןרַאפ ןטנעמילּפמָאק טכַאמעג םיא טָאה רעכלעוו

 ; טלייצרעד

 ףרַאש רימ ייב ךיז טָאה ןמכילע-םולש טימ שינגענַאב ענעי;

 ןיב ךיא טלמוטעצ יו קנעדעג ךיא ןוא ,ןורכז ןיא טצירקעגנייא

 ןבענעג רעגייטש ןקיטרַאננייא ןייז ףיוא רימ טָאה רע ןעוו ןרָאװעג

 טעבנגעגוצ ןכדש םעד ןליּפש ןיימ טימ םיא ייב בָאה ךיא זַא ,גָאז ַא

 ךיז ךיא בָאה דלַאב רעבָא .ּפיט-םכילע:םולש ַא ,ןדיי ַא םענייז

 :נָאז ַא ןבענענ ?כיימש ַא טימ םיא וצ בָאה ךיא ןוא טשרעהַאב

 טינ ביוא ןענעבנג טלָאזעג לַאפ ַאזַא ןיא ךיא בָאה ןעד ןעמעוו ייב,

 ףלַאװ

 ןדאפדלָאג

 סלא

 ילָאװָאדרָאג ,

 ןיא

 "רטבערגדלָאג יד;

 טָאה רע ןוא ןלעפענ רעפטנע ןיימ זיא םיא .,'? ןמכילע-םולש ייב

 | ."טכַאלעצ ךיז

 .ן3442--44 .וז ,"לדנייש הרש, טימ עטכישעג יד ךיוא עו

 ךיוא ךיז טָאה רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ סערעטניא רעקרַאטש ס'.צ ,ש

 טריסישזערניַא רע טָאה 1908 ןיא סָאװ ,םעד ןיא טקירדעגסיוא

 ןיא עבלעזסָאד ,ענליוו ןיא *רעבָאהבילא טימ סרעטקַאניײא ענייז

 .נ רעשרָאפ-רעטַאעט רעשידיי-שיטעיווָאס רעד .שזדָאל ןיא 8

 -סױרַא ךיוא .ע .ש טָאה סערעטניא ַאזַא זַא ,ןָא טיג ,רעדנעלסיוא

 ,עגיר ןיא רעבָאהביל יד וצ ןזיוועג

 קיוומ רעשידיי וצ סערעטניא סמכילעיםולש

 ַא רַאפ טכַאמעג ךיוא ן'.ע .ש טָאה ,קלָאפ ןטושּפ םוצ עביל יד

 ענעפורעג ױזַא יד ,קלָאפ ןופ קיומ רעד ןופ רעבָאהביל ןסיורג

 .ןָאט-סקלָאפ ןיא ןבירשעג ,קיזומ רעדָא קיזומ-סקלָאפ עשידיי

 ןטימ עיסוקסיד ַא *דוי רעד, ןיא טריפעג .ע .ש טָאה 1901 ןיא

 .קיזומ-סקלָאפ עשידיי ןגעוו לעגנע לאוי רָאטיזָאּפמָאק

 רעטכיד-סקלָאפ םעד טקעדטנַא טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג זיא ,.ע .ש

 -יּפירּפ ןפיוא, רעדיל יד ןופ רעפַאפרַאפ םעד ,יקסוװַאשרַאװ .מ ,מ

 סיקסוװוַאשרַאװ סױרַא זיא עוויטַאיציניא ןייז ךרוד ןוא .א .א ,"קָאשט

 ,המדקה ס',ע .ש טימ ךוב

 ערעירַאק רעשירעביירש ןייז ןופ בייהנָא ןיא טָאה רעכלעוו ,,.ע .ש
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 ףָאלש,, דיל ַא ןבירשעגנָא 1892 ןיא ךָאנ טָאה ,רעדיל ןבירשעג ךיוא

 עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ סנייא ןרָאװעג רעטעּפש זיא סָאװ ,"דניק ןיימ

 קיזמ ןבירשעג ןבָאה ןרָאטיזָאּפמָאק עכעלטע עכלעוו וצ ,רעדיל

 ,ןיַאמַארָאנַאּפ םכילע םולש;? עזו

 :ןענייז ןבירשעג טָאה .ע .ש סָאװ ,רעדיל ערעלוּפָאּפ-רעמ יד ןופ

 ןרָאװעג ןעגנוזעג זיא סָאװ ,"סע טייגעצ ליומ ןיא ,סע טסייה לגוק;

 ,"רעטכעט עשידייג) *וינעּפמעטס; ןופ גנוריפפיוא רעטשרע רעד ןיא

 ןיא ןייג טינ ליוו ךיאע ,"דניק ןיימ ףָאלש, עטנַאמרעד-רעירפ סָאד

 ,ףָאלש;/ עידָארַאּפ יד ןוא (יקסווַאינרעשט ףסוי ןופ קיזומ) *רדח

 ,*ײסקעלַא

 ןופ ,ןעגנורישזנַארַא-רָאכ ייווצ ןענישרעד ןענייז "דיל-גיוו, ןופ

 ,ךואר השמ ןוא רעפייש בקעי

 א א יא

 רַאזאל

 ךירפ

 סלַא

 *וינעּפמעטס,

 ןיא 1942 רעבמעצעד 4 םעד ןברָאטשעג זיא ,ַאגלָא ,יורפ ס'.ע .ש
 .קרַאי-וינ

 ךרוד קנעדנָא ס'.ע .ש טקיביײיארַאפ ןבָאה רעניואוונייא רעוועיק יד

 -רַא-טיור רעד ןופ 5 רעמונ זיוה ןפיוא טערב-לַאירָאמעמ ַא ןּפַאלקנָא

 טָאה .ע .ש ואוו ,("ַאיַאקסװעליסַאװ ַאיַאשלָאב; ענעזעוועג) סַאג רעיימ

 | ,1904 זיב 1897 ןופ טבעלעג

 ץנַאג רעביא ןרָאװעג טרעייפעג זיא גָאטנריובעג רעט80 ס'.עצ .ש

 ןבולק-טעטיזרעווינוא ,ןבולק-רעטעברַא ,ןלַאז ,סרעטַאעט ןיא דנַאלסור

 טייהנגעלעג רעד ייב ןענייז קרעוו ס'.ע .ש .ָאידַאר רעד רעביא ןוא

 ,ןרַאילּפמעזקע ןָאילימ ייווצ רעביא ןיא ןכַארּפש 8 ןיא ןענישרעד

 ןיא 1939 לירּפַא 19 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא גנורעייפ עלעיציפָא יד

 -םולש ןכרוד טנדרָאעגנייא ,לַאז-ןענָאלָאק ןשירָאטסיה ןיא עװקסָאמ

 ןופ ןוא רעביירש עשיטעיווָאס יד ןופ ןייארַאפ ןופ טעטימָאק םכילע

 טַאריןרַאסימָאק-סקלָאפ םייב םינינע-טסנוק רַאפ טעטימָאק-טּפיוה

 ,רעציזרָאפ סלַא װעײדַאּפ טימ דנַאברַאפ ןטעיווװָאס ןופ

 ןריובעג זיא .ע .ש ואוו ,טָאטש יד ,ווַאלסעירעּפ ןיא זיא 1956 ןיא

 -םכילע-םולש ַא ייזומ ןקיטרָא ןכרוד ןרָאװעג טריזינַאגרָא ,ןרָאװעג

 ןלַאירעטַאמ ןעלמַאז וצ לקניוו רעקידנעטש ַא רעדָא גנולעטשסיוא

 .ע .ש ןגעוו

 רעשידיי רעצנַאג רעד רעביא ןעלקיטרַא רעטרעדנוה יד רעסיוא

 עקידנגלָאפ ןענישרעד ךיא ןענייז ,קידָאירעּפ רעשידיי-טינ ןוא

 : רעכיב
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 או

 "וינ ,"םכילע-םולש ןופ הריטּפ רעד ךָאנ םישלש וצ םובלַא-ןורכז;

 ,1916 ,קרָאי

 ,1917 ,דַארגָארטעּפ ,"םכילע םולש ןופ קניידנָא םוצ;

 ,1918 ,וועיק ,?גנולמַאז םכילע-םולש ,

 .גרעבמעל-עשרַאװ-ןיוו ,"םכילע םולש, --- רעגניז לדנעמ

 ג"פ ,קינזער .ל ןוא ןיבאד .ש טריטקַאדער ,?םעכיײלַא-םעלָאש;

 ,1926 ,וועיק ,עגיל-רוטלוק

 ךרוד טקורדעגרעביא| 1926 .קרָאי-וינ ,"ךוב םכילע-םולש סָאד,

 ,ן1958 ןיא "ףוקיא;

 -וינ ,גַאלרַאפ רוטלוק רעשידיא ,"םכילע םולש; -- רעגינ .ש

 ,(.זז 254) 1928 ,קרָאי

 ,1927 ,עשרַאװ ,"םכילע-םולש. -- קנורט .י ;י

 ,1939 ,עװקסָאמ ,"םכילע-םולש; -- לעקניפ ירוא

 ,1929 ,םכילע םולש --- ליזיימ ןמחנ

 "מעכײלַא-מעלָאש רעדורב ניימ, --- שטיווָאניבַאר (קיוועוו) ףלָאװ

 ,1939 ,וועיק ,(סעניורכיז)

 ,ן1959| זירַאּפ ,ךובלמַאז ,"םכילע-םולש רָאי טרעדנוה;

 עסעיּפ ַא ןענישרעד גַאלרַאפ-הכולמ רעוועיק ןיא זיא 1939 ןיא

 ,יקצעװעשטשַאכ .מ ןופ (םכילע-םולש רעגנוי רעד) *תומולח;

 ; סױרַא ןענייז שיאערבעה ןיא

 גַאלרַאפ ןיא ,לסערק .נ ןופ ,"ןפַאש ןוא ןבעל ןייז ,םכילע םולש;

 ,ביבא-לת ,*ריבד,

 ןעוועג טקורדעג) שטיווָאקרעב .ד .י ןופ "םדא ינבכ םינושארה;

 ,"ריבד; ג"פ ןיא ןענישרעד ,ן"סטרעוורָאפ , רעקרָאי-וינ ןיא שידיי ןיא

 ..זז 338) ח"צרת ,ביבא-לת

 ,לארׂשי תנידמ ןופ תוכולמ יד ןבָאה גָאטנריובעג ןט-100 ס'.ע .ש וצ

 ןייז טימ סעקרַאמטסָאּפ טזָאלעגסױרַא עינעמור ןוא דנַאלסור טעיוװָאס

 ,דליב

 עקראמ עשינעמור עקרַאמ עשיסור עקרַאמ-לארשי

 דלריָאװ יהט, ,שילגנע ןיא ,ןענישרעד קרָאי-וינ ןיא זיא 1943 ןיא

 ,(.זז 321) לעוימעס סירָאמ ןופ *םכילע םולש ווָא

 ,ןײטשפַארג ךלמ ןופ ר"א ,עדַאנַאק ,ָאירַאטנָא ןיא זיא 1948 ןיא

 םכילע םולש יהט; עבַאגסיױא עקיטכערּפ ַא ,שילגנע ןיא ,ןענישרעד

 -רעביא ייר ַא ,.ע .ש ןגעוו ןעלקיטרַא טלַאהטנַא סָאװ ,?ַאמַארָאנַאּפ

 רעדליב עכיײרלָאצ ןוא ,ןסעיּפ ןוא ןעגנולייצרעד ענייז ןופ ןעגנוצעז
 ,סעיצַארטסוליא ןוא

 -ַאטיל ַא ,םָאבלַא ןַא יו ,ןענישרעד דַארגנינעל ןיא זיא 1957 ןיא
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 ןופ ןָאקיסקעל

 נַאלּפַאק מוכנַאט ןופ ןעגנונעכייצ 26 ןופ עיצקודָארּפער עשיפַארג

 ."רעדיינש רעטפעשיקרַאפ רעד; ס'.ע .ש וצ

 ןופ םובלַא ןַא ןענישרעד רעדיוו דָארגנינעל ןיא זיא 1962 ןיא

 היבוט; ס'.ע .ש וצ רעדליב עשיפַארגָאטיל 25 טימ ןַאלּפַאק םוחנת

 ,גרובנערע ַאיליא ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ ,*רעקיכלימ רעד

 םינפוא עטנַאזָאּפמיא ףיוא זיא גָאטנריױבעג רעקירָאי-100 ס'.ע .ש

 עשידיי ,עסערּפ רעד ןיא .טלעװ רעד רעביא ןרָאװעג טרעייפעג

 סע ,ןעלקיטרַא עקילָאצמוא טקורדעג ןעוועג ןענייז ,עשידיי-טינ יו

 טָאה'מ ,סעימעדַאקַא ,ןטנווָא עלעיציפָא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ןענייז

 ןפוררַאפ טָאה'מ ,קרעוו ענייז טנעיילעג ,ןסעיּפ ס'.ע .ש טליּפשעג

 ,ןעמָאנ ןייז ףיוא ןסַאג

 ןטשרע םוצ ,ןרָאװעג טעװַארּפעג לבֹוי רעד זיא לארשי תנידמ ןיא

 גנוריפפיוא ןַא ןוא סעדער עשידיי טימ לַאז-"המיבה, ןיא ,לָאמ

 ,שידיי ןיא "סניוועג עסיורג סָאד; ןייז ןופ טקַא ןטשרע ןופ

 רעשידיי רעד רעביא טנעיילעג ךיוא ןרעוו ןעגנולייצרעד ס'.ע .ש

 -עג גנַאל ןרָאי רעלוקס יבצ רעליּפשיוש רעד טָאה ױזַא .ָאידַאר

 ,קרָאי-וינ ןיא זש רעביא ןעגנולייצרעד ס'.ע .ש רדסכ טנעייל

 ,ָאקנעסַאב ןעב רענעיילרָאפ ןוא רעליּפשיוש

 סעלעשזדנַא סָאל ןיא ָאידַאר עשידיי סגייווצרעבליז רעביא ךיוא

 טנומגיז רעליּפשוש רעד תושעמ ס'.ע .ש טימ ףיוא טפָא ןטערט

 .א .א לדנעג לשרעה ,וועל

 (רעטַאעט) "ָאידוטס םכילע-םולש;,

 ,"ןטכַאלש-רעטַאעט; ךוב ןייז ןיא רעביא טיג יקסנאשרא .ב יוװ

 -טע ךיז ,עװקסָאמ ןיא טעדנירגעג ,*ָאידוטס-םכילע-םולש יד; טָאה

 רעד ןופ ןטנעמעלע יד .ןלַאפעצ זיא ןוא טריזינַאגרָא לָאמ עכעל

 ןוא "?רעבָאהבילא ערעקיאעפ עכעלטע ןופ ןענַאטשַאב ןענייז עידוטס

 ןטשרע ןופ טָאה עידוטס עקיזָאדיד .,ןרָאיטקַא עשידיי עגנוי עקינייא

 יז טָאה רעבירעד ןוא סיזַאב ןלעירעטַאמ ןייק טַאהעג טינ ןָא גָאט

 -רַאפ ָאידוטס יד ךיז טָאה רעטעּפש ,ןטעברַא רעלוגער טנָאקעג טינ

 רעקידנעטש סלַא ןוא "טסנוקיירפ, ויטקעלָאק-רעטַאעט ןיא טלדנַאװ

 ,וָאלישרעװ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא וויטקעלָאק ןופ רעסישזער

 רע טָאה 1922 ןיא זַא ,ןָא טיג ווָאנאטרעב עשוהי רעליּפשיוש רעד

 עשיומ רעליּפשיוש רעד ךיוא .*רעטַאעט םכילע-םולש; ןיא טליּפשעג

 .רעטַאעט ןקיזָאד ןיא טליּפשעג טָאה רע זַא ,ןָא טיג טַאלבדלָאג

 ןרָאװעג טריפעג ָאידוטס יד זיא 1922 ןיא זַא ,ןָא טיג ןַאמשוד .ל

 ,יקיד רעסישזער ןופ

 תועּפשה

 ןיא טרעלקרעד טָאה ,סַאירָאטקיװ ילרױּפ ןופ רבחמ ,סיוויעד יסא

 -לַאװרַאֿפ-עניב ַא קידנעייז זַא ,*טסָאּפ קרָאי וינ, טימ ויוורעטניא ןַא

 ןרָאװעג ,"םכילע םולש ווװָא דלרָאװ יהט; קידנעעז ,רע זיא ,רעט

 סע טוט .ע .ש יװ טקנוּפ ,ןסָאלשַאב טָאה רע זַא ;טריריּפסניא ױזַא

 ןייז ןופ טייקיזָאלטכער יד ןעגנערבוצסיורַא ,*עיזַאנמיג. ןיא טרָאד

 .סרעגענ יד ,קלָאפ

 לאכימ רעביירש ןשידיי ןופ רעטכָאט| ןירעביירש רענַאקירעמַא יד

 םעלבָארּפ סָאד טָאה ,ןָאסבאה .ז ַארוַאל {(1859 --- 1925) ןיקטעמַאז

 -ירעמַא ןַא ןבירשעגנָא ןוא טריזילַאקָאל "דיי ַא ןייז וצ רעווש; ןופ

 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,?טנעמירגַא סנעמלעטנעשזד/, ןַאמָאר רענַאק

 טריזיטַאמַארד רעטעּפש ךיוא זיא ןוא ,"רעטסוש דנע ןָאמיײס, ג"פ

 .םליפ סלַא ןרָאװעג
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןעגנוצַאשּפָא
 סיוא ױזַא ךיז טקירד יקצולירּפ חנ לַארטַאעט רעטנַאקַאב רעד

 : גרוטַאמַארד סלַא .ע .ש ןגעוו
 ערַאפ סָאװ טינ |1908) טנייח זיב ךָאנ טסייוו םכילע-םולש ,

 רעד ןיוש .גרוטַאמַארד סלַא טנָאמרַאפ רע ןטייקיאעפ עסיורג

 סיוא טקירד סָאװ ,רעלָאמ ַא יו טשינ טביירש רע זַא ,ןייֵלַא טקַאפ

 ַא יוװ טשינ ךיוא ;ןכירטש עכעלרעסיוא ןוא טלַאהניא ןכעלרעניא

 ודנוא טיג רָאנ ; ןייטש ןופ ןרוניפ סיוא טקַאה סָאװ ,רעיוה-דליב

 טרָאװ ןיא ,ןעמרָאפ ענייר עריא ןיא ןדלעה ענייז ןופ המשנ יד

 ןַא ןבענ טפראדעג םיא טָאה ןייֵלַא טקַאפ רעד .גנולדנַאה ןוא

 -םולש .עמַארד ןיא ךיוא תוחכ ענייז ןבורּפ לָאז רע סלוּפמיא

 ,םרָאפ רעשיטַאמַארד רעד וצ לָאמַא טּפַאכעג וליפַא ךיז טָאה םכילע

 ,ןכַאז יד ףיוא טסנרע טקוקעג טשינ טָאה ןוא ,ןטלעז רעייז רעבָא

 םיא רַאפ ןענייז סָאד .רנַאשז םעד ןיא ןבירשעגננָא טָאה רע עכלעוו

 -ענג טשינ רעבירעד טָאה רע .'רעדעפ ןופ ןצירּפש, רָאנ ןעוועג

 -ַאמַארד ןופ ןעגנורעדַאפ עשירַאטנעמעלע יד ןליפרעד וצ טגרָאז

 ,טסנוק רעשיט
 תליחת ןבירשעגנָא ךיוא רע טָאה 'טיירּפשעצ ןוא טייזעצ , ןייז

 עקיזָאדיד םגה, ;סיוא ךיז טקירד ןיילַא רע ןוא ,ןָאטעילעפ ַא סלַא

 טָאה ךָאד ,םרָאֹפ רעשיטַאמַארד ַא ןיא ןבירשעג ןענייז רעדליב

 וצ ןייז הכוז לָאמַא לעוו ךיא זַא ,טמולחעג טשינ וליפא רימ ךיז

 רעטרַאוװרעדמוא רעד רָאנ .'ענעצס רעד ףיוא טריפענפיוא ייז ןעז

 -עג ?סיבַא טָאה עניב רעשיליוּפ רעד ףיוא ךַאז רעד ןופ גלָאפרע

 םיא ןיא .עסעיּפ רענעגייא ןייז ףיוא ןניוא יד ןמכילע-םולש טנפע

 טָאה ךימ, .גרוטַאמַארד א ןופ טקניטסניא רעד טכַאוװרעד טָאה

 בָאה ךיא -- רע טלייצרעד --- ןסָארדרַאפ קרַאטש 'ַָאװַארב , סָאד

 ךיא .טגָאמרַאפ יז ?פיוו רעמ ךס ַא טלעפ עסעיּפ רעד זַא ,טליפעג

 ,ןָאטעילעפ א טליּפשעג טרעוו עניב רעד ףיוא זַא ,טליפעג בָאה

 .'עמַארד ןייק טשינ

 יד זַא ,ןדיירוצנייא ךיז דנילב ןעוועג טשינ זיא םכילע-םולש

 טשרמולכ זיא סָאד זַא ,הלעמ ַא רָאנ ןענייז עסעיּפ רעד ןופ ןרעלעפ

 -קעװַא ךיז טָאה ,טליופעג טשינ ךיז טָאה רע .'עמַארדסטפנוקוצ, ַא
 ַא טעמכ ןבירשעגנָא טָאה -- ןוא ,ךַאז יד 'ןרעסעבסיוא; טצעזעג

 .קיטש יינ

 יד ןופ תולעמ עלַא ןבָאה קרעוו עשיטַאמַארד סמכילע-םולש זַא

 .ןדייר וצ קירעביא ךיא טלַאה םעד ןנעוו --- ענייז ןכַאז עקירעביא

 ,טײרּפשעצ ןוא טייזעצ, רָאנ טשינ .ןייֵלַא ךיז טײטשרַאפ סָאד

 עטוג ןענייז ,'ןטנעגַא, ,'! בוט-לזמ, ,'טג רעד, ,!רָאטקָאד ַא, וליפא

 ןכירטשטנורג יד ןיא ןזיא טלַאהניא רעייז .קרעװ עשירַארעטיל

 ךעלהשעמ ,ןענַאמָאר סמכילע-םולש ןיא יוװ רעקיבלעזרעד טעמכ

 -לזמ, רעצנַאג רעד .עקיבלעזסָאד זיא ןבעל סָאד .ןגָאלָאנָאמ ןוא

 'קנַאלב רעדנעס, יצ 'וינעּפמעטס, יװ טקנוּפ ,רימ רַאפ זיא 'בוט

 יד רַאפ ךיז ףיוא טגָארט סָאװ ,קיטנַא ןַא ,ןָאילַאדעמ רערעייט ַא

 ,בוטש רעשידיי רעשידָאמטלַא רעד ןופ טסייג םעד תורוד עקיטפניק

 םיטרּפ עשיטסירעטקַארַאכ יד ןיא סיוא ךיז טקירד רע ?פיוו ףיוא

 עמעכס יד .רוטלוק רעכעלטיז ןוא רעשיטסילַאירעטַאמ רעד ןופ

 .'ןענָאילימ, יד ןיא ןיוש ריא טניפעג 'ןטנעגַא, יד ןופ ןעעדיא יד ןוא

 ןיא 'טנ, ןופ לרָאּפ עגנוי סָאד .עקיבלעזיד ךיוא ןענייז ןּפיט יד

 'טג, ןופ רעניווש יד .,'וינעּפמעטס, ןופ טּפַאכעגסױרַא קידעבעל

 .רעגיווש סלדנעמ-םחנמ ןופ בָאנסיוא רעטרעסעבעגסיוא ןַא ןיא
 ַא ןיא רעקיכלימ רעד היבט זיא '!טיײרּפשעצ ןוא טייזעצ , ןופ ?סעּפ

 עלהשמ ,רעדורב רעקיבייל ַא סלעמעז ּפיסָא --- ָאקדיװַאד ,?לדיילק
 ,םע; ןיא ןעמָאנ ןרעדנַא ןַא רעטנוא ןיוש טרירוגיפ רעמַאטשנרייז
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 ןייז טימ : רעקיבלעזרעד ָאד זיא םכילע-םולש ךיוא .'טשינ טלדיפ

 םעד טימ ,,בוט-לזמ, ןיא רעטכעלעג ןטנוזענ ,ןכעליירפ-קיצרַאה

 רעד טימ ןוא 'ןטנעגַאפ ןיא טשימעג ייוו טימ םזַאקרַאפ ןליטש

 ןוא טייזעצ, ןיא טלעוו רעקיטכיל ,רערענעש ַא ךָאנ טפאשקנעב

 ." 'טיײרּפשעצ

 1928 ןיא טָאה ןישורבָאד .י לַארטַאעט רעשידיי-שיטעיווָאס רעד

 -סיוארָאפ ַא ןופ בורּפ ַא *טפירשטייצ , רעקסנימ ןיא טקורדעגּפָא

 15 ענייז ןופ דנורג ןפיוא עיגרוטַאמַארד ס'.ע .ש ןגעוו גנושרָאפ

 "רצוא רעד; עסעיּפ יד קידנדיימסיוא) קרעוװ:-רעטַאעט עלעניגירָא

 ןעגנולייצרעד ןוא ןענַאמָאר עטריזיטַאמַארד רבחמ ןופ יד ןוא

 .("דיי ַא ןייז וצ רעווש, ןוא *רעקיכלימ רעד היבוט, ,"וינעּפמעטס,

 -פלָאװ רעביירש יד ןשיוװצ לעלַארַאּפ ַא לכ-םדוק טיצ ןישורבָאד

 -רכומ עלעדנעמ ,דלעפנעסקָא ,רעבָאלטָאג ,רעגניטע ,ןָאזניוװעל ,ןָאז

 קיוודול ,סומלַאק ,ןישטשאמַאז ,שטיווָאקלאפ ,קיאאז דוד ,םירפס

 ,(?עיסָאס עמומ יד, קרעוװ טשרע ןייז טיול) ןדַאפדלָאג ןוא ןָאסניוועל

 -לַארטַאעט עקינעי יד ןפַאשעג ןבָאה ייז ןופ לייט רעטסערג רעד; סָאװ

 טלוב ןוא רָאלק ּפָא ךיז טלגיּפש עכלעוו ,עיצידַארט עשירַארעטיל

 םוצ טמוק ןישורבָאד ןוא ,=ןעגנופַאש-רעטַאעט סמכילע:-םולש ןיא

 ; סולשַאב

 יו ,ןבָאה סָאװ ,ןןסעיּפ ערעייז סיוא טנכער רע קרעוו יד,

 -ַארד רעשמכילע-םולש-ראפ רעד ןופ טייק יד טעדליבעג ,טנָאזעג

 ,ןייז רעשמ נולפ ןיא ךיז ןָאק ןעמ יו ,רעמ ןבָאה ןוא ,עינרוטַאמ

 ןגױצעגנײרַא ,ןעגנופַאש עשינעצפ סמכילע-םולש ףיוא טקריוועג

 רעקיזָאדרעד טימ ,ןנָאז וצ ױזַא ,ייז טפעהַאב ,ןעמעלַא טימ ייז

 רעטעּפש טָאה ץרּפ רעכלעוו טימ עיצידַאדט רעשיגרוטַאמארד

 ,טרַאװרעמוא טעמכ ןוא קיטסַאה ױזַא ןסירעצ רעטשרע רעד ?סיבַא

 ןוא טריזירעטקַארַאכ ךירטש-טּפוה רעטנַאסערעטניא ןייא

 ןשיטַאמַארד סמכילע-םולש ףיוא ןייש רעדנוזַאב ַא ךיילגנ טפרַאוו

 עֶלַא ןיא ךעלטננייא -- סמכילע-םולש ןסעיּפ ןביז ןיא ,ןפַאש

 ננולדנַאה יד ךיז טריפ --- ענייז קרעוו עשיטַאמארד עטסקיטכיוו

 רעדָא רעמ רָאפ ךיז טימ טלעטש ע:כלעוו ,?דיימ-רעטכָאט ַא םורַא

 לייוו ,עסעיּפ רעד ןופ דלעה רעד טפור ןעמ סָאװ ,סָאד רעקינייוו

 עקירביא עֶלַא יד ןופ ןטפאשנדייל יד ךיז ןרירטנעצנָאק ריא םורַא
 ןיא ,טנ, ןיא ,ז"הנקי; ןיא ,'סניוועג ןסיורנ, ןיא :;ןענױשרַאּפ

 -עצ ןוא טייזעצ, ןיא ,,ענארש, ןיא ,'קיּפ נינעק, ןיא ,'רָאטקָאד,

 רעד ןמכילע-םולש ייב זדנוא רַאפ טניישרעד םוטעמוא --- !טיירּפש

 יד ןיא םוטעמוא ןוא ,רעטכָאט ,רעטומ ,רעטָאפ ןופ גניליירד
 ,טקילפנַָאק ןשיטַאמארד םעד ןופ טקנוּפ-ננַאנסיױוא רעד רעטכָאט

 ןעגנובעלרעביא עקימורַא יד ןופ ,ןנָאז וצ ױזַא ,רעקעלּפטנַא רעד

 | .ןסיױטשנעמַאזוצ ןוא

 ,עלענָאיצידַארט עקיכלעזיד זַא ,ןרעוו טנכייצַאב דלַאב ָאד ףרַאד

 -יירד, ןקיבלעזמעד וליפא ןטסרעממַא ןוא ,'ןדלעח, ,ןנָאז ןעמ ןָאק
 ןופ ןעגנופַאש ערעקיטכיו טעמכ עֶלַא ןיא רימ ןענעגעגַאב ,'גניל

 רימ ןבָאה םוטעמוא . . . .עינרוטַאמַארד רעשמכילע-םולש רַאפ רעד

 -יובעג ןבלעזמעד ןוא םענייא םענעכַארּפשעגסיױא ןַא טימ ןָאט וצ

 םורַא גנולדנַאה רעשיטקילפנָאק רעד ןיא טײטשַאב סָאװ ,חסונ

 -- ךודיש ןכעלקילנמוא רעדָא ןכעלקילנ ןטימ לדיימ-רעטכָאט רעד

 -סיוא טינ ,טנָאזעג יו ,ךיוא טָאה סע ןכלעוו ,חסונ-יובעג םעד

 -ַארט םעד ךיוא ייברעד קידנדיימסיוא טינ ,םכילע-םולש ןטימעג

 ןטנַָאמרעדנבױא םנופ רעטיילגַאב-זומ םעד -- ןכדש ןלענָאיציד

 .נניליירד

 עקידרעגייטש-זעינילער ענעי רַאפ זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז

 רעד זיא עמַארד-עילימַאפ רעשיטַאבעלַאב-שידיי רעד רַאפ ,ןטייצ
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 רעלַאנעל-שיטָארע ,ןנָאז וצ ױזַא ,רעקיצנייא רעד ןעוועג 'ךודיש;,

 -וקַאב טנָאקעג טָאה רעביירש רעד ןכלעוו ךרוד ּפונק-ןטקילפנָאק

 .הפוקת רענעי ןופ ?עגַארפ-טכעלשעג, רעד וצ טירטוצ ַא ןעמ

 ןוא רעטָאפ ןופ שינעגענַאב יד ןעוועג קידנעטש ָאד ןיא ןָאפ רעד

 רעקיזָאדרעד ףיוא ןוא --- תורוד ייווצ ןשיווצ ףמַאק רעד ,דניק

 רעד ןופ ייס גנולדנַאה יד טיובעג רדסכ טעמכ ןזיא שינעגעגַאב

 -רעטַאעט רעשמכילע-םולש-זיב רעד ןופ ייס ,רעשמכילע-םולש

 -בִא טזָאלעג ?כ םדוק ךיז טָאה שינעגעגַאב יד טָא ןיא .,גנופַאש

 עכלעוו ,יורפ רעקיטלָאמַאד רעד ףיוא ,יורפ רעד ףיוא ןריזיוויטקעי
 טינ קידנליו ןוא ,תווצמ ןופ טיירפַאב טייז ןייא ןופ ןעוועגנ זיא

 -טלעוו רעיירפ ןופ טקריוװַאב רעמ רעבירעד ןעוועג יז זיא קידנליװ

 -רַאפ רעמ ןעוועג יז זיא טייצ רעקיבלעזרעד ןיא רעבָא ,טייקכעל

 קידנעהּפָא ןעוועג ,שינעמוקסיוא:החּפשמ רעד טימ שיזיפ ןדנוב

 ןיא ךיז טּפרַאװ ךָאד ןוא . . . .רעטומ ןוא רעטָאפ ןופ ?עירעטַאמ
 ןשיטאמעט ןטקיטסעפרַאפ-לענָאיצידַארט םעד טָא זַא ,ןניוא יד

 .קינילדָארג וצ ןיוש טצונענסיוא םכילע-םולש טָאה לעטשנעמַאזוצ

 ,סנָאזפלָאװ ןופ הטילש עכעלרעּפנישַאב יד ךיז ףיוא קידנבָאה

 -םולש טָאה ,גנולדנַאה-ןטעשזוס סקיאַאז ,סדלעפנעפקָא ,סרעגניטע

 עלובַאפ ענײײמעגלַא יד ןשרעדנַארַאפ וליפא טבורּפענ טינ םכילע

 רע טָאה עלובאפ עקיזָאדיד ,אברדא --- קרעװ-רעטַאעט ערעייז ןופ

 וצ טריפעגּפָארַא ,טכַאפנייארַאפ רעמ ךָאנ ןהביס ַא| סעּפע בילוצ

 רעשיטַאמעט ,ןנָאז ןעמ ןָאק ,רעבלעזרעד ןוא רענייא רעקימוטעמוא

 -ינרוטַאמַארד סמכילע-םולש ןופ טײקכַאפנייא עקיזָאדיד .עמעכס

 סָאוװ ,ןמכילעםולש רַאפ רעדנואוו ַא ללכב ןזיא קיטַאמעט רעש

 ,ןעגנופַאש עשינעצס יד ןןיא} רעסיוא ,קרעו ערעדנַא עלַא ןיא טָאה

 ,עגירטניא רעטרעטנָאלּפרַאפ ןופ טפַאשרעטסיימ ַאזַא דָארג ןזיוװַאב

 -עג ןופ לבריוו ןקידהשעמה-רוּפס ןוא ןשיטָאדקענַא ןפרַאש ןפיוא
 ,"ןשטנעמ ןוא ןשינעש

 גנוטכַארטַאב רערעגנעל ַא ןיא ןיירַא ןישורבָאד ךיז טזָאל ָאד

 םעד רַאפ טנַאלַאט ןוא שינעדנעטשרַאפ סָאד טַאהעג טָאה .ע .ש יצ

 -בָאד ,קיטסירטעלעב יד יװ ןעלטימ ערעדנַא טרעדָאפ עניב יד סָאװ

 רַאפ טַאהעג .ע .ש טָאה גנולייצרעד רעד ןיא תעב זַא ,טלַאה ןישור
 ערעייז ןבָאה עכלעוו ,ןר"מש ןוא ןקיד ,ןעלעדנעמ דליברָאפ סלַא ךיז
 ,גנולדנַאה-עגירטניא רעקידנּפַאכרַאפ ףיוא טיובעגפיוא ןעגנולייצרעד

 טכַאפנייארַאפ ךָאנ וליפא עיגרוטַאמַארד ןייז ןיא רעבָא .ע .ש טָאה

 -ייז סע ןעמעוו סומלַאק ןוא דלעפנסקָא ,רעבָאלטָאג רעייגרָאפ ענייז

 רעשינעצס רעד ןופ ןצעזעג ערַאטנעמעלע יד ןעוועג דמערפ ןענ
 : רוטַארעטיל

 -ךעטַאעט יד טכַארבעגנירַא רעטשרע רעד טָאה םכילע-םולש,

 ןוא ןטענ ןבילוצ ןוא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןּפיצנירּפ
 -ענייא ןייז ןופ קעװַא ,ןביולג וצ ,רע זיא לעמעג-רעטַאעט ןטלוב
 עכַאפנייא ןא ןפַאשענ ןוא קיטַאמעט-גנולייצרעד רעטנייווצרַאפו רעג
 טינ ןוא רוטַארעטיל ךרוד רעטַאעט ןפַאשעג ,גנולדנַאה-רעטַאעט
 -רָאפ ענייז עֶלַא ןָאטעג ןבָאה סָאד יו ,רעטַאעט ךרוד רוטַארעטיל

 ."רעביירש-רעטַאעט עשידיי עטשרע יד -- רעייג

 -ןופַאש-רעטַאעט ערעטלע יד ןשיוצ זַא ,ןָא ָאד טזייוו ןישורבָאד
 ןטלַאה ןָאק'מ עכלעוו ,קרעװ-רעטַאעט ייווצ רָאנ ןַארַאפ ןענייז ןעג
 ןוא "יילעמערפ ןוא ןיזטכייל, סנָאזפלָאװ :ןבירשעג שינעצס רַאפ
 עשירעבייו ידע סנָאזניװעל ךיוא רשפא ,"עלעקרעס; סרעגניטע
 ַא ןיא טסַאפרַאפ םינּפל רָאנ ןענייז ערעדנַא עלַא רעבָא .?ךעלּפינק
 -רעסיוא ןַא יו רעמ טינ ייז ןענייז שיטקַאפ רָאנ ,םרָאפ-רעטַאעט
 -ָאלַאיד םוצ ףָאטש ןשירעליײצרעד-שירַארעטיל ןופ גנוסַאּפוצ עכעל
 ,חסונ-רעטַאעט ןשיג
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 ןופ ןָאקיססעל
 א עעעערעעעעעעעעעעע

 :ןַא ,טלַאה ןישורבָאד ןוא

 עלערנעמ סָאװ ,'ןענעייל ףיוא רעטַאעט , ןופ עיצידַארט רעד וצ ,

 -ידַארט רעד טָא וצ ,ןבעגענרעטנוא ןיטולחל ריא ךיז טָאה וליפא

 ןעמונעג רעטשרע רעד ןוא ,םכילע-םולש ןענַאטשענוצ זיא עיצ

 -עג .רוטַארעטילרעטאעט רעשידיי רעד ןיא ןכערב שינַאגרָא יז

 רעד ףיֹוא .ןכָארבעגנייא ןעמעלַא טימ טינ רעבָא ,ןבערב ןעמונ

 ןופ לּפמעטש רעד טגיל עיגרוטַאמַארד רעשירעמכילע-םולש רערָאג

 ןופ .טייקשירעלייצרעד רעטריזילַארטַאעט רענעזעוועג םיא-רַאֿפ רעד

 ןעמוקַאב וצ ןעגנולענ טפָא םיא זיא טייקשירעלייצרעד רעקיזָאדרעד

 -ענּפָא ןיא רעטפָא ךָאנ רעבָא ,גָאלַאיד ןשינעצס םענעטלעז םעד

 -םולש ןופ קינָאטקעטיכרַא ענעשטנואוועג יד ןרָאװעג טכַאוװש

 -רעטַאעט ןשמכילע-םולש םעד ןטפעהַאב .,ןסעיּפ-רעטַאעט סמכילע

 רעד ןעמונעג רעטשרע רעד ךיז ףיוא טָאה רעטַאעט ןטימ טסקעט

 -נצנעלג ױזַא לכ םדוק טָאה רעכלעוו ,רעטַאעט רעשידיי רעווקסָאמ

 -םולש ןיא לגנַאמ-יובעגנ ןטסקינייװעניא םעד ןעוועגנ םילשמ קיד

 ,קרעוװ-רעטַאעט סמכילע

 -ָאק ַא , ןבַאמ טנָאקעג טָאה סָאוו ,רעביײרשַאב רעד םכילע-םולש

 רעד ןרָאװעג טינ ותעשב ךָאד ןזיא ,ןשטנעמ ןדעי ןופ "עידעמ

 ,רעטַאעט ןשיריי ןשירַארעטיל םנופ גרוטַאמַארד רענעכַארּפשעגסױא

 סמכילע-םולש עֶלַא ,ןעננופַאש עשינעצס עלַא לייוו ,רַאפרעד זיא סע

 -נערַאפ-טינ ,ןקידנרעיוד ַא רָאפ ךיז טימ ןלעטש קרעוו-רעטַאעט

 -עלייצרעד םעד ןֹופ הרוסמ רעד טימ ףמַאק ןטסקינייוװעניא ןטקיד

 ןעוועג זיא םכילע-םולש ןכלעוו ןיא ,רעטַאעט ןזָאלרעטַאעט ןשיר

 -רָאפ נולפ ןיא ךיז ןָאק ןעמ רעדייא רעמ ךס ַא ןסקַאװעגניירַא

 ."ןלעטש

 ןבירשעגנָא טָאה .ע .ש סָאװ ןסעיּפ עלעניגירָא 15 קידנריזילַאנַא

 :זַא ,סולשַאב םוצ ןישורבָאד טמוק ,1916 זיב 1887 ןופ

 סָאװ ,ןענױשרַאּפ יד ןופ עיצַאקיפיסַאלק עניײמעגלַא עניילק ַא,

 ףיוא טקעד ,קרעוו סמכילע-םולש עלַא עקיזָאדיד ןיא ל?ייטנָא ןעמענ

 רעלעניגירַא ןייז ןיא טָאה םכילע-םולש לפיוו ףיוא ךעלרעּפנײשַאב

 עשירעלטסניק ןייז ,ןנָאז וצ ױזַא ,טכַאפנייארַאפ עיגרוטַאמַארד

 -ךַאפ עקיאיילרעלַא ןופ עערעלַאג רעכייר רעד טָאטשנא .עבַאגפיוא

 -נָא שממ ןענייז סע עכלעוו טימ ןּפיטײיב ןוא ןּפיט עקיטרַאנדיש

 רע טָאה ,ןענַאמָאר ןוא ןעגנולייצרעד-םכילע-םולש יד טעװעניּפשעג

 ןופ זיירק ןגנע ןַא זיולב טלדנַאהַאב קרעוװו עשינעצס ענייז ןיא

 ןלייטנייא גנירג ךיז ןזָאל סָאװ ,ןּפיט עבלעזיד ןוא ענייא טעמכ

 ןוא ייז --- םיריבג ענעמוקעגפיוא :; סעירָאגעטַאק עקידנגלָאפ ףיוא

 םינכדש ,ךעלדיימ ןוא םירוחב -- רעדניק ערעייז ,רעבייוו ערעייז

 ריפ יד ןופ טָא ,ןטסניד ןוא .םיתרשמ --- טייל-ךיק ,רעלקעמ ןוא

 טײטשַאב ,סעירָאגעטַאק עלַאיצַאס יירד ףיוא ךיז ןלייט סָאװ ,ןּפורנ

 -ןעטַאעט ןצפופ סמכילע-םולש ןופ לטלעווןענױשרַאּפ ערָאג יד
 קידנביוהנָא ,רעמענלייטנָא קיסיירד ןוא סקעז טרעדנוה טימ קיטש
 ןיא ,,סניוװעג ןסיורגע ןטימ קידנקידנע ןֹוא 'רָאטקָאד, םנופ

 טינ טעמכ םכילע-םולש טָאה ,רָאי קיצנַאװצ ןוא טכַא ןופ ךשמ

 ענייז ןופ שזַאּפיט ,םענעפורעגיוזַא ,םענײמעגלַא םעד ןטיבעג

 גנולדנַאה רקיע רעד .ןעגנופאש-רעטַאעט ערעסערג ןוא ערענעלק

 יצ ױזַא םעד ןופ החּפשמ רעד ןיא טעמכ רָאפ םיא ייב ךָאד טמוק

 -יטַאמַארד רעדָא עשימָאק יד ואוו ,ריבנ םענעמוקעגפיוא שרעדנַא

 -ניק ןוא ןרעטלע םורַא ,טנָאזעג יו ,ךיז ןעלקיוו ןעגנודיסַאּפ עש

 רעלקעמ-םינכדש עבלעזיד ןוא ענייא ןופ גנוטיילגַאב רעד טימ רעד

 .טנורג-רעטניה ןיא ןשטנעמ-ךיק עבלעזיד ןוא ענייא ןוא

 ,קרעוו שינעצס טשרע ןייז יו ,טמענרַאפ סָאװ ,!טנ, רעסיוא . . ,
 ןיײֿלַא סָאװ ןוא ,עיגרוטַאמַארד סמכילע-םולש ןיא טרָא רעדנוזַאב ַא
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 רעטַאעט ןשידיי
 טומאה 5: 0

 ןשידיי ןקילָאמַא ןופ סענעצס, ןפורעגנָא סע טָאה םכילע-םולש

 ,םכילע-םולש טָאה ,'ןטנענַא, ןוא ,סע טסייה ,'טנ, רעסיוא --- !ןבעל

 רענייא ןופ ןעמונעג ףָאטש ןשינרוטַאמַארד ןייז ,ןעז וצ זיא סע יו

 בילוצ זיא ןוא ,הביבס רעטריסקיפרַאפ-שיטאמעט רעבלעזרעד ןוא

 סיױרַא ןוא זיירק םעד טָא ןסײררעדנַאנַאפ תלוכיב ןעוועג טינ סעּפע

 -שיטעשזוס רעשינעצס רעקיכַאֿפנדישרַאפ ןוא רעקיטרַאנדישרַאפ וצ

 -םולש ןעוו ,1918-16 ןיא ,ןרָאי-סנבעל עטצעל ענייז ןיא .טייק

 רע ןיא ,קיטעט שיגרוטַאמַארד ןייז טלָאװעג םינּפ ַא טָאה םכילע

 -רַאפ , ךיז ןעניפעג ןסעיּפ יד ןשיווצ רעבָא ,ןסעיּפ ףניפ טימ סיױרַא

 ןקידרעירפ ןייז ןופ גנוטעבראַאב עכַאװש ַא -- ?תורצוי יד ןטיב

 -יציוו ץנַאנ ַא --- !קיצכעז ןוא סקעז ַא ןשיווצניא, ןוא ,,בוט-לזמ,

 -ַאב רע יו ,ןבירשעגננָא טָאה םכילע-םולש ןכלעוו ,קסעלרוב רעק

 ַא ,טעבראַאב ןיולב טציא ןוא ,ןרָאי עגנוי יד ןיא ,ןייֵלַא טקרעמ

 ,ןעוועג רעווש ןרָאי עפייר יד ןיא וליפא זיא ןםכילע-םולש זַא ,ןמיס
 םעד ,עמעט עיינ יד ןטכידרעביא שינעצס ןוא ןכוזסיוא ,םינּפא

 ."ףָאטש-ןבעל ןקימורַא םעיינ

 -ימע ןוא םורַא ןרעדנַאװ ןּפיט עבלעז יד יװ ןָא טזייוו ןישורבָאד

 -יד ךיז ןרזחרעביא סע ,רערעדנַא רעד ןיא עסעיּפ ןייא ןופ ןרירג

 יד ןופ סעדנע יד ןיא טּפױהרעביא ,סעיצַאוטיס עלַארטַאעט עבלעז

 רע ןוא ןעמענ עבלעזיד וליפא ךיז ןלָאהרעדיװ סע ןוא סעסעיּפ

 זַא ,סולשַאב םוצ רעבירעד טמוק

 -ייצרעד ןוא ןענַאמָאר ענייז ,ללכב גנופַאש סמבילע-םולש תעב,

 טלמיוו סע ואוו דירי ןסיורג ןצנַאג ןייא רָאפ ךיז טימ ןלעטש ןעגנול

 -רַאפ ןוא רעקיברַאפליפ ןיא ןעדניווש סָאו ,ןשטנעמ עפש ַא טימ

 טינ עיגרוטַאמַארד ןייז זיא ,ענַאל ןוא גנולדנַאה רעקיטרַאנדיש

 טימ הינסכא ןַא ,דירי םעד טָא ףיוא עלהינסכא עניילק ַא יו רעמ

 ןייא ףיוא ךיז ןסיוטש סָאוו ,ןעניױשרַאּפ ןופ לאווסיוא םעניילק ַא

 ,ןעננואיצַאב ןופ ןטייקכעלגעמ ערעסערנ ןייק קידנבָאה טינ ,טרָא

 םיא סָאװ ,סע טסייה ,םכילע-םולש .ןשינעעשענ ןוא ןעגנוריסַאּפ

 ,ןביירש ןופ הכאלמ יד רעווש ןעמוקעננָא טינ ללכב ?לָאמנייק זיא

 -ענ קיטייצנייא ,טסואוואב זיא סע קילדעוו ,טָאה רעכלעוו ןוא

 ןןשידייו םענרעדָאמ םנופ רעפעש רעשיטקַאפ רעד ןרעוו טבערטש

 -ַארד ןרעטיירב ןפיוא סיורַא ןעננולעג טינ זיא םיא דָארג ,רעטַאעט

 -עצ ,טנָאזעג יוװ ,ןבענעננייא טינ ךיז טָאה םיא .געוװ ןשינרוטַאמ

 -עט ןטימ ,הרוסמ רעשינרוטַאמַארד-שירארעטיל רעד טימ ןסייר

 סָאװ ,ןגרוטַאמַארד עשידיי עלַא יו ,טָאה רע .ןענעייל ףיוא רעטַא

 רעשינעייל רעד רַאפ ךות ןיא ןבירשעג ,םיא רַאפ ןעוועג ןענייז

 -ערעטניא ןוא ,רעיוא ןוא ניוא ןלַארטַאעט ןרַאּפ טינ ןוא הסיפת

 ןייז ןיא יו ,טקנוּפ ,ָאד ךיז טָאה ןמכילע-םולש סָאװ ,זיא טנַאס

 ,קרעוו ערענעלק סָאד רעמ ןבענעננייא ,עזָארּפ רעשירעלייצרעד

 ,ןסעיּפ יד ,חטש-לדנַאה ןרענעלק ַא טמענרַאפ סָאװ ,רעטקַאנייא רעד

 -נייא רעקינייוו םיא ךיז טָאה ,ןטקַא ערערעמ ןופ ןעײטשַאב סָאװ

 ןרעדָאפ עדייב יד -- ןַאמָאר רערעסערג רעד יװ טקנוּפ ,ןבעגעג

 גנַאהנעמַאזוצ ןשירעלטסניק ,יובעג ןשינָאטקעטיכרַא ןטנכערעגסיוא
 טָאה טרּפ םעד ןיא ןוא ,ןטסַאלּפ עשירעלייצרעד ענעדישרַאפ ןופ

 -כַאװש עלַא טנשריעג ,רעלייצרעד רעשינואנ רעד ,םכילע-םולש

 ."רעייגרָאפ עשירארעטיל ענייז ןופ ןטייק

 זיולב ןסעיּפ ענייז טָאה .ע .ש זַא ,גנוניימ ןייז ןקיטסעפרַאפ וצ ידכ

 -רעטַאעט רַאפ ןבירשעג טינ ייז רעבָא ,שובל ןלַארטַאעט ַא ןבעגעג

 ןופ ךעלּפעקרעטנוא יד וליפא ןישורבָאד טרעדילגעצ ,ןעגנוריפפיוא

 : טביירש ןוא ,ןסעיּפ יד
 -נוא יד טכוזעגסיוא טָאה םכילע-םולש יו םעד ןופ קידנביוהנָא,

 קידװעליּפש-שירַארעטיל טָאה רע יו ,ןסעיּפ ענייז רַאפ ךעלּפעקרעט

 טליּפשעג טָאה רע יו ,רעמענלייטנָא יד ,ןענױשרַאּפ יד ןבירשאב
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 זיא ןיילַא םעד ןופ ,סעקרַאמעד:-ןעגנוזייוונָא עשירבחמ יד ןיא וליפא

 קידנליוו ,ןסעיּפ ענייז קידנביירש ,טָאה םכילע-םולש זַא ,ןעז וצ

 -טרָאװ סָאד ניוא ןיא טַָאהעג ןטשרע םעלַא וצ ,קידנליוו טינ

 םעד יו רעמ ,טרָאװ ןופ ,ןגָאז וצ יוזא ,רעטַאעט םעד ,גנולדנאה

 .טַאט ןופ רעטאעט

 -עי רַאפ םכילע-םולש טָאה ןסעיּפ עטנַאמרעדנביױא עלַא יד ןיא

 ,לּפעקרעטנוא ןרעדנוזַאב ןרעדנַא ןַא ןענופעגנ טעמכ ייז ןופ רערעד

 .עסעיּפ רעד ןופ רעטקַארַאכ ןשינעצס םעד ןענעכייצַאב ףרַאד סָאוװו

 ןקילָאמא ןופ סענעצס --- ןמכילע-םולש ייב ךיז טפור 'טנ, רעד

 .ןבעל ןשידיי

 ,טקַא ןייא ןיא סָאּפש ַא טנכייצַאב טרעוו !רָאטקָאד א,

 .עידעמָאק ענייר א --- 'הפסא;

 .ןבעל ןשידיי ןופ רעדליב --- !טיירּפשעצ ןוא טייזעצ;

 .קיטש-רעטַאעט ַא -- 'ןשטנעמ;

 .שזרַאש ַא --- 'קיּפ גינעק;
 .םירוּפ דובכל רעטקַאנייא --- !עגַארש;,

 ,ליּפש-סקלָאפ ַא --- !סניוועג רעסיורג;

 .טקַא ןייא ןיא סכעליירפ ַא -- 'תורצוי יד ןטיברַאפ;

 .הכונח דובכל קסעלרוב ַא --- !קיצכעז ןוא קיצכעז ַא ןשיווצניא,

 טנכיײצַאב םכילע-םולש טָאה ןצפופ ןופ ,סע טסייה ,ןסעיּפ ןעצ

 טא ,ךעלּפעקרעטנוא עקיטרַאנדישרַאפ עטכוועגסיוא ענױזַא טימ

 ענעמונעגנָא יד ןסעיּפ עֶלַא רַאפ ןכיורב טלָאװעג טינ ןוויכב יו

 -ניא .עסעיּפ רעֹדָא עידעמָאק ןופ ןעמעניןָאלבַאש עשיגרוטַאמַארד

 רעד טָא ףיוא ןעוועג דיּפקמ שירעביירש ןייר ,םינּפַא ,וויטקניטס

 ףרַאד סָאװ ,ןעמָאנ ןקידשרעדנַא םעיינ םעד ףיוא ,טייקיניילק

 -וצ-רעטאעט רעד --- רענעייל ןרַאפ ןוא אפונ םיא רַאפ טשרמולכ

 -ַאב יװ טָא --- וליפא ןסיוװ טינ םעלַא םעד ןופ ךָאד ןָאק רעיוש

 ."קרעוו-רעטַאעט ןקיזָאדמעד ןופ ןכות ןוא טריבענ םעד ןקיטכער

 ךיוא טריזילַאנַא ןישורבָאד .י לַארטַאעט רעשידיי-שיטעיווָאס רעד

 : ןסעיּפ יד ןיא ןדלעה ענייז וצ ךיז טיצַאב .ע .ש ױזַא יו

 -ענלייטנָא יד ןֹופ ןשינעמענוצ ןוא סעילימַאפ ,ןעמענ יד עגונב,

 יד ןופ הרוסמ יד ךות ןיא טיהרַאפ ךיוא םכילע-םולש טָאה רעמ

 רעבָא ,ןעניױשרַאּפ יד רַאפ ןעמענ-רעטסַארַאכ עשירעשטייטסיוא

 -ליואוו ןופ בָאנוצ ןשמכילע-םולש ךעלמיטסקלאפ רעד טימ רעדיוו

 -יבנג עשידיי ענעמוקענפיוא יד .לַאפנייא ןשיקסעטָאדנ ןוא גנַאלק

 ,ךַאטעּפ ,טנלָאשט ,קַאנרעטסַאּפ ,ןַאמלעדנערק : םיא ייב ןסייה םיר

 -לעב רעקידסוחי רעד .רעלאטנדלָאנ ,ןייפ --- עיטַארקָאטסירַא יד

 -ּפמַא רעד ,ץירקַאל -- רָאטקָאד רעד ,רעמַאטשנדייז טסייה תיבה

 רעד ,קַאזרעדיולּפ ,קָאלנ --- טַאקָאװדַא רעד ,ןילַאטּפַאנ --- רעקייט

 רעד ,טַאלברעפיצ -- רעטלאהכוב רעד ,סאבלאפ --- גנוי-רעדיינש

 ,ץנימרעבליז -- ריסַאק רעד ,שיוורעדעלפ -- טנעדנָאּפסערָאק

 ,לגוקנייפ יצ ,ביוטלעקרעט ,שיפקַאב ,רעסישנרעטמַאל --- טנייה

 פיּפש עטכַארטענוצ קידנוויכב יד םוטעמוא --- רענערג ,ןַאמלנייב

 ןופ טײטַאב ןשירעדליב ןכרוד ןוא גנַאלק ןכרוד ןבעגרעביא ףיוא

 ןוא דנַאטש ןייז ,רעמענלייטנָא םעד ןופ ןטפַאשננייא יד ןעמָאנ

 -ָאיצידַארט םעד ןדימענסיוא טינ ךיוא טָאה םכילע-םולש .ענַאל

 ,קנילפ טדער סָאוװ ,ענעדיי יד ךיוא יו עקיאַאז ןוא שטַאפנָאפ ןלענ

 -- טרָאו עבלעזסָאד ןוא ענייא רעביא טרזח סָאװ ,ןדיי םעד יצ

 טבילַאב ןעוועג ןענייז סָאװ ,גנעג-רעטַאעט ערַאטנעמעלע עלַא יד

 רעד ןיא טרענריבעגנייא ךיז ןבָאה סָאװ ןוא רעייגרָאפ ענייז ןופ

 .עיגרוטַאמַארד רעשידיי רעצנַאנ רעד ןופ עיצידַארט

 ךיוא טכיורבעג םכילע-םולש טָאה טרפב ןסעיּפ עטשרע ענייז ןיא

 -יירש} ערעטלע יד ,ענעי יווװ רע טָאה טַָאהענ ביל .רָאלקלָאפ ךס ַא

 ַא ,דליב ןלעוטיר ַא ןעננערבּפָארַא יצ ,ןטראסנדער ן|זייווַאב ,ןרעב
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 ןופ ןָאטיסטעל
 ,!)!,.,,ית,,,,תת..עעתע,?({ןע;עיי,,ע-י --י,,שײששששששי אשי...

 -תוטרפב ןוא עכעלטקניּפ סָאד ,לשמל יוװ ,גנורעדליש-ןטיז קיטש

 םעד ןיא טנ םעד ןטכירּפָא םעד ןופ דליב ענעבירשענּפָארַא קיד

 טכיורבעג ,טנַאסערעטניא ,רע טָאה 'אבה םלוע, ןיא ,בנא ,עקַאט 'טג;

 עלעטש יד ןיא יצ -- לוגלג ןשינַאקירעמַא םעיינ ַא ןיא עבלעזסָאד

 טלניּפש ןוא ןויכב סיוא טעװעשַאט קַאנרעטסַאּפ ואוו ,'ז"הנקי, ןיא

 ןוא ... ןצעזנָא וצ תוכיש ַא ןבָאה סָאװ ,ןקירדסיוא עֶלַא טימ ךיז

 סָאװ ,ןסעיּפ רֶאּפ עטצעל ענייז ןיא וליפַא סָאװ ,זיא טנַאסערעטניא

 יד ןדימענסיוא טינ רע טָאה עקירעמַא ןיא ןבירשענ טָאה רע

 ,רענייטש ןייז ףיוא ,טָאה רע עכלעוו ,ןטרַאסנדער עשידיי-טריזילננע

 .רָאלקלָאפ ןקידוװעליּפש םעיינ ןימ ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ ןביוהעגנָא

 -יוא ןשירַארעטיל םענעסָאנעצ טשרמולכ סמכילע-םולש ןיא ...

 -ַאברַאפ-שירעלטסניק עטסקינייוועניא ןַא ךיוא טשרעה ךַאלפרעב

 -ַאנרֶא עשירעביירשַאב סמכילע-םולש .טייקדנעוועגליצ ענעטלַאה

 רעקיטפַאז ןוא רעטכידעג ַא ,?טימ ַא ןיוש םיא ייב זיא . .. קיטנעמ

 סמכילע-םולש ןיא טפַארק-רָאמוה עשירעלטסניק יד ... ,?טימ-ברַאפ

 -נופעננייא רעטלַא רעד סָאװ ,םעד ןיא ךָאד טײטשַאב ןגָאלָאנָאמ

 ןמבילע-םולש ייב טמוק רענײטש-טרָאװ רעשיטסירָאלקלַאפפ רעטעוועד

 רעקיטפַאז סָאװ ןוא ,טלאהניא-ןבעל םעיינ ןטימ ךורּפשרעדיוװ ןיא

 -מוא ןייז סורַא טפור רעטכעלעגנ רעמ ץלַא ,זיא טרָאוװ עקיזָאדסָאד

 -נבעל ןטרעדנעעג ןופ ןצענ יד ןיא ךיז ןרעטנָאלּפ רעטרעּפמולענ

 -םולש טָאה ךערּפשענ ןלופגנולדנַאה ןוויטקַא םעד טָא ... .רעגייטש

 -קלָאפ רעד טָא ,קרעװ-רעטַאעט ענייז ןופ דנורנ ןיא טניילענ םכילע

 ַאד ןנָארקעג ,טנָאזעג יוװ ,םיא ייב טָאה ןדייר טרַא רעשיטסירָאל

 ןנָאלאיד עשירעטסיימ ענייז טימ .ןעעזסיוא ןשינעצס םעיינ ַא רָאג

 ןטריצילּפמָאק רעמ ןופ לגנַאמ םעד ןסעיּפ ענייז ןיא רע טליפרַאפ

 ןענייז !ןעצס ןַא זימ, עטסעב יד ,קיטסילובַאפ ןוא יובעג-רעטַאעט

 רעד ףיוא ,גנוריסַאּפ רעד ףיוא טינ טיובענ ןמכילע-םולש ייב

 ,טרָאװ ןפיוא רָאנ ,ךרע ןא ,ןרעילָאמ ייב יו ,עיצַאוטיס-ךןשטנעמ

 -םולש עלא .., .עיצַאוטיס-טרָאװ ןוא גנולדנַאה-טרָאוװ ןפיוא

 ,,ןשטנעמ , ,!רָאטקָאד א, ,'בוט לזמ, : סרעטקַאנייא ערעסעב סמכילע

 -רעד רעקיסיואכרוד רעד ףיוא רקיע רעד טיובעג ןענייז !ןטנענַא,

 טרּפ םעד ןיא .טכעלפרעביא ןשינָאלַאיד ןופ ליּפש רעשידעדניפ
 ָאד ,ןמכילע-םולש ייב ךיז ןענרעל וצ סָאװ ןַאהרַאפ שוריפב זיא

 רנַאשז-םכילעיםולש םעד ןופ טרַאננייא רעד טקעלּפטנַא טרעוו

 רעד ןבילבעג םויה דע רע זיא ָאד ןוא ,רעטַאעט ןופ טיבעג ןפיוא

 .עינרוטַאמַארד רעשידיי רעד ןיא רעטסיימ רעטנייטשעגנרעביא-טינ

 טָאט ןשינעצס ןָא נָאלַאיד רעשינעצס :לָאמַא רעדיוו רעבָא

 לכ לע ,ןענעייל ףיוא רעטַאעט ןופ רדג םניא טרָאפ ךָאד טביילב

 רקיע רעד לייוו ,ןעעז ףיוא טינ ןוא ןרעה ףיוא רעטַאעט ןופ םינּפ

 -ַאזוצ ןשירעלטסניק םעד ןיא טיײיטשַאב רעטַאעט ןופ טפַאשנגייא

 ךרוד גנוגייצרעביא רעד ןיא ,ןטַאט עטרירטנעצנָאק ןופ לעטשנעמ

 יוװ ןייז ייז ןגעמ ,דייר עזיולב ךרוד טינ ןוא םישעמ עכעליושנָא

 ןשירעטסיימ ןייז רַאפ דָארג זיא ,טסַאפרַאפ לַארטַאעט ןוא שינעצס

 םעד ןענופעגנ םוטעמוא טינ םכילע-םולש טָאה גָאלַאיד ןלַארטַאעט

 ענעפַאשַאב ענייז ןליפַא ןענייז .שובל-ננולדנַאה ןשינעצס ןקירעהעג

 ךַאלפ רעשירַארעטיל רעד ןיא ןבילבעג ןּפיט-רעטקַארַאכ עשינעצס

 עשידעמָאק רעֹדָא עשידעגַארט ןופ ףיט רעד ןיא ןעגנַאגעג טינ ןוא

 ןוא תוריתס עלַארטַאעט םורָאו ,ןעגננובעלרעביא ןוא תוריתס

 ,םעד ןופ טינ ןסקַאװסױרַא עניב רעד ףיוא ןפרַאד ןעגנובעלרעביא

 .ןעוט ייז סָאװו םעד ןופ רָאנ ,ןדייר ןשזַאנָאסרעּפ יד סָאװ

 ןטנעמעלע-רעטַאעט יד טצונעגסיוא ןטלעז טָאה םכילע-םולש

 ייז ןופ ןפַאשענ ,ןעננולייצרעד ןוא ןנָאלָאנָאמ ענענייא ענייז ןופ

 ענענייא ןַא ןוא ,ןּפיט עשינעצס וליפַא ןפַאשעג ,גָאלַאיד ןשינעצס
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 לָאז .עיגרוטַאמארד ןייק ןפאשענ טינ ןוא ,ןפַאשעג םרָאפ-רעטַאעט

 ןופ ךות ןיא רעביײרשַאב רעד ,םכילע-םולש לייוו ,רַאפרעד ןייז סע

 טָאה ,טכיש-רענייטש ןלַאיצַאס ןטסקיטפַאהדנַאטש טינ עמַאס םעד

 -ענמוא ןייז ןופ טייקיזָאלמרָאפ יד ןעלניּפשּפָא ליטס ןיא טזומעג

 טנעקעגנ טינ רע טָאה רעבירעד ,שטנעמ-?טימ ןקידלקַאװ טרעּפמול

 ,קרעוו-רעטַאעט ערעסערג סָאד טינ ןוא ןַאמָאר םעד טינ ןעיובפיוא

 ,ןביולג וצ ,ןפרַאד ןוא עיצקורטסנָאק עננערטש ןרעדָאפ עדייב יד ---

 טרָא רעייז ןליפ רעדָא ןסייוו סָאװ ,ןדנַאטש יד ןופ ןסקַאװפױרַא

 "...ןבעל ןיא ?יצ ןוא

 טריפרעד ןבָאה לָאז סָאװ ןורסח ןקיטכיוו ַא ךָאנ טעז ןישורבָאד

 ,גרוטַאמַארד רעשידיי רעד ןרצוו טנָאקעג טינ טָאה .ע ,ש זַא ,וצרעד

 | :זיא סָאד ןוא

 -רעטַאעט עטסַאפרַאפ יינ סָאד ןופ ענייז ןיא טָאה םכילע-םולש ,

 רעשיטאמעט רעטצענערנַאב ַא ןיא ךיז ןסָאלשרַאפ טעמכ קרעוו

 ,ַאלובַאפ רעטרעטיירברַאפ רעד ןופ ךיז טנָאזענּפָא יו טָא ,גנולדנַאה

 ,ןעננולייצרעד ןוא ןנָאלָאנָאמ ענייז ןיא טכיורבעג טָאה רע עכלעוו

 רעדנעב עקילַאצליפ ענייז ןיא םכילע-םולש ךיז טָאה ?לכ ךרדב

 אטישּפ ַא ןוא תיבה-?עב ןשידיי ןטימ טקיטפעשַאב קינייװ רעייז

 -טסניק טראפ םיא ךָאד טָאה רקיע רעד .ריבנ ןשידיי ןטימ ןיוש

 טימ לשטנעמ-ןיילק עשירעלדנעה סָאד זיולב טקיאורמואַאב שירעל

 ןייז טימ שטנעמ-ןסָאמ רעשיכאלמ-לעב רעד ןוא םילונלנ-טפול ענייז

 טרעדלישעג רע טָאה קרעוװ-רעטַאעט ענייז ןיא דָארג ןוא ,רוטַאנ-ךמע

 ןשידיי ןופ ,תיבה-לעב ןשידיי ןופ שינעמוקסיוא סָאד בור יּפ לע

 ןייז ,םיא םורַא גנולדנַאה יד טרירטנעצנָאק ,ריבג םענעמוקעגפיוא

 .'ןשטנעמ , ענייז ,רעדניק ענייז ,בייוו

 טָאה ?יפענ רעשיגרוטַאמַארד רעד לייוו ,רַאפרעד רשפא סָאד זיא

 ףיוא ןעיוב ןעמ ףרַאד רעטַאעט ןַא ,ןמכילע-םולש טגָאזעגרעטנוא

 ַא ךָאד זיא סע םורָאװ ,ןטכיש עלַאיצַאס ענעכַארּפשעגסױא רעמ

 רעפהאש ןוא רעמ םכילע-םולש טָאה ןסעיּפ ענייז ןיא זַא ,טקַאפ

 רעד ףיוא ּפָארט םעד טלעטשעג ןעגנולייצרעד ענייז ןיא רעדייא

 ןכָארטשענרעטנוא םוטעמוא יוװ רעטלוב רע טָאה ָאד .עגַאל-ןדנַאטש

 -טימ ןייז ןוא טבכיש ןרעכייר םוצ גנואיצַאב עויטַאנענ ןייז ליפא

 -םכילע-םולש רעד זַא ,זייװַאב ַא --- שטנעמ-קלאפ ןטושּפ םוצ ליפעג
 טינ לַארטַאעט םנה ,רעקיטכיר ַא שיגרוטַאמַארד ןעוועג זיא געוו

 ענייז טָאה רע ?ייוו ,ןביולנ וצ ,רַאפרעד עקַאט ,רענעבעגעגנייא ןייק

 -ָאלָאעדיא ערעפיט וצ טריפרעד טינ ןּפיט עטסַאפעגפיוא-לַאיצַאס

 .ןעגנורענײמעגלַארַאפ עשיג

 גינעק  ,'ז"הנקי,; ,!רָאטקָאד ַא; קרעוװ-רעטַאעט ... יד ןיא..;

 ,,םיוב רעטסימ, ,'אבה םלוע, ,'סניוועג רעסיורג, ,'עגַארש, ,'קיּפ

 ןשידיננ ןופ ןסעיּפ עלַא יד ןיא ,'קיצכעז ןוא סקעז ַא ןעייווצניא;

 טָאה ,ןסעיּפ-ןטיז יו טכַארטרַאפ ,תמא ,ןענייז סָאװ ,רעגנייטשנבעל

 ףראש ןשיטסירָאמוה ןייז טעדנעוװעגנָא םכילע-םולש ךיוא ךָאד
 ייב ,ןפוא ןטכַאפנייאראפ רעייז א ףיוא ןייז לָאז ,עכייר יד ןגעקַא

 םוטעמוא ,טנקײלעגּפָא ייז שיטע רעבָא ,קיטַאמעלבָארּפ רעּפַאנק ַא

 -ָאלבענפיוא עשירעיינקידייל רעייז טרעדלישעג ךירטשיטּפיוה ַא יוו

 ייז ,,סניוועג ןסיורנ, ןיא יוו ,זייורעטרע ןוא ,טייקיטשינ ענעז

 טכישיךמע םענשַאּפערָאה םעד ,טכיש ןטייווצ םעד טלעטשעגנגעק
 .ןדיירפנבעל ןוא ןנרָאזנבעל עטנוזעג עטושּפ ענייז טימ

 -עטקַארַאכ א רעייז ןקרעמַאב ןנעווטסעדנופ ןעמ ףרַאד ייברעד

 וצ ןגיוצַאב םכילע-םולש ךיז טָאה וויטַאנענ זַא ,ךירטש ןשיטסיר

 -לעוו ,טינש ןשיטַארקַאטסירַא םעיינ ןופ םידיגנ ענעמוקענפיוא יד

 ןוא ןטנַאלוקעּפש יו טסאפענפיוא רדסכ טָאה םכילע-םולש עכ

 וצ ןוא 'ז"הנקי, ןופ ןקַאנרעטסַאּפ וצ ענונב רעבָא ,רעליּפשנטרַאק
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 רעטַאעט ןשידיי

 וצ -- !טיײרּפשעצ ןוא טייזעצ , ןופ הכלמ ןוא ריאמ ,סטנַאלַאש יד

 -עגסיורא םכילע-םולש טָאה ,םיתבה ילעב עכעלשידיי-טלַא יד טָא

 לייוו ,רַאפרעד יצ ,ננואיצַאב טעמכ עכעלביל עקיטומטונ ַא ןזיוו

 ָאד לייו יצ ,עקידרעירפ יד ןופ ןענייז קרעװ-רעטַאעט עקיזָאדיד

 טינ טָאה עכלעוו ,עיצידַארט עשיטסילַאנָאיצַאנ יד ןטלָאגעג טָאה

 .טייקשידיי רעכעלטיז-שיטַאבעלַאב רעד ןופ ןטָאּפשּפָא טביולרעד

 לַאיצַאס עיגרוטַאמַארד עשידיי יד םכילע-םולש טָאה סיוועג . ,,

 טרּפ ןטסואווַאב ַא ןיא םיא רַאפ ןפַאשַאב ,סיוארָאפ ןָאטעג קוד ַא

 ןבָאה סע עכלעוו ,ןליפַא וויטקעּפסרעּפ ַא ןוא םיור ןלַאיצַאס ַא

 -ַאב טינ רעבָא .,ןרעטַאעט-רבַאיטקָאכָאנ ערעזדנוא טצונעגסיוא

 ןוא ,דָאטעמ-רעטַאעט ןקיטרַאננייא םענענייא ןייק רע טָאה ןפַאש

 ,עיצידַארט רעד טיול ,טָאה רע סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק טינ

 ,סָאד ןפַאשַאב טינ רע טָאה ,ןסעיּפ-ןעילימַאפ ןטסײממַא ןבירשעג

 טקרעמעננָא ,טייקכעלנעזרעּפ עשינרוטַאמַארד יד טפור ןעמ סָאװ

 -- 'טג, עסעיּפ רעטשרע רָאנ ןייז ןיא -- :ןּפיט ענױזַא ייווצ רָאנ

 --- !סניוועג ןסיורנ, ןיא ,עסעיּפ רעטצעל ַא ןיא ןוא ,עצנַאכ הרש

 ,רעטשרע רעד ,םכילע-םולש ,םינּפ ַא ,זיא ?יפוצ .רעקָארָאפ עלעמיש

 -- עיגרוטַאמַארד רעשירַארעטיל רעזדנוא ןופ רעפַאש ,ךעלטנגייא

 רעטַאעט ןופ הרוסמ רעד ייב שינננעפענ ןיא ןעוועג רע זיא ליפוצ

 םענענייא ןייז ייב ,אפונ ךיז ייב שינעגנעפעג ןיא ,ןענעייל ףיוא

 ."חסונ ןשירעלייצרעד םענעפַאשַאב

 : טביירש גייווצרעבליז ןמלז
 טינ ןענייז רעביירש ןשידיי זיא'ס ןכלעוו ןופ קרעוו םוש ןייק ,

 ייז .םכילע-םולש ןופ קרעװ יד יו עניב רעד רַאפ טסַאּפענוצ יױזַא

 רעד ןענייז סָאוװ ,סעיצַאוטיפ ןוא סרעטקַארַאכ ,סעמעט ןציזַאב

 -םולש ןופ רוטקורטסדדייר רעד . .. ,רעטַאעט ןרַאפ ףָאטש רעקיסַאּפ

 עטעדנורענּפָא יד ןוא ,סעמעט עקילָאצמוא טפַאשרַאפ קרעוו סמכילע

 ייז טכַאמ ,ןּפיט יד ןופ עיצַאזירעטקַארַאכ עשיפיצעּפס ןייז ,ןּפיט

 ,השעמ ַא טלייצרעד גנולייצרעד-םכילע-םולש עדעי .קידעבעל יװ

 עיצּפעצנָאק עשיטַאמַארד ַא טלקיװטנַא ןוא ,עיצאוטיס ַא טציזַאב

 ענייז ןופ גנודיילק יד .םרָאפ רעטסנרע רעדָא רעשימָאק ַא ןיא

 ערעייז ןוא סענימ ערעייז ,ןעגנוגעוװַאב ענייז ,תויועה ערעייז ,ןדלעה

 ,רעטַאעט ןופו עיצידַארט עלופרילָאק יד ךיז ןיא ןבָאה ןעננוריפפיוא

 ענייז רַאפ ןבירשעגנ טָאה רע סָאװ ,גָאלַאיד רעקיטכערּפ רעד ןוא

 ןופ ןרעוו וצ טגָאזעג עזָארּפ עטנכייצעגנסיוא ןענייז ,סרעטקַארַאכ

 | ,פָארַא עניב רעד

 וזַא ךָאנ רעביירש רעשידיי רעטשרע רעד ןעוועגנ זיא רע ..,

 טסנוק שידיי ַא ןפַאש וצ טנַאלּפעג טָאה סָאוװ ,1909 ןיא יוװ ירפ

 ןיא ,עקירעמַא ןיא 1907 ןיא ןעמוקעג זיא רע ןעוו ןוא ,רעטַאעט

 ןשידיי ןרַאפ ןביירש וצ ןעמדיוו וצ ךיז ןסָאלשטנַא ןעוועג רע

 -ענסיוא ןטסעבמַא זיא רעטַאעט םוצ עביל עסיורג ןייז ,רעטַאעט

 עדנעשזדנָאלב  ןַאמָאר רעסיורג ןייז סָאוו ,טקַאפ םעד ןיא טקירד

 -ָאיסעפָארּפ רעדנרעדנַאװ ַא ןופ ןבעל סָאד טעמדיוועג זיא 'ןרעטש

 טלדנַאהַאב ןינע םעד טָאה רע שטָאכ .עּפורט רעשידיי רעלַאנ

 ַא ןיא יו רעמ ,ןפוא ןשיריטַאס ַא ףיוא ןליפַא ,טסנרע-בלַאה

 -ניא ןייז ףיוא תודע ןַאמָאר רעד ךָאד טנָאז ,ליטס ןשיטסירָאמוה

 רעבירעד זיא סע .ןבעל ןשירָאיטקַא םעד ןיא סערעטניא ןעמיט

 עמַארד יד טכַארטאב טָאה רעכלעוו ,רעביירש ַא זַא ,ךעלריטאנ ץנאנ

 ןסיורג ַא ןעמדיוו לָאז ,טנַאלַאט ןייז רַאפ רישכמ ןקיסַאּפ ַא רַאפ

 .עינרוטַאמַארד רעד טנַאלַאט ןייז ןופ לייט

 ייוצ ןופ זיולב ןענַאטשַאב זיא רעטַאעט עשידיי סָאד ןמז ?כ

 ןוא רענײטַאל ןופ טריפעגנָא ,עטערעּפָא עשילַאקיזומ יד : ןּפיט

 ןירבָאק ןוא ןיביל ,ןידרָאנ טימ עשיטַאמַארד סָאד ןוא ,ץיוװַארָאה
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 -ַאמַארד וצ טייקידנעװטיונ ןייק ןעוועג טינ זיא ,ץיּפש רעד ןיא

 טריפעגפיוא 1909 ןיא טָאה ןעמ ןעוו .קרעוו סמכילע-םולש ןריזיט

 ,שיליוּפ ףיוא ןעוועג סע זיא ,ןמכילע-םולש ןופ עסעיּפ עלענינירַא ןא

 ןופ ןעגנוריפפיוא יד) רעטעּפש רָאי ייווצ ןוא ,שידיי ףיוא טינ

 רעשידיי רעד ףיוא 'רעטכעט עשידיי; ןוא 'קַאנרעטסַאּפ ?אומש;

 ןבָאה ןוא ןלַאפעגכרוד ןסעיּפ עדייב ןענייז |קרָאי וינ ןיא עניב

 ןבָאה ןראטקעריד יד .שפנ תמגע סיורג רבחמ םעד טפַאשרַאפ

 זיא םלוע רעשידיי רעד זַא ,הנעט רעד טימ ןסעיּפ יד ןעמונעגּפָארַא

 זיא טייצ ערעגנעל ַא .םזילַאער רעייז ןעמענוצפיוא טיירג טינ ךָאנ

 -רעבָאהביל ענעדישרַאפ ןופ גנילביל רעד ןבילברַאפ םכילע-םולש

 עקיצנייא יד .|סרעטקַאנייא ענייז} טליּפשעג ןבָאה עכלעוו ,ןּפורג

 וצ ןזיװַאב טָאה רע סָאוװ ,גנולעטשרָאפ עשידיי עלענָאיסעפָארּפ

 .עשרַאוו ןיא !טיירּפשעצ ןוא טייזעצ , ןעוועג זיא ,טיוט ןייז רַאפ ןעז

 יד ;סרעטַאעט טסנוק עשידיי יד ןופ גנודנירג רעד טניז טשרע

 ,רעטַאעט טסנוק עשידיי סָאד ,עּפורט רענליוו יד ,עּפורט ןייבשריה

 ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,רעטַאעט-הכולמ עשידיי רעװקסָאמ סָאד ןוא

 סעסעיּפ ענעבירשעגנ-לעניגירַא ענייז .ןמכילע-םולש וצ גנואיצַאב עיינ

 גערפכָאנ ַא ןביֹוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא רעלוּפָאּפ ןרָאװעג ןענייז

 טינ ןיוש טָאה םכילע-םולש רעבָא .םיא ןופ ןבירשעג קרעוו ךָאנ

 ,ןעגנולייצרעד ןופ רצוא ןסיורג ַא טזָאלעגרעביא טָאה ןוא ,טבעלעג

 דלַאב רעביירש עטריטנַאלַאט ךיז ןבָאה ָאד .ןסעיּפ ןייק טינ רעבָא

 -סיוא םיא לענש ןביוהעגנָא ןוא רצוא םעד ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא

 סמבילע-םולש ,שטיווָאקרעב .ד .י .רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ ןצונוצ

 ַא סמכילע-םולש ןטעברַאַאב וצ רעטשרע רעד ןעוועג זיא ,םעדייא

 טייזעצ, עסעיּפ ס'.ע .ש טעברַאַאב טָאה רע .עניב רעד רַאפ קרעוו

 1021 ןיא ןריפפיוא טזָאלעג סע טסקעט ןייז ןיא ןוא ,/טיײרּפשעצ ןוא

 ןעמַאזוצ ךיוא טָאה רע .קרָאידוינ ןיא רעטַאעט טסנוק סרעצינש ןיא

 טריזַאב ,'דיי ַא ןייז וצ רעווש, טריזיטַאמַארד ןמכילע-םולש טימ

 -ַאב רעקיזָאד רעד ןיא ןוא ,'סַאּפש רעקיטולב רעד, ןַאמָאר ןפיוא

 ןצרַאװש סירָאמ ךרוד ןרָאװעג טליּפשענ עסעיּפ יד זיא גנוטעברַא

 יד ךרוד ןוא עּפורט רענליוו רעד ךרוד ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיי ןיא

 -רַאַאב ךיוא טָאה שטיווָאקרעב .סעּפורט עלענָאיסעּפָארּפ ערעדנַא

 ןכרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא סָאװ ,'סניוועג עסיורג סָאד, טעב

 רעשידיי סצרַאװש סירָאמ ,רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעווקסָאמ

 -ַאב ךיוא טָאה רע ןוא ,סעּפורט ערעדנַא יד ןוא רעטַאעט-טסנוק

 ןיא ןרָאװענ טריפעגפיוא ןענייז סָאװ ,'רעבערג-דלָאנ יד, טעברַא

 -עברַאַאב ןוא ןעגנוריזיטַאמַארד עלַא יד .רעטַאעט-טסנוק ןשידיי
 גנַאל ןרָאי ןענייז ןוא גלָאּפרעד ןסיורג ַא טַאהענ ןבָאה ןעגנוט

 7 .ןרָאװעג טליּפשעג

 רעכיירגלָאפרעד ןוא רעליּפשיוש רעטמירַאב רעד ,ץרַאוװש סירָאמ

 ןבעגענּפָא ךיז ךיוא טָאה ,רעטאעט-טסנוק ןשידיי ןופ רָאטקעריד

 -סיוא ןַא ןיילַא .עניב רעד רַאפ ןמכילע-םולש ןריזיטַאמַארד טימ

 -דיוועג ץראווש טָאה ,ןמכילע-םולש ןופ רעשטייטסיוא רעטנכיוצעג |

 רעד רַאפ סרעטקַארַאכ ענייז ןפַאש וצ טנַאלַאט ןסיורג ןייז טעמ

 טָאה םכילע-םולש סָאװ) 'וינעּפמעטס , טריזיטַאמַארד טָאה רע .עניב

 ,('רעטכעט עשידיי, נ"א ןיקסוװעשַאמָאט רַאפ 1907 ןיא ןָאטעג ןייֵלַא

 טריפענפיוא טָאה רע סָאװ ,'ןרעטש עדנעשזדנַאלב יד, ךָאנרעד

 עקירעמַא ןיא ,ןעגנורינעצסניא ערעדנוזַאב ייווצ ןיא ,תוקספה טימ)

 יד רעטעּפש ןוא גלָאפרעד ןסיורג ַא טימ (עניטנעגרַא ןיא ןוא

 רעד ףיוא טריזַאב ,!דלישטָאר ןיב ךיא ןעוו, עידעמָאק עשיריטַאס

 ןופ עטכישעגנ יד סריזיטַאמארד ןוא ,ןעמָאנ םעד טימ גנולייצרעד

 םיא ייב טריפעגפיוא טָאה םואבטָאר בקעי סָאװ ,'קנַאלב רעדנעס;

 .יעווָאלַָאס עלעסָאי, טריזיטַאמַארד ףוסל ןוא ,רעטַאעט ןיא
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 יד ףיוא סולפנייא ןַא טַאהעג ןטפרעממַא טָאה םכילע-םולש

 ןענייז רעדניק ןנעוו תושעמ ענייז .סרעטַאעט רעדניק עשידיי

 .גנולדנַאהַאב רעשיטַאמַארד ַא רַאפ טסַאּפענוצ טוג ךעלנייוועגרעסיוא

 -ַארד ןענייז ןוא ןלַאנרושז-רעדניק ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענייז ייז

 -טונ ייב ןרָאוװעג טריפעגפיוא ןוא רערעל ךרוד ןרָאװעג טריזיטַאמ

 תמאב ןענייז קרעוו סמכילע-םולש .ןעננולעטשרָאפ-רעדניק עטכוזַאב

 ,"רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ עיצַאריּפפניא רַאפ רצוא ןַא

 ,טָאה .ע .ש זַא ,ןטקַאפ יד טרזחרעביא ינודקומ .רד יו םעדכָאנ

 טשרע זיא ןוא ,רעטַאעט ןשידיי םייב לזמ ןייק טַאהעג טינ ,ןבעל םייב

 ןזיװַאב ךיז ןבָאה סע ןעוו ,טיוט ןייז ךָאנ ןױָאװשג טקעדטנַא תמאב

 רע טמוק ,רעטַאעט ןשידיי םענרעדָאמ ןופ ןעגנוצָארּפש עטשרע יד

 :זַא ,סולשַאב םוצ

 ערעזדנוא עטכישענ עלעיציפָא יד ןצרוק ןיא זיא סָאד טָא,

 סע .,.. ,רעטַאעט ןשידיי םוצ תוכיש ןייז ןוא םכילע-םולש ןנעוו

 ,עטכישעג רעסיורג רעד ןופ לקערב א זיולב ,רעטילּפש ַא רעבָא זיא

 לציּפ ַא זיולב זיא סע .עטכישענ עקיטייז לקיטש ַא זיולב זיא סע

 -ַאעט ןשידיי ןלענָאיסעּפָארּפ םעד ןוא םכילע-םולש ןנעוו עטכישעג

 ןיא םכילע-םולש :אזַא ךרעל זיא עטכישענ עתמא יד ... .רעט

 דנַאנַאכָאנ רֶאי 40 ךרעל .,ןדיי ייב ךיז רַאפ רעטַאעט ַא ןעוועג

 ןוא טעטש עשידיי רעטנזיוט ןיא ןמכילע-םולש טליּפשענ ןעמ טָאה

 -םולש טנעיילעגרָאפ ןעמ טָאה דנַאנַאכָאנ רָאי 40 ךרעל .ךעלטעטש

 ,םמוקפיונוצ ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ,ןטרעצנָאק רעטנזיוט ףיוא ןמכילע

 -יירש ןייק .סמוקפיונוצ-עילימַאפ עטַאווירּפ ייס ןוא עכעלטנפע ייס

 טליּפשעג טינ ליפ ױזַא זיא ,ןדיי ייב זיולב טינ ,טלעוו רעד ןיא רעב

 -ענ עקַאט טפָא ןוא) ןרָאװעג טנעיילעגרָאפ טינ ליפ ױזַא ,ןרָאװעג

 (רעטַאעט ןשידיי ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא יוװ רעסעב ןרָאװעג טליּפש

 .םכילע-םולש יוװ

 ןייק ןעוועג טינ המחלמ ן-טלעוו רעטשרע | רעד רַאפ זיא סע

 -יפדנעצ ןוא רעקילדנעצ טריפעגפיוא טינ טָאה סָאװ ,לטעטש שידיי

 ,'טג רעד, ,'רָאטקָאד ַא, יו ,סרעטקַאנייא סמכילע-םולש לָאמ רעק

 עַלַא ןוא !טיירּפשעצ ןוא טייזעצ , ,/לּפעט סָאד, ,'ןשטנעמ , ,'הפיסַא;

 ןייק ןייז טינ טםעוו סע .סמכילע-םולש קיטש-רעטַאעט ערעדנַא
 ןעגנוריפפיוא עכלעזַא ןופ לָאצ יד זַא ,ןגָאז ךיא ?עוװ ךיא ןעוו אמזוג

 ,ןעוועג ןענייז סָאד ,רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןיא טכיירגרעד טָאה
 רעבָא ,ןעגנוריפפיוא ענעפלָאהעגנמוא רעייז טּפָא ,עשירָאטַאמַא ,תמא

 רעכעלרע ,ערעפעב ךרע רעד טינרָאג ליפ ךיוא ןעוועג ןענייז סע
 ןשיריי ןלַאנָאיסעּפָארּפ םעד ןיא יו ןעגנוריפפיוא ערעפיט ןוא

 ,ןטּפױהַאב לע ךיא ןעוו ,אמזונ ןייק ןייז טינ טעוו סע .רעטַאעט
 רעד ןעוועג שיטקַאפ םכילע-םולש ןיא רָאי קיצרעפ יד רַאפ זַא
 ,ךעלטעטש ןוא טעטש ערענעלק רעטנזיוט יד ןיא דעטַאעט רעשידיי
 רעדָא ,ןעמוק טינרָאג רעדָא טגעלפ רעטַאעט רעשידיי רעד ןיהואוו

 רעטַאעט רעדנַא ןייק ןבָאה ןדיי ןענָאילימ .ןטלעז ןעמוק טגעלפ רע

 טינ ךָאנ ןיא סָאד ןוא .םכילע-םולש רעסיוא ןעעזעג טינ טעמכ

 טנעיילעגרָאפ םכילע-םולש זיא ,טליּפשעג יו רעמ ךָאנ -- ץלַא
 -ענ ןיא רענעיילרָאפ-םכילע-םולש ןופ עעמרַא עסיורג ַא .ןרָאװעג
 .רענעיילרָאפ עלופטנַאלַאט ,עטוג ליפ ייז ןשיווצ ,ןרָאװעג ןפַאש

 יד ןרָאװעג ןוא רעטַאעט ןשידיי ןיא רעבירַא ןענייז ייז ןופ ליפ

 רענעיילרָאפ-םכילע-םולש .רעליּפשיוש עשידיי ערעיינ יד ,ערעסעב

 יד ןיא ןעוועג ןענייז ייז .רעטנזיוט יד ןיא שממ ןעוועג ןענייז

 עקניניילק רָאג יד ןיא ןוא טעטש ערענעלק יד ןיא ,טעטש עסיורג

 עכעלטע ןופ ץוביק ַא ןעוועג רָאנ זיא סע ואוו םוטעמוא ,ךעלטעטש

 .רענעיילרָאפ-םכילע-םולש א ןעוועג זיא טרָאד ,ןדיי קילדנעצ

 וצ ןעמוקעג זיא רעטַאעט רעשידיי רעלַאנָאיסעּפָארּפ רעד ...
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 ןופ ןָאקיסטעל

 .ענייז רענעיילרָאפ עקיטכערּפ יד . . . טָא קנַאד ַא רָאנ ןמכילע-םולש

 ייז ןבָאה ,רעטַאעט ןשידיי ןיא רעטעּפש ךיז קידנסיײרניירַא ,ייז

 ןשידיי ןיא ןמכילע;םולש רַאפ ץַאלּפ לקיטש ַא טפמעקענסיוא

 ,רעטַאעט

 -םכילע-םולש ןסיורג ַא ןנעוו ןדייר וויטיניפעד ןָאק ןעמ ...

 ,טציא זייוולייט ךָאנ טריטסיזקע ןוא טריטסיזקע טָאה סָאװ ,רעטַאעט

 ןָאט וצ טאהעג טינ ןיטולחל טָאה סָאװ ,רעטַאעט-םכילע-םולש ַא

 .רעטַאעט ןשידיי ןלַאנַאיסעּפָארּפ ןטימ ןָאט וצ טינ טציא טָאה ןוא

 -ַאעט ןייק ,סראטס ןייק טשינ טָאה סָאוװ ,רעטַאעט-םכילע-םולש ַא

 נײצענגרעּפַאלק ןצנַאג םעד ןוא סענָאדַאמירּפ ןייק ,סעדייבעגנ-רעט

 רעד ןעוועג זיא רע רעבָא ,רעטַאעט ןשידיי ןלַאנָאיסעּפָארּפ םעד ןופ

 רעשידיי רענייר רעד ןעוועג זיא רע .רעטַאעט רעשידיי רעתמא

 ןסקַאװעגסױרַא זיא סָאװ ,רעטַאעט רעשידיי רעפיורג רעד ,רעטַאעט

 ןפיט טימ רעטַאעט רעשידיי רעד ,רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 רעד .טייקכעלרע רעסיורג טימ ןוא עביל רעסיורג טימ ,טסנרע

 ןעמאזוצ ןפַאשעג טָאה ןייֵלַא קלָאפ סָאד סָאװ ,רעטַאעט רעקיזָאד

 לָאצ ןיא ייס רעסערג ןעוועג זיא ,רעלטסניק-סקלָאפ ןסיורג ןייז טימ

 רעד .,,. ,רעכוזַאב יד ןופ לָאצ ןיא ייס ןוא סרעטַאעט יד ןופ

 דעד . . . ,ךיז םורַא טננוי עשידיי יד טַאהעג טָאה רעטַאעט רעקיזָאד

 רעטָאפ םעד טכַאמענ רעֶלוּפָאּפ ןוא טבילַאב טָאה רעטַאעט רעקיזָאד

 סָאד טָא ... .ןמכילע-םולש רעלטסניק-סקלַאפ ןסיורג םעד ,םענייז

 ןעמענפיונוצ טנָאקענ טלָאװ ןעמ ןעוו ... עטכישעג עתמא יד זיא

 ןגעו ןסנָאנַא עטקורדעג ןוא עטריפַארגָאטקעה ,ענעבירשעג עלַא

 רימ ןטלָאװ ,םכילע-םולש ןופ ןעגנונעיילרָאפ ןוא ןעגנוריפפיוא

 רעשידיי רעלַאנָאיסעּפָארּפ רעד קיטשינ יוװ ,ןיילק יו ןעעזעג טשרע

 -ָאיסעפָארּפ-טינ ןסיורג םעד טימ ךיילגרַאפ ןיא ןעוועג זיא רעטַאעט

 ,רעטַאעט-םכילע-םולש ןלַאנ

 -סגנולייווראפ רעד .קידנלייווראפ טסרעסיוא זיא םכילע-םולש ..,

 זיא רע .,רעקידנערילַאװערּפ רעד זיא קרעוװו ענייז ןיא טנעמעלע

 רע ןעוו ,שילָאכנַאלעמ לסיב ַא זיא רע  ןעוו וליִפַא קידנלייוורַאפ

 רעד ןוא .,קידנענייוו ןליפַא זיא רע ןעוו ןוא טסנרע לסיב ַא זיא

 רָאמוח רעד .קידנלייוורַאפ שידיי ךרוד ןוא ךרוד זיא רע --- רקיע

 ךרוד זיא םזימָאק רעד .רעשידיי ַא ךרוד ןוא ךרוד זיא רענייז

 ךָאנ ןענייז ןטנעמעלע-סננולייווהַאפ עדייב .רעשידיי ַא ךרוד ןוא

 -יטַאס ןייק ָאטינ .ךעלשטנעמ-ףיט ןוא קיצרַאה ,קיטומטונ וצרעד

 ייב יו קרעוו ענייז ןיא טייקידלזיּפש ןוא טייקידעכעטש עשיר

 -ידנלַארטש א ,רעקיטכיל א זיא רָאמוה סמכילע-םולש .ןעלעדנעמ

 רעד ןוא... .רעשיטסימיטּפָא ןַא ןוא רעקידנרעטנומפיוא ןַא ,רעק

 ןוא רעטנוזעג רעטושּפ ןופ ,גננולייוורַאפ ןופ טנעמעלע רעקידעפש

 ,רעיורט עקשטיּפַאק ַא טימ טשימעג ,גנולייורַאפ רעשיטסימיטּפָא

 ,רעטַאעט רעכעלרעדנואוו ,רעטַאעט רעקַאמשעג ,רעטַאעט זיא

 ךָאנ רעדָא גנולעטשרָאפ ַא ךָאנ ןדיי ַא סיױרַא טזָאל סָאװ ,רעטַאעט

 רעבלעזרעד ןיא ןטרירעג ַא ןוא ןטרעטנומעגפיוא ןַא גנונעיילרָאפ ַא

 ,רעטַאעט ןתמא ןופ גנוקריוו עטקעריד יד זיא סָאד .טייצ

 זיא ןמכילע-םולש ייב .גנולייוורַאפ רעטיול זיא םכילע-םולש ..,

 ,טכייל טינ זיא סָאװ ,קידנלייוורַאפ טינ זיא סָאוװ ,הרוש ןייק ָאטינ

 טימ ,ךעלעטניּפ טימ ץַאז ןייק ָאטינ זיא סע .קידנכַאל ןוא קידנגניז

 ץלא ,רָאלק זיא ץְלַא ,לּפענ ַא טימ ןעמונעגמורַא רעדָא רעיילש ַא

 ןוא ,קידוװעדערַאב ,קַאמשעג ,קידלכאמ זיא ץלַא ,ףיוא-ןביוא טניל

 ,ןצרַאה ןיא ןקַאבעגננייא ױזַא ןוא שימייה ױזַא ,טנָאנ ױזַא זיא ץְלַא

 ,רעטַאעט סיואכרוד .רעטַאעט זיא סָאד ןוא

 רע סָאװ ,םעד טימ ךָאנ טּפיוהרעד רעטַאעט זיא םכילע-םולש ...
 ךיז ןלָאמּפָא וצ ,ןיילַא ךיז ןריזירעטקַארַאכ וצ ןשטנעמ ענייז טזָאל
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 רעטַאעט ןשידיי
 ויי יי אזא איי ארטיגע אטא עט עק עט א אעקע עא עראעטעאעעיגטעעאשעאאועא

 יד זיא ךעלטננייא סָאד .ןיילַא ךיז ןצנַאגניא ןבעגסיורא וצ ןוא

 רעד זופ עמארד רעד ןיא .עמארד רעד ןופ טפַאשנניײא-טּפיוה

 רעד .,סעציילּפ ענענייא ענייז ףיוא ןנָארטסױרַא ןיילַא ךיז ןױשרַאּפ

 רעד ןופ ןוא עלעווַאנ רעד ןופ ,ןַאמָאר ןופ טנעמָאמ רעוװיטּפירקסער

 עמַארד ַא ןיא .סױרַא ןצנַאגניא עמַארד רעד ןיא טלַאפ גנולייצרעד

 ךעלריפסיוא זדנוא ןלייצרעד ןוא ךיז ןצעזקעוַא טינ רבחמ רעד ןָאק

 עצנַאג יד ,טעברַא עקיזָאדיד ... .זיא ןױשרַאּפ ןייז סָאוװ ןוא רעוו

 ןצנַאגניא ןיילַא ןױשרַאּפ רעד ןָאט עמארד רעד ןיא ףרַאד טעברַא

 -עד רעד זיא ןמכילע-םולש ייב . .. .רבחמ ןופ ףליה רעד ןָא ןוא

 ןופ ,ןַאמָאר םעד ןופ טנעמעלע-טּפיוה רעד ,טנעמעלע רעוויטּפירקס

 .ָאטינ ןצנַאנניא יוװ טונ ױזַא ,גנולייצרעד רעד ןופ ןוא ,עלעווַאנ רעד

 ןיוש ןלעוו ייז זַא ,ןענױשרַאּפ ענייז ףיוא רדסכ ךיז טזָאלרַאפ רע

 -נואוו םעד ףיוא עקַאט סע ןגרָאזַאב ייז ןוא ,ןגרָאזַאב ןייֵלַא ץֵלַא

 ,ןדייר ןָא טביוה ןױשרַאּפ ַא סמכילע-םולש ןעוו .,ןפוא ןטסכעלרעד

 טלוב ןוא רָאלק טייטש ןוא טייג רע יו ןצנַאגניא םיא ריא טָאה

 ןופ ,נרוטַאמַארד א ןופ טפַאשנגײא-טּפיוה יד זיא סָאד .,ךיז רַאפ

 .רעטכיד-רעטַאעט ַא

 -םולש ...  .גָאלָאנָאמ רעד זיא םרָאפ-סגנילביל סמכילע-םולש

 -םולש ... .ןיילַא ךיז ןופ טליּפשעג ןרעוו ןגָאלָאנָאמ סמבילע

 יד סיוא ןליפ ייז .,רעלוּפָאּפ קידלַאװג ןענייז ןגָאלָאנָאמ סמכילע

 -םולש ןסיורג םעד זיא רַאוטרעּפער ןשידיי ןטוג ַא ןופ עיצקנופ

 ןיא קרעוו סמכילע-םולש ןיא ןגָאלָאנָאמ לָאצ יד ,רעטאעט-םכילע

 -עגנ ןענייז ןעגנולייצרעד ערענעלק ענייז עלַא טעמכ .סיורנ רעייז

 ןרָאװעג זיא 'לדנעמ םחנמ , . .. .םרָאפ-נַאלָאנָאמ רעד ןיא ןבירש

 ןרָאװענ זיא !לּפעט סָאד, ,רעטקַארַאכ ןטמיטשַאב ַא רַאפ ןעמָאנ ַא

 סָאמ ןייא ןייק ןוא דייר סָאמ ןיינ טָאה סָאװ ,ענעדיי ַא רַאפ ןעמָאנ ַא

 ,שינעקישנָא ןַא ,עננ ַא דיי ַא ןופ ןעמָאנ רעד זיא 'הצע ןַא, ,קינָאל

 ןכעלרעדנואוו ַא רַאפ ןעמָאנ ַא ןרָאװעג זיא 'רעקיכלימ רעד היבט;

 ןענייז ױזַא ןוא ,שטנעמ-סקלָאפ ןקרַאטש ןוא ןכעלרע ,ןגולק ןשידיי
 .ןגָאלָאנָאמ ערעדנַא יד

 .קיטש-רעטַאעט עקידלרעּפ ןענייז סרעטקַאנייא סמכילע-םולש ..,

 .ןנָאלָאנָאמ ענייז יווװ רעכעלריפסיוא ןוא רעצנַאנ ,רעלופ ןענייז ייז

 ןענייז רעבָא טייצ רעקיבלעז רעד ןיא .סעידעמָאק עצנַאג ןענייז ייז

 רָאלק ןוא ךאפנייא רעייז ןוא ןענָאזרעּפ ענונב קידװערַָאּפש רעייז ייז

 טַאהעג ןעניז ןיא ?עיצעּפס טלָאװ םכילע-םולש יוו סעּפע .שיטַאמעט

 ןרַאפ קלאפ ןופ טליּפשעג רעטַאעט ןייז ,רעטַאעט םענעגייא ןייז

 סָאװ ,הנתמ עטסנעש יד זיא 'ןשטנעמ, רעטקַאנייא ןייז . . . ,קלָאפ

 יד ןנָארטענרעטנוא טָאה רעלטסניק-סקלָאפ רעשידיי רעסיורג רעד

 עמערָא ןוא ךעלדיימ ענשַאּפערָאה עשידיי רעטנזיוט רעקילדנעצ

 עשידיי עיינ יד ייב סניכעק ,ןטסניד ךעבענ ןענייז סָאו ךעלבייוו

 עשידיי יד רַאפ הנתמ עטסנעש יד ןענייז ייז ... .ךעלמיריבנ

 -ָאקע ,םיתרשמ ןעוועגנ ןענייז סָאװ ,ןדיי עקידובכב ןוא ךעלמירוחב

 ,ןשטנעמ עשיריי 'עיינ; עטנָאמרעד יד ייב סרעטלַאהכוב ןוא ןעמָאנ

 ןיא ןעמוקענפיוא זיא סָאװ ,עיזַאושזרוב רעשידיי רעיינ רעד ייב

 ןשירַאצ ןקילָאמַא םעד ןיא טרעדנוהרָאי ןטנצניינ םעד ןופ ףוס

 | .דנַאלסור

 ןיא יז .'טײרּפשעצ ןוא טייזעצ, עידעמָאק ןייז זיא ױזַא ןוא ..,

 רעבָא זיא יז .ענייז קרעוו עטסעב יד ןופ טינ שירַארעטיל רשפא

 .טייטש ןוא טייג סע יוװ {בעל שידיי קיטש סייה ַא ,ןבעל קיטש ַא

 עלענָאיסעּפָארּפ רָאנ סָאװ ,קיטש-רעטַאעט עכעלטע יד ןופ ..,

 עקַאט םכילע-םולש טָאה ,ןריפפיוא טנָאקעג ייז ןבָאה סרעטַאעט

 טָאה רעטַאעט רעשידיי רעטעוועדנושרַאפ רעד .תחנ קיניײו טַאהעג

 .ךערייוו רַאפ דש ַא יו סעסעיּפ 'עשירַארעטיל , רַאפ טַָאהעג ארומ

3048 

 ארומ טָאה סָאוװ ,רעמערק ןופ ארומ יד טושּפ ןעוועג זיא סע ...
 ,ערעסעב ןבָאה ףרַאד סָאוװ ,הרוחס ַא רַאפ ,הרוחס ערעסעב ַא רַאפ
 ךיז טָאה רוטארעטיל רַאפ קערש רעד ץוח ַא .םינלעב ענעבילקעג
 טינרָאג ןיא רעטַאעט רעשידיי רעד זַא ,טלעטשענסױרַא רעטעּפש
 ןבָארג םעד ןופ ןעמוקעג ןיא רע .ןמכילע-םולש ןליּפש וצ חכב
 וצ ךיילנ רָאמוה-ןטערעּפָא םענטעמַאה םעד ןופ ,םזימָאק-ןטערעּפָא
 טימ ךיז טָאה רע ןוא םזימָאק ןוא רָאמוה ןרעטיול סמבילע-םולש
 .ןבעג טנָאקענ טינ ךיז הצע ןייק םיא

 רעטלַא רעד יוװ ןעז וצ לָאמ רֶאּפ א ןעמוקענסיוא זיא רימ ..
 תמאב זיא סע ,ןמכילע-םולש טליּפשעג טָאה רעטַאעט רעשידיי
 ןשידיי ןטלַא םעד ןופ ןטרעּפמעל ןוא ןבייל יד ףיוא רעצ ַא ןעוועג
 ךיז טָאה רעטעּפש ... ,ןמכילע-םולש ףיוא יו רעצ רעמ ,רעטַאעט
 טסרעסיוא רָאג זיא םכילע-םולש זַא ,טלעטשעגנסיורַא ךעלרעּפנײשַאב
 ףיוא ןרעוו טליּפשעג רָאנ ןפרַאד קיטש-רעטַאעט ענייז זַא ,ןרעדָאמ

 -ימפיוא עטסעב יד ןוא ,ןפוא ןטסנרעדָאמ ןוא ןטסעיינ עמַאס םעד
 -ענפיוא ןענייז עכלעוו ,יד עקַאט ןענייז םכילע-םולש ןופ ןעגנור
 רעירפ טפרַאדַאב טָאה סע .שיטסינרעדָאמ ןוא יינ ןרָאװענ טריפ
 ףיוא קיטַאבָארקַא יד ןוא קסעטָארג רעד ,םזילאבמיס רעד ןעמוק

 סמבילע-םולש ןעגנערבסיורַא ןענָאק וצ ידכ ,עניב רעשידיי רעד

 טָאה רעטַאעט רעשידיי רעד .ה .ד .טייקכייר עשילַארטַאעט עצנַאג
 ,טנעמורטסניא רעלעדייא ךס ַא ,רערענייפ ַא ךס ַא ןרעוו טפרַאדַאב
 ערעסערג סמכילע-םולש .ןמכילע-םולש ןייז רבוג ןענָאק לָאז רע ידכ
 רעד ךָאנ טשרע ןוקית רעייז עקַאט ןענופענ ןבָאה קיטש-רעטַאעט

 עטשרע יד ןזיוװַאב ךיז ןבָאה סע ןעוו ,המחלמ |-טלעוו רעטשרע|
 -םולש ... .רעטַאעט ןשידיי םענרעדָאמ םעד ןופ ןעגנוצָארּפש

 טעטיוויאַאנ רעטסערג רעד טימ רעדָא ןרעוו טליּפשעג ןָאק םכילע

 -סיימ רעשירעלטסניק רעטספרַאש רעד טימ רעדָא ,רָאטַאמַא ןַא ןופ

 -םולש רעד טָאה רעירפ . , . ,רעלטסניק ןסיורג רָאנ ַא ןופ טפַאשרעט
 ,רעטַאעט ןלַאנַאיסעּפָארּפ ןטימ ןָאט וצ טַאהעג טינ רעטַאעט-םכילע
 טציא .,רעטַאעט-םכילע-םולש ןייז ןפַאשעג ןייֵלַא טָאה קלאפ סָאד
 -םולש קלָאפ ןופ ןעמונעגרעביא רעטַאעט רעלַאנָאיסעּפָארּפ רעד טָאה

 רעטַאעט רעשידיי רעלַאנַָאיסעּפָארּפ רעד סייוו טשרע טציא .,ןמכילע
 ענייז טלעטש םכילע-םולש .,ןמכבילע-םולש ןליּפש ףרַאד ןעמ יו
 רעשידיי רעד ייז ןָאק טשרע טציא ןוא ,רעטַאעט םוצ ןעגנורעדַאפ

 ,"ןעמוקכָאנ רעטַאעט רעלַאנָאיסעּפָארּפ

 :טביירש רעטומלרעּפ םולש לַארטַאעט רעטסואווַאב רעד

 טָאה ןיילַא רע סָאװ ,ןסעיּפ ענייז ןופ רענייא ןייק ןיא טעמכ,

 רע טרירַאב ,טריזיטַאמַארד ןבָאה ערעדנַא סָאװ רעדָא ,ןבירשעג

 רע רעבָא .ןנַארפ-טלעוו ןייק ,ןעמעלבָארּפ עלעיצעּפס ןייק טשינ

 סָאד ןוא .ענַארפ-טלעוו ַא זיא סָאװ ,קלָאפ ַא ןופ ןבעל סָאד טלָאמ

 עידענַארט יד .ןעקנעדוצכָאנ ףיוא ףָאטש גונעג זדנוא טיג ןיילַא
 סָאװ סָאד זיא ,ןסעיּפ ענייז ןיא טלָאמ םכילע-םולש סָאװ ,ןבעל ןופ

 ןליוו ייז .ןליּפש ייז עכלעוו ,עידעגַארט יד טשינ ןליפ ןּפיט ענייז

 סע ןוא ,ץיוו ַא ךרוד ןעװעטַאר רשוכה-תעש ַא ןיא לָאמ עלַא ךיז

 ענייז טימ טסַאּפשעגטימ טלָאוװ םכילע-םולש ךיוא יו ,סיוא טמוק

 ייוו ןוא ְךָא, ןַא טימ םכילע-םולש טכַאל רעבָא ןתמא ןיא .,ןדלעה

 .סעקרעשטשַאי טימ ,!רעטכעלעג ַאזַא וצ |

 -רעדנואוו ַא ןענופעג ןמכילע-םולש ייב ןבָאה רעליּפשיוש עשידיי

 ןזייװסױרַא טנָאקעג טכייל ןבָאה ייז ןכלעוו ךרוד לַאירעטַאמ ןרָאב

 ערעירַאק רעצנַאנ ןייז ךרוד טָאה ץרַאװש סירָאמ ,טנַאלַאט רעייז
 ןביוהרעד ךיז ױזַא טשינ לָאמנייק רעטַאעט טסנוק ןשידיי ןיא
 דוד ,'רעקיכלימ רעד היבוט, .ןמכילע-םולש ךרוד יו שירעליּפשיוש
 ןסיורנ, ןיא רעקָארָאס עלעמיש ,'דיי ַא ןייז וצ רעווש, ןיא ָאריּפַאש
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 טאאה טוה

 -מעטס, ,'ןרעטש עדנעשזדנָאלב , ,'רעבערגדלָאנ יד, ןיא ,'סניוועג

 סירָאמ ןיא ןּפיט עטסנעש יד ןענייז !יעוָאלָאס עלעסָאי, ,'וינעּפ

 ןעוועג ךיוא ןענייז ןסעיּפ עלַא יד ,ערעירַאק-רעליּפשיוש סצרַאוװש

 "'רעטַאעט טסנוק ןשידיי ןופ טנעמַאדנופ רעטנוזעג רעד

 רעשידיא רעד ןוא ץרַאװש סירָאמ, ךוב ןייז ןיא ןילַאיב .ה .א

 ; גנוניימ רעבלעז רעד ןיא ךיוא זיא *רעטַאעט-טסנוק

 ןטכע םוצ ןעמוקענוצ רעדיוו ץרַאװש זיא ןמכילע-םולש טימ,

 -םולש .תוחכ ענייז ןּפעש טנָאקעג טָאה רע ןענַאװ ןופ לַאװק
 רעסיורג ןייז ,ךַארּפש-סקלַאפ עכייר ןוא ןָאט-סקלָאפ רעטכע סמכילע

 םעד ראפ רצוא ןַא ןענייז ,ןּפיט-סקלָאפ עקיברַאפ ענייז ,רָאמוה

 ןמבילע-םולש ןיא טָאה רעליּפשיוש רעד ץרַאװש .רעטַאעט ןשיריי

 ןעגנערבוצסיורַא ןכלעוו ךרוד לַאירעטַאמ ןרַאברעדנואוו ַא ןענופעג

 ןוא טכיירגרעד טינ ?יפיוזַא רע טָאה לָאמגײק .תוחכ ענעגייא ענייז

 .ןמכילע-םולש ךרוד יו רעליּפשיוש סלַא ןביוהרעד טינ ױזַא ךיז

 יד ןענייז רעקָארָאס עלעמיש ,ָאריּפַאש דוד ,רעקיכלימ רעד היבט

 ןר|עשירעליּפשיוש סצרַאוװש ןיא ןּפיט עטרימרָאפעגסיוא עטסנעש

 .ערעירַאק

 סיורג ןוא טלקיוװטנא ךיז טָאה רעטַאעט טסנוק רעשידיי רעד

 ןמכילע-םולש ןיא רעמ ךָאנ ןוא ןענייבשריה ןיא טָאה רע .,ןרָאװעג

 ףיוא זייוונָא ןַא ןעוועג זיג סע .טנעמַאדנופ ןטנוזעג ַא ןגָארקעג

 ."טירש עקידרעטייוו ענייז ןלעטש ףרַאד ץרַאוװש געװ ןכלעוו

 ;טביירש ןדס בד

 עידעמָאק רעד ןופ געטש ןפיוא ףױרַא זיא םכילע-םולש ...,

 ,לקַאטקעּפס ַא ןכַאמ וצ ידכ ןעיובוצסיוא יז טימַאב ךיז טָאה ןוא

 ןשידיי םנופ טייצ-ילבפיוא רעד ןיא ןעוועג ךעלגעמ זיא סע יוװ

 -נרַאב ןשירעלטסניק םוצ ןסירעג ךיז טָאה רע תעשב ,רעטַאעט

 סָאד טצנַאנרַאפ רע טָאה לקַאטקעּפס-םצע םעד טימ ןוא ;ףױרַא

 -ָאק עשיליכשמ יד ביוא ןעד .השורי-עידעמָאק רעד ןופ תוחילש

 ןטנעמעלע-קלָאפ טימ טצונַאב בייהנֶא ריא ןיא ךיז טָאה עידעמ

 םעד ןגעק טעמכ רעדָא ןצנַאנ םעד ןגעק רעדָא לייט ןסיורג ַא ןגעק

 יד ,עידעמָאק-םכילע-םולש רעד ןיא ,ףוס םוצ ,יז זיא ,קלָאפ ןצנַאג
 קידמיטרּפ ךיז טלעטש סע רעוװ .,ןיילַא קלָאפ םנופ עיצַאנרָאקניא
 ַא ןעוועג םיא זיא יז טייוו יוװ שוחב טעז ,עידעמָאק ןייז ףיוא ּפֶא
 ןטושּפ ַא ןיא טשינ ךיז טלדנַאה סע -- שינעפרעדַאב קידעבעל
 רעקיטולב רעד ןַאמָאר ןסיורג ןייז ןשיווצ הושה דצ רעד -- לשמ

 סע .ךדײי 86 ץייז ןצ רעװש עיצַאזיטַאמַארד רעד ןשיווצ ןוא סָאּפש
 ןַאמָאר רעד ,רענייטש ַא ,םילשמ עטריצילּפמָאק ןיא ךיז טלדנַאה
 ,ןטַאט ןכייר ַא טימ השעמ א זיא עמעט ןייז סָאװ ,טנַאלב רעדנעס
 -הטונ א םיא טעזרעד דניזעגזיוה ןייז יו ןוא קנַארק טרעוו רעכלעוו
 טנוזעג טרעוו רע רעבָא ,ףֹוצרּפ ןתמא רעייז ייז ןקעלּפטנַא ,תומל
 עכלעוו ,עעדיא-טנורג ַא ; ןירַא םינּפ ןיא תמא םעד ייז טפרַאװ ןוא
 עסיורג סָאד עידעמָאק רעטסואווַאב רעד ןיא ןרָאװעג לנלונמ זיא
 טשינ -- ןטנענָאּפמָאק יד ןופ טייברעביא ןקיסַאּפ ַא טימ ,סגיוועג
 רעד זיא סניוועג-עערעטָאל וויטקיפ ַא רָאנ ,קנערק-טיוט עוויטקיפ ַא
 ןזייוו םורַא ןייז ןוא דניזענזיוה סרעדיינש םעד ןכלעוו ןיא ןויסנ
 וצ ןעימַאב ךיז טעװו סע רעוו ןוא ;ףוצרַּפ ןתמא םעד סױרַא
 ןוא ןַאמָאר ןשיוװצ הנושה דצ םעד ןוא הושה דצ םעד ןכיילגרַאפ
 ןשיווצ טייצ יד זיולב טשינ זַא ,ןייטשרַאפ אליממ .טעװ ,עידעמָאק
 -טסניק םעד טקיטייצעגסיוא ךיז טָאה סע רעכלעוו ןיא ,קרעוו 'עדייב
 ןוא גנַאגוצ רערעדנַא רעד רָאנ ,סריא ןָאטעג טָאה ,טנַאלַאט סרעק
 -נַא םענופ ןסקַאװעגסיױרַא ןענייז עכלעוו ,לקיווטנא רערעדנַא רעד
 ,םצעב ,סָאד ןבָאה ייז --- סרעייז ןָאטעג ןבָאה ,טרָאס-ביירש ןרעד
 ביוא ןוא .עידעמָאק רעד ןופ הנרדמ עשירעלטפסניק יד טרעכיזרַאפ
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 ןופ ןָאטיסטעל

 יד טעװעדַאהעגפיא טָאה םכילע-םולש זַא ,ןקנעדעג ןלעוו רימ

 ,עיצידַארט רעשימייה רעטסעב רעד טימ ןוא ףיוא ענייז עידעמָאק

 השורי-עידעמָאק רעשירַארעטיל רעד ןופ ףערטנעמַאזוצ ַא ןיא טרפב

 ןלעוו רימ ביוא ןוא ,סעמעט עריא ןוא הלחנ-ליּפש-םירוּפ רעד ןוא

 יד תעשב ,טעװועדָאהענּפיױא ױזַא יז טָאה רע זַא ,ןקנעדעג רעטייוו

 רעשיטסילַאער רעד דצל גנַאנרעביא םניא ןענופעג ךיז טָאה עמַארד

 ןופ עמַארד רעשיטסילַאבמיפ רעד דצל ןוא טייז ןייא ןופ עמַארד

 סע חוכ לפיוו ןייטשרַאפ טשרע רימ ןלעוװו ,טייז רערעדנַא רעד

 ַא ןּפַאכוצפיוא ןוא ,חוכ םענענייא ןייז וצ ןרעהוצוצ ךיז רעהענ

 סָאװ זַא ,יױזַא ,ןעניּפש רעטייוו םיא ןוא םעדָאפ םענעפרָאװרַאפ

 ףרַאד ,ווירב ןנעוו ןוא נָאלָאנָאמ ןגעוו ןרָאװענ טגָאזעג זיא סע

 ַא ךיז רַאפ ןבָאה רימ --- עידעמָאק רעד ןגעוו ןרעוו טגָאזעג ךיוא

 ."ןוקית ַא טבעלרעד ,רעקרעביא ןופ געוו ןפיוא ,טָאה עכלעוו ,השורי

 : טביירש יקצינטישז .ל .רד

 ןביירש וצ ןעוועג ןוכתמ טינ ךעלטננייא ךיז טָאה םכילע-םולש ,

 ןטייצ סמכילע-םולש ןיא סָאוװ ,םעד בילוצ זיולב טינ ,רעטַאעט רַאפ

 םניא לָאר ַאזַא טליּפשענ טינ ךָאנ רעטַאעט עשידיי סָאד טָאה

 ןביירש ץנַאנ ןייז לייוו רָאנ ,ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןבעל-רוטלוק

 -םולש . .. םזיציטּפעקס ןפרַאש ַא טימ ןעגנורדעגנכרוד ןעוועג זיא

 ַא ןופ טייקכעלגעמ רעד ןיא ןביולְנ ןייק טַאהעג טינ טָאה םכילע

 תליחת ןעוועג ןביירש ןייז זיא םעד קנַאד ַא ןוא ,רענעייל ןשידיי

 ןוא ,גנוקידירפַאב רענענייא רעד רַאפ ,ןייֵלַא ךיז רַאפ ןביירש ַא

 ,רָאמוה סמכילע-םולש ןופ לַאװק רעד ןרָאװעג ךיוא זיא בנא סָאד

 ןוא שזַאנָאסרעּפ א ןלעטשקעװַא ,ןיילַא ךיז טימ ןדייר סָאד טָא

 -ךיא ןימ ַא ןיא טסַאפעגנירַא ,גָאלָאנָאמ ןצנַאג ַא ןבענ םיא

 -רָאמוה ַא ןיא ןקירדסיוא טינ ךיז טנָאקעג טינ טָאה ,גנולדנַאה

 זיולב טינ ןדנופרעד םעד רַאפ טָאה םכילע:-םולש ןוא ,גנומיטש

 .ךַארּפש עקירעהעג יד ךיוא רָאנ ,םרָאפ ןוא קורדסיוא ןקיסַאּפ םעד

 םצע ןוא רוקמ א ןרָאװענ ןענייז ןטפַאשננייא יד דָארג ןוא ..;

 ,שיטסיגָאלָאנָאמ ןיא םכילע-םולש םנה ,?יּפש-רעטַאעט ַא ןופ

 ,שזַאנָאסרעּפ ןייא ןמכילע-םולש ייב טדער ?ייט ןטסערג ןיא לייוו

 -ערַאב ןייז וצ ןעמוקעג טינ לָאמנייק טלָאוװ שזַאנָאפרעּפ רעד רעבָא

 סָאװ ,רערעהוצ ןייז ןבָאה טינ רע לָאז ךיז ןנעק ןעוו טייקיטוזיד

 רעד וצ קילּפער עקירעהעג יד ןבעג ייס ,ןרעהסיוא ייס םיא לָאז

 דנַאטשנגעק ַא ןיא אפונ סָאד ןוא ,קורדסיוא ןפיוא ןריגַאער ,טייצ

 ַא ןופ העירז ןוא ןרעק רעד זיא ליּפש רעדעי ןוא ליּפש ַא ןופ
 ,טײקשילַאדטַאעט

 ןענייז ןדלעה ןֹוא ןּפיט ,ןשזַאנָאסרעּפ סמכילע-םולש עלַא ..,

 -נַאמָאר םניא יײװָאלַאס עלעסָאי ןוא וינעּפמעטס .ןרוגיפ-רעטַאעט

 ,רעקיכלימ רעד היבט ,ןפַאש סמכילע-םולש ןופ דָאירעּפ ןשיט

 ןענייז דָאירעּפ ןשיטסילַאער םניא סיסייּפ לטָאמ ןוא לדנעמ-םחנמ

 ,ליּפש-עזָאּפ ַא ןיא טסַאפעננירַא טלַאהניא ןוא םרָאפ רעייז ןיא

 סָאד ןוא היועה ןוא חעונת יד טנָאמרַאפ אפונ גָאלָאנָאמ רעייז ןיוש

 זיא'ס .,גנואיושנַא ןַא ךיוא רָאנ ,ןרעה --- טרָאװ א זיולב טינ טרעוו

 רעייז ףיוא טמענ'מ : ןשזַאנַָאסרעּפ סמכילע-םולש ןופ טפַארק יד

 .גוא ןטימ ךיוא רָאנ ,רעיוא ןטימ זיולב טינ טייקיטווידערַאב

 -תחנ ַא זיא ןעעזוצ סָאד ןוא ןנינגרַאפ סָאד טפַאשרַאפ טרָאװ סָאד

 רעבָא ,ליּפש-רעטַאעט ַא ןופ דנַאטשנגעק ַא זיא אפונ סָאד --- ,חור

 ןליפַא . . . .גנומיטש עשיריל יד םכילע-םולש ךָאנ טגָאמרַאפ וצרעד

 -םולש ייב זיא סעלַא ןיא ,ערעדנַא ןוא קנַאלב רעדנעס יוװ עכלעזַא

 םָאד ידכ ... ןשילַארטַאעט רַאּפ רַאוסעסקַא יד ןַאהרַאפ ןמכילע
 ןשזַאנָאסרעּפ ענייז ןקנָאשַאב םכילע-םולש טָאה ,ןקריוו לָאז ליּפש

 רע רָאנ ,ייווװ ןליטש ַא טימ ,גנומיטש רעשיריל ַא טימ זיולב טינ
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 טימ . .. טָאדקענַא םעד ,ץיוו ןכעלפערט םעד ןבעגעג ךיוא ייז טָאה

 ןעגנערבוצסיורַא ןעוועג ןסיוא לעיצעּפס םכילע-םולש טָאה םעד

 .המוא רעד ןופ ךירטש ןשיטסירעטקַארַאכ ןוא ןלַאנָאיצַאנ ןימ ַא

 עשיטַאמַארד ןעגנורדעגסיורַא ךיוא ןיוש ןענייז בגא םעד ןופ ןוא

 יו טקרעמאב טינ ןיילַא םכילע-םולש טָאה ױזַא ... ןטקילפנַאק

 -ָאכיסּפלַאיצַאס רעד ןסקאועגסיױרא זיא רָאמוה ןשיריל ןייז ןופ

 ."ןייזָאד ןשידיי ןוא --- ןדיי םנופ רענייטש רעשינָאל

 :טביירש יקסנַאשָאטָאב בקעי

 רע .רעטַאעט םוצ ןניוצעג ןבעל ץנַאג ַא טָאה ןמכילע-םולש ,

 יד זיא גנולייוורַאפ ןוא טסנוק ןופ טיײקטלּפָאט ןייז זַא ,טליפענ טָאה

 רע סָאװ ,ןסעיּפ עֶלַא ןיא טינ .עניב רעד רַאפ הכרב-לזמ עקיטכיר

 ןענייז ךָאד ,קינכעט עקירעהעג יד רע טָאה ,ןבירשעגנָא ןיילא טָאה

 עסיורג ןרָאװעג ,ןיילַא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ןסעיּפ עקינייא ךיוא

 'סניווענ עסיורג סָאד, ,'היבוט, יו ,עניב רעזדנוא ףיוא ןנלָאפרעד

 ןטרַאװ קרעוו סמכילע-םולש ךס ַא רעייז .'דיי ַא ןייז וצ רעווש , ןוא

 | ."ןוקית-עניב רעייז ףיוא ךָאנ

 ; טביירש ווָאקרוט טנומגיז רעליּפשיוש רעטנַאקַאב רעד

 ךָאד טָאה ,ןטייווצ ןופ רענייא ןדישרַאפ שירטעמַאיד ױזַא םנה ,

 ןשידיי ןופ 'ןטַאט;, םעד טקינייארַאפ םעדָאפ רענעעזעג-טשינ ַא

 ןוא רָאיטקַא ןשידיי םוצ עביל יד :ןמכילע-םולש טימ רעטַאעט

 .ןבעל-דנו ענ ןייז

 -םולש טימ רעפמעק םעד ןעגדַאפדלַאנ רעבָא קידנכיילגרַאפ

 רעסיורג רעד ןגיוא יד ןיא טלוב ךיז טפרַאװ ,רעלטסניק םעד ןמכילע

 ןיא ןָא ןביוא םעד טמענרַאפ ןדַאפדלָאנ ביוא .ייז ןשיווצ קוליח

 םיא טימ ןלייט םכילע-םולש ףרַאד ,עטכישעג-רעטַאעט רעזדנוא

 ןענדַאפדלָאג רעבירַא טייו ךָאד טנייטש רע .דובכ ןקיזָאד םעד

 ןוא -גנוטכַאבָאַאב ןייז טימ ,ץנעטָאּפ רעשירעלטסניק ןייז טימ

 ,ןוא שינטנעק-ןשטנעמ ,רצוא-ךַארּפש ןייז טימ ,טפַארק-גנורעדליש

 -סקלָאפ םעד ןזייוו וצ ידכ . .. .עביל-ןשטנעמ ןייז טימ ,רקיע רעד

 -רַאפ ,םיא ןופ ּפָא ןדַאפדלָאג טקזוח ,ןטייז עויטַאנענ ענייז שטנעמ

 ,םכילע-םולש .שינעעזרַאפ ַא ,רוטַאקירַאק ַא ןיא שממ םיא טלדנַאוװ

 ףיוא לכיימש ַא טימ ,טייקמערַאו טימ םיא וצ ךיז טיצַאב ,ןגעקַאד

 רעבָא ,ףיוא טרעלק רע .טשינ טקזוח רעבָא ,טצעביק רע ,ןּפיל יד

 גנוקריוו עשירעיצרעד יד עקַאט זיא םורַא ױזַא .טשינ טמעשרַאפ

 ןוא רעקיטכיוו ךיילנרַאפ ַא ןָא רעטַאעט ןכרוד ןמכילע-םולש ןופ

 .ןענדַאפדלָאנ ןופ רעוויטיזַאּפ

 םוצ געוו םעד ןענופעג טירט עטשרע ענייז טימ טָאה ןדַאפדלָאג

 רעשינַאנרָא ןייז ןרָאװעג ,םיא טימ ןסקַאוװענפיונוצ ךיז ,רעטַאעט

 לופ ןענייז קרעוו ענייז סָאװ ,רעבָא םכילע-םולש .לײט-דנַאטשַאב

 -רעטסיימעגסיוא ,עטלטרעצעגסיוא טימ ,ןוויטָאמ עשילַארטַאעט טימ

 ףיוא ןרעוו וצ טריפענפיורַא שממ ךיז ןטעב סָאװ ,ןטלַאטשעג עט

 ןטייקירעווש עסיורג טימ ,ןענדַאפדלַאנ וצ ךּפיהל ,טָאה ,עניב רעד

 ןעוועג רע זיא טרּפ םעד ןיא .רעטַאעט םוצ געוו םעד ןענופעג

 ןניוצעג ןוא טציירעג רעטַאעט סָאד טָאה ןדייב .ןצרּפ וצ ךעלנע

 ןצרּפ רַאפ ,רערעווש ַא ןעוועגנ םיא וצ געוו רעד זיא ןדייב רַאפ ןוא

 וצ נעוו םעד טכוזעג טָאה ץֹרּפ ,ןמכילע-םולש רַאפ יוװ ךָאנ רעמ

 .סעידוטס ןוא ןזיירק עשיטאמארד ךרוד ,תוחכ עגנוי ,עיינ ךרוד םיא

 טכוזענ ןוא רעשיטקַארּפ ןעוועג טרּפ םעד ןיא זיא םכילע-םולש

 זיא סָאד .רָאיטקַא ןלענָאיסעּפָארּפ ןכרוד רעטאעט םוצ נעוװ םעד

 עסיוועג טימ ןעוועג זיא לַאפ רעד יוװ ,זייוולייט רָאנ ןעננולעג םיא

 -עטשַאב ףיוא ןביירש וצ ןעגנואווצענ ןעוועג זיא רע סָאוו ,ןענַאמָאר

 ַא ןופ קַאמשענ םוצ ייז ןסַאּפוצ ןוא טייצ רעטמיטשַאב ַא וצ ןעגנול

 זיא ,רעלטסניק רעסיורג רעד ,םכילע-םולש .רענעייל ןטמיטשַאב
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 ףיוא ןביירש סָאד .!רעלעטשוצ, רעכעלטינשכרוד ַא ןרָאװעג ןַאד

 .רעלטסניק םעד ןמכילע-םולש טרעטשעג קרַאטש טָאה גנולעטשַאב

 רעדָא טייצ רעטמיטשַאב ןייק ןופ טסואוועג טשינ טָאה ןעּפ ןייז

 םעניא טקיטיינעג טננידאבמוא רעבָא ךיז טָאה יז ,רעפסָאמטַא

 ןלעפַאב ןייק רעטנוא טשינ ךיז טפרַאװ סָאװ ,סיוטש ןכעלרעניא

 -ַאב טָאה רע סָאוװ ,ןסעיּפ יד ןענייז רעבירעד .ןעגנולעטשַאב ןוא

 ןטמיטשַאב 8 ןגיוא יד רַאפ קידנבָאה -- ןענַאמָאר ענייז ןופ טעברַא

 ,ןַאמָאר םעד --- רוקמ רעייז ןופ ןעננולעג רעקיניײוו --- רָאיטקַא

 -טַאעט ?יפיוזא טימ ןעלדורּפש סָאװ ,קרעוו סמכילע-םולש רעבָא

 ,ןטלַאטשעג עכעלמיטסקלָאפ ,עלופרילאק ?יפיוזַא טימ ,טײקשילַאר

 ,רעטַאעט ןיא ןוקית ַא ןעמוקַאב וצ ןטעבעג שממ ךיז ןבָאה ---

 ןרעשידיי| רעכלעוו ןטלעז .ןעמוקַאב ןוקית םעד ןבָאה ייז ןוא

 סעיצַאטּפָאדַא עשינעצס ליפיוזַא וצ ןעוועג הכוז טָאה רעביירש

 טשינ זיא'ס ,םכילע-םולש יו קרעוו ענייז ןופ ןעגנוריזינעצסניא ןוא

 סָאװ ,טלעוו רערָאנ רעד ןיא רעטַאעט שידיי טסנרע ןייק ןעוועג

 ןמכילע-םולש ןעגנערבוצסיורַא בוח ןייז רַאפ ןטלַאה טשינ לָאז

 לָאז םָאװ ,רעסישזער רענרעדָאמ ןייק ןעוועג טשינ .עניב ןייז ףיוא

 -נייש עטקעלּפטנַא טשינ-ךָאנ ,עיינ ןעניפעגוצסיוא ןבערטש טשינ

 ןיא ןעגנערבסיורַא ןוא רצוא-ןקנַאדעג סמכילע-םולש ןופ ןטייק:

 -רעטַאעט ןיא םרָאפ יד ןעוועג טשינ .טייקיטייצטנייה ןופ טסיינ

 -עכערבקרַאק ,םזילַארוטַאנ ןכעלטימעג םענופ קידנבייהנָא ,טסנוק

 לָאז'ס ןכלעוו וצ ,םזילַאער ןטסואווַאבליצ ןזיב ,םזילַאמרָאפ ןשיר

 ."ףָאטש-םכילע-םולש רעד ןרעוו טסַאּפענוצ טשינ

 : טביירש יקסוועראמ םהרבא

 -נעב סמכילע-םולש ןופ ןטַאטיצ ןייק ןעננערב טשינ ףרַאד ןעמ,

 ןגָאז וצ ידכ ,סעיצַארטסוליא ןייק ןבָאה טשינ ףרַאד עמ .רעד

 רעטַאעט ןופ ןוויטָאמ יד ןבָאה ןמכילע-םולש זַא ,שירָאנעטַאק

 גונעג ןעוועג טלָאװ סע .עזומ-רעטכיד ןייז טציירעג ןוא טקָאלעג

 -ַאב ןענָאק וצ 'ןרעטש עדנעשזדנָאלב יד, ףיוא זיולב ןזייוווצנָא

 רעביוצ טימ לופ טלעוו ַא םיא רַאפ ןעוועג זיא רעטַאעט זַא ,ןטּפיױה

 ןרעטקַארַאכ ןרעדליש ןופ ןפוא ןייז ןוא ,טלַאהניא-סנבעל ןוא

 -לופ ןענייז ןטקילפנַאק ןוא סעיציזָאּפמָאק ענייז ,ןשינעעשעג ןוא

 סעיצַאוטיס ענייז ןופ םזיטַאמַארד רעד ןוא ,שילַארטַאעט קיטולב

 -  שינעצס ךרוד ןוא ךרוד טירט ןוא טירש ןדעי ףיוא ןענייז
 טימ ןוא עטקייװעגסיוא-רָאמוה ןיא יד ןיא ,'וינעּפמעטס, ןיא

 ?פיוו ןוא ...'דירַאי ןפיוא; ךעלטיּפַאק עטצענענכרוד-ןרערט

 ?טשינ ואוו ןוא 'םירישה ריש, ןיא ןעלקניפ ןקנופ עשילַארטַאעט

 ןזיװַאב זיא טייהנעמָאקלופ עשיגרוטַאמַארד ןפָא ןיוש לפיוו ןוא
 -ענענ םוצ טדימשענוצ זיא קרעוו סָאד .'} דיי ַא ןייז וצ רעווש , ןיא

 טרָא םוצ ןוא םישדח עטערקנָאק יד וצ רַאנָאז ,קילדנעצרָאי םענעב

 -ָאק עראברעדנואוו יד טרילרַאפ ןופרעד .ןשינעעשעג יד וצ ןוא

 -עעשעג יד ןעיירש ָאד .,קרעוו ןשיסַאלק ַא ןופ טייקפיט יד עידעמ

 ,ןוויטָאמ עניימענלַא ןופ ןטרעוו יד רעביא עכָאּפע רעד ןופ ןשינ
 .רעביירשסקלָאפ רעזדנוא ָאד זיא שילַארטַאעט ,קיטולבלופ יו רעבָא

 ַא טגָאלש ןמבילע-םולש ןיא --- זַא ,אנקסמ רעד וצ ןעמוק רימ ןוא
 -םולש ןכוז וצ זָאלקעװצ זיא סע רעבָא ,רעטַאעט ןופ לַאוװק רעכייר
 רעטַאעט : זיא ונירבדמ אצויח רעד ןוא ... ו רעטַאעט ןיא ןמכילעי

 םכילע'םולש ווא ,ןססַאװרעד טשיג ןמכילע'סולש ןצ זדגוא יב זיא

 ."וןבירשעג טשיג טעמכ רעטַאעט רַאֿפ טָאה

 : טביירש תשק ןורושי

 ןופ גנולייצרעד עניילק רעדָא עסיורג ןייק ָאטשינ טעמכ זיא'ס ,,/ |

 -ארעה ןוװיסַאּפ ןופ עייּפָאּפע-סקלַאפ ַא ןייז סע לָאז ,ןמכילע-םולש

 עזעינילער ַא ןוא ?רוג ןופ ננוסַאפפיוא עשיטסירָאמוה ַא טימ םזיא
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 רעד היבט, ןעגנולייצרעד ?קיצ ןייז יוו ,עיצַאנגיזער ריא ןופ ןיז ןיא

 -ַאס ןּפָארט ַא טימ עקסערָאמוה עשיטסילַאער ַא רעדָא ,'רעקיכלימ

 ענייז ןופ ךס א יו ,טפַאשביל ןופ ןכייט ןיא טכייוװרַאפ ,עריט

 רוטַאג רעד ןיא ייס ,ןייז טינ ריא ןיא לָאז סע זַא ,ןעננולייצרעד

 רעקיטרַאפ ַא ,םתוח סמכילע-םולש טיול ייס ןוא עמעט רעד ןופ

 טעמכ .עידעמָאק רעדָא עמַארד ַא רַאפ לַאירעטַאמ רעטיירג ןוא

 -סיוא ייז לָאז ןעמ זַא ,שממ ךיז 'ןטעב, קרעוו סמכילע-םולש עֶלַא

 .ָאניק ןיא רעדָא רעטַאעט ןיא ןלעטש

 ןענייז ןלֹוצ ענייז סָאװ ,רעטַאעט רעקידלארשי רעה ןוא ..,

 קורדסיוא סלַא ןטלאטשעג ןרימרָאפ ןופ םוחת ןיא טינ ?ייוורעד
 רָאנ ,ןעמעלבָארּפ עקיטסייג ןופ ןוא ןעננובעלרעביא עכעלרעניא ןופ

 ןַא ןופ ןוא טייקכעלקריוו רעד ןופ ןּפיט ןענעכייצ ןופ םוחת ןיא

 רעטַאעט רעשיאערבעה רעד -- םזימַאניד ןכעלרעסיוא ןופ עיצקַא

 עשידײ ןריזיטערקנָאק ?יוו רע ביוא ,ןמכילע-םולש וצ ןעמוק זומ

 ַא ךָאנ ןבָאה סָאװ ,טײהנעננַאגרַאפ רעטנַָאנ רעד ןופ ןטלַאטשעג

 .ימעטילַאטקא עשידיײ ךס

 : עיגרוטַאמַארד ס'.ע .ש ןגעוו סולש םוצ טמוק לטסעמ בקעי

 -כיורטש ןוא ןעגנוכייװּפָא עֶלַא יד ףיוא טקוקענ טשינ רעבָא

 -וּפָאּפ רעד ץלַא ךָאנ רַאוטרעּפער-םכילע-םולש רעד זיא ,ןעגנול

 -טסניק םעניא ןוא רעליּפש-טסנוקניילק ,רענעיילרָאפ םייב רעטסרעל

 .רענייטש טימ ןדנוברַאפ קרַאטש זיא רָאמוה .רעטַאעט ןשירעל

 טפָא ,ןבעל-רענייטש םעניא ןעננורעדנע ךָאנ ,רָאמוה רעד ןָאק

 -וזַא רעבָא טנַאמרַאפ רָאמוה סמכילע-םולש .ןרעוו טּפעװעגסיױא

 ןֿביילב ןָאק רע זַא ,ןטנעמעלע עקיטיײצלַא ןוא עכעלשטנעמלַא ליפ

 ."תורוד עננַאל ףיוא שירפ

 רעריזיטַאמַארד ןוא רעליּפשיױש ,רעסישזער רעשיאערבעה רעד

 -רעביא רעזדנוא ןיא|} תונורכז ענייז ןיא טביירש יקסנירעמעשט ךורב

 : ןגנוצעז

 רעד ןיא ןטעברַא רָאי עכעלטע ךָאנ זַא ,ןייז הדומ זומ ךיא,

 לייוו ,טקיאורַאב ןעוועג טינ קיטסייג ץלַא ךָאנ ךיא ןיב ,'המיבה;

 םוש ןייק ןוא ןליו םוש ןייק טקרעמַאב טינ טרָאד בָאה ךיא

 -ענ טינ ,עסעיּפ-םכילע-םולש זיא'ס עכלעוו ןריפוצפיוא גנובערטש

 עפורט רעד ןופ רעדילנטימ לייט רעטסערג רעד סָאװ ,ףיורעד טקוק

 טולב םעד ןיא טקיטסעפעגנייא ןעוועג ןעלצרָאװ ערעייז ןיא ןענייז

 זיא 'המיבה,; יד יו םעדכָאנ רעבָא ,ןמכילע-םולש ןופ טסייג ןוא

 טָאה'ס ןוא טומ רעמ ןעמוקַאב ךיא בָאה ,לארשי-ץרא ןייק רעבירַא

 ,העושי יד ןעמוק טעוװו ָאד זַא ,ןביולג רעד טקרַאטשרַאפ רימ ייב ךיז

 -נופַאש עקיטסייג יד טימ ןרעוו טרעכיײרַאב טעװ עניב רעזדנוא ןוא

 .ד .י ןפָארטעג עקַאט רימ ןבָאה ָאד ןוא ,ןמכילע-םולש ןופ ןעג

 טינ ןיא סע .טצעזַאב טרָאד ךיז טָאה רעכלעוו ,ןשטיווָאקרעב

 רימ יו ,?ארשי-ץרא ןיא ןעמוק רעזדנוא ךָאנ שדוח א רעכירַא

 לָאז רע זַא ,ןשטיווָאקרעב טימ טקַארטנָאק ַא ןסָאלשענּפָא ןבָאה

 ןבָאה רימ זַא ,תמא ,'רעבערגדלָאנ יד, ןטעברַאַאב ןוא ןצעזרעביא

 ןליפַא זרנוא ןבָאה טיילכַאפ .רענגעק ךס ַא ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז
 עסיוועג ןיא ןוא ,ןָאט טינ סע ןלָאז רימ זַא ,ןדיירּפָא טבורּפעג
 ןעמ טָאה דלוש-טּפיוה יד ןוא ,למוט ַא ןענַאטשטנַא זיא ןזיירק

 רימ רעבָא ןיא קילַאיב רענעברָאטשרַאפ רעד .רימ ףיוא ןפרָאװעג

 טימרעד ,טרעקרַאפ, : קידננָאז ,טציטשעג ךימ ןוא ףליה וצ ןעמוקעג
 - רעד .!ןליּפש עקַאט טנָאק ריא יצ ןלעטשטסעפ ןענָאק ריא טעוו

 ןכַאמ ֹוצ ןבעגעגרעביא ןבָאה ריִמ ןעמעוו ,יקיד רעפישזער רעשיסור

 ןעוועג טינ ןיא ,לארשי-ץרא ןיא גנוריפפיוא עטשרע עקיזָאד יד

 יד יו םעדכָאנ סרעדנוזַאב ,עסעיּפ רעד ןופ ןדירפוצ קידלַאוװג

 ,ָאד זַא ,ןוייואב וצ םיא ,םיא ףיוא טניילרַאפ ךיז ןבָאה רענגעק

 יא
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 ןופ ןָאטיסטעל
 טוט אאא אה

 .ןמכילע-םולש רַאפ סערעטניא ןייק טינ ןדיי ןבָאה ,?ארשי-ץרא ןיא

 ןדיי ערעייא, :רימ רַאפ ןנָאלקַאב טפָא עקַאט ךיז טנעלפ יונ רעד

 סָאװ וצ ָאט ,ןעגנופַאש סמכילע-םולש ןופ טינ ָאד ןטלַאה ןיילַא

 רימ ןענייז לָאמנייא יו רעמ ןוא ,'? עידעמָאק ןייז ָאד ןעמ ףרַאד

 -ךלָאג יד, ןופ ןבָארּפ יד ןסיירוצרעביא רַאפעג רעד רַאפ ןענַאטשענ

 -עננייא ןיוש זיא גנולעטשרָאפ יד יוו םעדכָאנ ךיוא ןוא ,!רעבערג

 ןוא ,ןדירפוצ ןעוועג טינ ךָאנ רעננעק יד ןענייז ,ןרָאװענ טלעטש

 .'לָאמ ןייא רַאפ ןטלינ טעוו המכח יד ,טוג ,ונ; : טהנעטעג ןבָאה

 עסיורג סָאד, עסעיּפ עטייווצ סמכילע-םולש יו םעדכָאנ וליפַא ןוא

 יד ךיז ןבָאה ,נלָאפרעד טימ ןרָאװעג טריפענפיוא זיא 'סניוועג

 ייז ןשיוצ ןענופעג ךיז ןבָאה סע ןוא ,טקיאורַאב טינ רעננעק

 גנולעטשרָאפ יד זַא ,ןזייוווצפיוא טימַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא

 ןָאטעגניירא ןענייז סָאװ ,רעעזוצ עכלעזַא רָאנ ןריסערעטניא ןָאק

 -רַאפ זיא ןבעל עקיזָאד סָאד ןוא ,טיײהנעגנַאגרַאפ-תולג רעייז ןיא

 ןוא דמערפ זיא יז רעבָא ,ןייזטסואווַאב רעייז ןיא ?עוטקַא ןבילב

 זַא ,קפס ןייק ָאטינ רעבָא זיא סע .רעעזוצ םעיינ ןרַאפ קירביא

 ,ןסַאמ עטיירב יד ןופ לייט רעקידננעוװרעביא ,רעטסערג רעד ביוא

 ןופ תורצוא יד ןבענפיוא טינ ןָאק ,ךיז ןעימַאב עלַא עכלעוו רַאפ

 יד ןרָאװעג טגנערּפעננייא ןענייז סע עכלעוו ןיא ,ןמכילע-םולש

 ענייז ןופ ענייא סָאו ,רעטַאעט סָאד ןָאק ,תורוד ןופ סעיצָאמע

 סנבעל ענעסעגרַאפ ךרוד זדנוא ןריפוצרעכירַא זיא ןבאנּפױא-טּפיוה

 ןקידנריסלוּפ ,ןקידעבעל ַא ןיא קלָאפ וצ קלָאפ ןופ ,רוד וצ רוד ןופ

 ביוא ,ָאד ךָאנ ןענייז ואוו ןוא .ןרינניזער טינ ןופרעד יאדווַא ,ןפוא

 -עג ,ןבעל טימ ןעמעטָא סָאװ ,ןטלַאטשעג ,ןמכילע-םולש ייב טינ

 ? טסנוק רעשילַאבמיס וצ ןיינרעד ןָאק סָאװ ,םזילַאער ןטרעטייל

 םענייר ַאזַא ךָאנ רימ ןעניפעג ןמכילע-םולש ייב טינ ביוא ואוו ןוא

 ןכלעוו ןופ ,קלָאפ םייב טקיטסעפעגנייא ךיז טָאה סָאװ ,רָאמוח

 ןֶא ןוא ,ןרָאװעג ןבענענקירוצ םיא ןוא ןרָאװעג ןעמונענ זיא רע

 ןָאק ,עניב עשיאערבעה יד טינ יאדווַא ןוא ,עניב ןייק ןכלעוו

 ? ןריטסיזקע

 ןיא ןענייז גָאט ןקיטנייה םייב

 .ןעגנופַאש סמכילע-םולש ןופ ןסעיּפ

 -םולש ןופ רעדנעב 28 סיױרַא ןצנַאלג קנעש-רעכיב ערעזדנוא ןופ

 טרָאד ןֹוא ,(השורי עסיורג עצנַאג ןייז טינ ךָאנ ןענייז סָאװ) םכילע

 ןוא ןגָאלַאיד ,ןגָאלָאנָאמ ,ןעגנולייצרעד רעטרעדנוה ןַאהרַאפ ןענייז

 ןלַארטַאעט טימ טצָארּפש םענייא ןדעי ןופ סָאו ,סעקסערָאמוה

 ,ןעור טינ ךימ טזָאל ןוא רימ טּפַאלק ץרַאה ןיימ ןוא --- לַאירעטַאמ

 ערעזדנוא ןנעק ןוא רעטַאעט רעזדנוא ןנעק דניז ַא ןעיײגַאב רימ זַא

 -רעד טָא יו גנַאל ױזַא -- רערעהוצ עקידנעמוק ןוא עקיטציא

 טריפעגפיוא ןוא טריזיטַאמַארד טינ טעוו רצוא רעכייר רעקיזָאד

 ."עניב רעד ףיוא ןרעוו
 טא 0 5 א

 6 ןײרַא רַאוטרעּפער-המיבה;

 ,ןסעיפ עטקורדעג ס'ע-ש

 רָאטקָאד ַא ןתח א ןוו

 (ךָאז-בוטש ַא)

 םכילע םולש ךרוד טראהעגרעטנוא
 . ,ן,זז 18| ,גרוברטּפ ,טס -

 ,*טַאלבסקלָאפ .רעשידויא םעד וצ ענַאלייב : שיסור ןיא}

 | '|1887 ,26 ינ |

 | !רָאטקָאד ַא ןואו
 םכילע םולש ןופ טקַא ןייא ןיא סַאּפש ַא

 אפ 63-64 ,*עלַא רַאפ רעכיב, גַאלרעפ

 ,ן.זז 16| 1907 .עשרַאװ

 : (עידיי ןיא
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 םכילע םולש

 רָאטקָאד ַא
 טקַא 1 ןיא סַאּפש ַא

 קעטָאילביב לַאזרעווינוא

 ,יוביל ,עגיר ,"הנבי, גַאלרַאפ

 ,ן.זז 211 אפ 12 ,א"פרת

 םכילע-םולש ןופ קרעוו עלַא

 ,דנַאב רעטרעפ

 ןטפירש עשיטַאמַארד

 ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו

 ן.99-115 .זז ,1925 ,עשרַאװ-ענליוו

 םכילע-םולש ןופ קרעו עלַא

 ןטפירש עשיטַאמַארד

 עבַאגסיוא דנָאפסקלָאפ םכילע םולש

 ן,99-115 .זז ,1925 ,קרָאי וינ

 טעכײלַא-מעלָאש

 ױעטקָאד ַא
 ,ן5-17 .זז ,1932 ,ועיק-װָאקרַאכ ,"קרעוו עטלמַאזעג;}

 מעכיײלַא-מעלָאש

 רעטקָאד ַא
 (טקַא נייא ניא סַאּפש ַא)

 1938 ,וועשטידרעב ,*עדַארטסע, ןיא טקורדעגנו

 ,ן2360-372 .,זז

 עװקסָאמ ,"סרעטקַאניײא, ןיא טקורדעג

 ,26"5 .זז ,0

 ןופ קיטסירעטקַארַאכ ,ןעגנוקרעמַאב עשירעסישזער טימ

 זיקסע ןַא ןוא ,ןַאמנייטש .מ טסיטרַא ןופ ,ןשזַאנָאסרעּפ יד

 |.עניב רעד ןופ

 רעטקָאד ַא
 "םכילע םולש ןופ קרעװ עלַא, ןיא טקורדעג

 יירד דנַאב ,עבַאגסיוא-סטרעוורָאפ

 ן.1942 ,קרָאי-וינ

 טג רעד

 טקַא ןייא ןיא ,ןעבעל ןעשידיא ןעגילָאמַא ם'נופ סענעצס

 רעדליב יירד ןוא

 1887 רהָאי ןיא ןעבירשעג

 םכילע םולש ןופ

 ,11888 ,"דניירפזיוה, דנַאב ןטשרע ןיא טקורדעגנ)

 ןטפירש עשיטַאמַארד ,"םכילע-םולש ןופ קרעוו עלַא;

 1925 .,קרָאי-וינ ,עבַאגסיױא דנָאפסקלָאפ םכילע םולש

 ן,7-39 ,זז

 םכילע םולש ןופ קרעוו עלַא

 דנַאב רעטרעפ

 / "39 .וז ,1925 ,עשרַאװ-ענליוו
 |,ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו

 מעכיײלַא-מעלָאש

 : טעג רעד

 ,119-42 .זז ,1932 ,װעיק-וָאקרַאכ ,"קרעוו עטלמַאזעג;}

 . טעג רעד

 נבעל נשידיי נקילָאמַא מענופ סענעצס
 רעדליב יירד גוא טקַא נייא ניא |

 1887 רָאי ניא נבירשעג

 ,1940 ,עװקסָאמ ,"סרעטקַאניײא;, דנַאב ןיא טקורדעג)
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 טסיטרַא ןופ ןעגנוקרעמַאב עשירָאסישזער טימ ,27-66 .זז

 .ןעידעמָאק רעד ןופ ןזיקסע טימ ,לָארק יא

 טג רעד

 ,"םכילע םולש ןופ קרעו עלַא, ןיא טקורדעג

 ,עבַאגסיוא-סטרעוורָאפ ,2 דנַאב

 ן.1942 ,קרָאי-וינ

 הפיסא יד

 "עידעמָאק עניירא ַא
 תימלוש ןופ
 ,1889 ,דנַאב רעטייווצ ,*קעהטָאילביב-סקלָאפ עשידוי}

 ,1205-220 .זז

 םכילע םולש ןופ קרעוו עלַא

 יי סעידעמָאק

 ,1925 ,קרָאי-וינ ,עבַאגסיױא דנָאפסקלָאפ םכילע-םולש

 ,ן1-28 .זז

 הפיסא יד

 "עידעמָאק ענייר; ַא

 1889 רהָאי ןיא ןעבירשעג

 םכילע םולש ןופ קרעו עלַא|

 דנַאב רעטסגיצנַאווצנואריפ

 סעידעמָאק

 1-28 .זז ,1926 ,עשרַאװ-ענליוו

 .ןןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו

 מעכײלַא-מעלָאש

 עפיסַא יד

 ,1932 ,װעיק-ווָאקרַאכ ,"קרעוו עטלמַאזעג,}

 ,142-58 ,זז

 מעכײלַא-מעלָאש

 שזירַאּפ ניא "אקייא נופ עפיסַא נא

 (טקַא ןייא ניא סעװָאטַאק ַא)
 ,1929 ,וועיק ,"כעלטעלב ענעסעגרַאפ, ןיא טקורדעג)

 ,ן198-205 .זז

 הפיסא יד

 "םכילע םולש ןופ קרעװ עלַא; ןיא טקורדעג

 עבַאגסיוא סטרעוורָאפ ,2 דנַאב

 ן,1942 ,קרָאי-וינ

 גיצכעז-ןוא-סכעז ַא ןעייווצניא

 הכונח דובכל קסעלרוב ַא

 ןוא ןערהָאי עגנוי ענייז ןיא רבחמ ם'נופ ןעבירשעג

 ,1916 רהָאי ןיא םהיא ןופ טײברַאַאב

 םכילע םולש ןופ קרעוו עלַא

 סעידעמָאק
 1925 ,קרָאי-וינ ,עבַאגסױא דנָאפ-סקלָאפ םכילע-םולש

 ,ן291-202 .זזו

 םכילע םולש ןופ קרעװ עלַא

 דנַאב רעטסגיצנַאוװצנואריפ

 סעידעמָאק

 ן291-2023 .זז| 1926 ,עשרַאװ-ענליוו

 ,ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו

 "םכילע םולש ןופ קרעװ עלַא;ג

 עבַאגסױא סטרעוורָאפ .2 דנַאב

 ן,1942 ,קרָאי-וינ
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 | ז"הנקי

 (לעיּפשנעזרעב עסיורג סָאד רעדָא)

 ןעטקַא רעיפ ןיא עידעמָאק ַא
 םכילע םולש ןופ טסַאפרעפ

 ,ן32" .זז 1721 1894 ,וועיק

 לעיּפשנעזרעב עסיורג סָאד רעדָא ,ז"הנקי

 ןעטקַא רעיפ ןיא עידעמָאק ַא
 1894 רהָאי ןיא ןעבירשעג

 םכילע-םולש ןופ קרעוו עלַאו

 | סעידעמָאק

 1925 .,קרָאי-וינ ,עבַאגסיױא דנָאפ-סקלָאפ םכילע-םולש

 ,129-132 .זז
 םכילע םולש ןופ קרעו עלַא

 דנַאב רעטסגיצנַאוװצנואריפ

 סעידעמָאק

 29-133 .זז ,1926 .עשרַאװ-שנליוו

 ן.ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו

 מעכײלַא-מעלָאש

 זאהענקַאי

 .(59-127 .זז ,19232 ,וועיק-ווָאקרַאכ ,"קרעוו עטלמַאזעג,}

 ז"הנקי

 "םכילע םולש ןופ קרעװ עלַא; ןיא טקורדעג

 / עבַאגסױא סטרעװרָאפ ,2 דנַאב

 | ן,1942 ,קרָאי-וינ

 ! בוט-לזמ

 . םכילע םולש ןופ

 ,114-16 .זז ,1899 ,8 ,איוקארקדןעיוו ,"דוי רעד,

 עשרַאװ ,*עלַא רַאפ רעכיב,, גַאלרעפ

 !בוט לזמ

 טקַא 1 ןיא עידעמָאק ַא

 םכילע םולש ןופ טסַאפרעפ

 .ןיזז 301 ןאזס 617-62 ,1907 ,עשרַאוו

 םכילע-םולש
 !בוט לזמ

 ,ןזז 311 ט"ערת ,סעדָא ,"רוטַארעטיל, גַאלרעפ

 !בוט לזמ

 טקַא ןייא ןיא עידעמָאק ַא
 1899 רהָאי ןיא ןעבירשעג

 דנַאב רעטסגיצנַאוװצנואריפ ."םכילע םולש ןופ קרעוװ עלַא,|
 1257167 .זז ,1926 ,עשרַאװ-ענליװ
 .ןזיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו
 .תורצוי יד ןטיברַאפ

 טקַא ןייא ןיא סכיליירפ ַא

 "בוט לזמ, רעטקַאנײא ם'נופ טכַאמעגרעביא

 1906--1915 ןערהָאי יד ןיא

 םכילע םולש ןופ קרעוװ עלַאו

 סעידעמָאק

 1925 ,קרָאי-וינ ,עבַאגסיוא דנָאפ-סקלָאפ םכילע-םולש

 - .11657196 .זז
 דנַאב רעטסגיצנַאװצנואריפ .*םכילע םולש ןופ קרעוו עלַא;
 ן,169-196 .זז ,1926 ,עשרַאװ-ענליוו
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 ןופ ןָאקיססעל

 מעכײלַא"מעלָאש

 װָאטלזַאמ

 .ן129-163 .זז ,1932 ,וװעיק-ווָאקרַאכ ,"קרעוו עטלמַאזעג;}

 מעכײלַא-מעלָאש

 סערצָאי יד נטיברַאפ

 ,{ן165-185 .זז ,1932 ,וועיק-ווָאקרַאכ ,"קרעוו עטלמַאזעג,}

 -  מעכײלַא-מעלָאש
 װָאטלזַאמ

 טקַא נייא ניא עידעמָאק ַא

 1940 ,עװקסָאמ ,"סרעטקַאניײא; דנַאב ןיא טקורדעגנ)

 ןעגנוקרעמַאב עשירָאסישזער טימ ,76-108 .זז

 .ןיקסוועלוביצ יא ןופ

 בוט לזמ

 "םכילע םולש ןופ קרעוו עלַא; ןיא טקורדעג

 עבַאגסיוא סטרעוורָאפ .3 דנַאב

 ן,1942 ,קרָאי-וינ

 תורצוי יד ןעטיברַאפ

 ,ןטרָאד

 ןוא ןעטעזַאג עשידוי

 ןעלַאנרושז

 "גנוטייצ-סקלָאפ עשידוי, ,1903 ,1 'נ ןיא טקורדעגנ)

 .ןױקַארק

 טײרּפשעצ נוא טעייזעצ

 ןעטקַא יירד ןיא ןעבעל ןעשידוי ם'נופ רעדליב

 םכילע-םולש ןופ

 ,עקָארק ,"גנוטייצ-סקלָאפ עשידוי,}

 .ן1902 ,4710 ינ

 טקַא רעיינ ַא

 "טײרּפשעצ נוא טעייזעצ , עידעמָאק רעד וצ

 .ןעטקַא רעיפ ןיא ןעבעל ןעשידוי ם'נופ רעדליב

 עשרַאװ ,*עלַא רַאפ רעכיב; גַאלרעפ

 טײרּפשעצ נוא טייזעצ
 ןעבעל ןעשידוי ם'נופ רעדליב

 םכילע םולש ןופ ןעטקַא יירד ןיא

 .ן.זז 53) 1906 ,בוקרטעיּפ

 טײרּפשעצ ןוא טעעזעצ

 ןעבעל ןעשידיא ם'נופ רעדליב

 ןעטקַא יירד ןיא

 םכילע םולש ןופ קרעו עלַאו

 1925 ,קרָאי-וינ ,עבַאגסיױא דנָאפ-סקלָאֿפ םכילע-םולש

 ,ן141-97 .זז

 דנַאב רעטרעפ

 םכילע םולש ןופ קרעוװ עלַא

 ןטפירש עשיטַאמַארד

 41797 .זז ,1925 ,עשרַאװ-ענליוװ
 .ןןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו

 .מעכײלַא-מעלַָאש

 .טײרּפשעצ נוא טייזעצ

 .1187-226 .זז ,1932 ,ועיק-וװָאקרַאכ ,"קרעוו עטלמַאזעג,}

 םכילע םולש ןופ קרעוו עלַא
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 רעטַאעצט ןש

 3 דנַאב

 עבַאגסיױא סטרעוורָאפ

 ,1942 ,קרָאי-וינ

 ןעטנעגַא

 (טקַא 1 ןיא סַאּפש ַא)
 םכילע-םולש ןופ

 1905 ,יַאמ --- ױקַארק ,"טפנוקוצ עשידוי יד;}

 ,{276"266 .זז

 עשרַאװ ,?עלַא רַאפ רעכיב ,, גַאלרעפ

 ןעטנעגַא

 םכילע םולש ןופ טקַא 1 ןיא סַאּפש ַא

 ,ן.זז 231 1908 ,עשרַאװ

 םכילע-םולש

 ןעטנעגַא

 טקַא 1 ןיא סַאּפש ַא

 .זז 20 ,ח"ערת ,סעדָא ,*רוטַארעטיל , גַאלרעּפ

 קעטָאילביב לַאסרעוװינוא

 םכילע םולש

 ןעטנעגַא
 טקַא 1 ןיא סַאּפש ַא

 יוביל ,עגיר ,,"הנביא גַאלרַאפ

 ,ן.זז 24} א"פרת ,אפ 2

 ןעטנעגַא

 טקַא ןייא ןיא סַאּפש ַא
 1905 רהָאי ןיא ןבירשעג

 םכילע םולש ןופ קרעוו עלַא

 סעידעמָאק

 1925 ,קרָאי-וינ ,עבַאגסיױא דנָאפ-סקלָאפ םכילע-םולש

 ,ן197-218 .,זז

 "םכילע םולש ןופ קרעוו עלַא;

 דנַאב רעטסגיצנַאוװצנואריפ

 ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו

 ,1197-218 .זז ,1926 ,עשרַאװ-ענליוו

 סענארא .פ

 עסָאנרַאּפ-טפול

 (רעדליב ףניפ) ןטקַא יירד ןיא עסעיּפ

 (ןעמעכיילַא םעלָאש טיול גנוטעברַאַאב עשינעצס)
 1920 ,קסנימ

 רַאפ ןלַאירעטַאמ-טנורג סלַא זַא ,טקרעמַאב טרָאװכָאנ ןיאְו

 ,ןיןטנעגַא; .א .צ ,ןעמונעג גנורינעצסניא רעד

 מעכײלַא-מעלָאש

 נטנעגַא

 קעטָאילביב-נסַאמ

 ,ן.זז 20} ,1925 ,עװקסָאמ ,"סעמע; גַאלרַאפ

 מעכײלַא-מעלָאש
 נטנעגַא

 (טקַא נייא ניא סַאּפש ַא)

 ,1938 ,וועשטידרעב ,"עדַארטסע;? ןיא טקורדעגנ
 | -  .ן344-259 .זז

 109-143 .זז ,1940 ,עװקסָאמ ,"סרעטקַאניײא, דנַאב ןיא
 ןיקסוז .ב טסיטרַא ןופ ןעגנוקרעמַאב עשירָאסישזער טימ
 ן.עניב רעד ןופ ןזיקסע ןוא
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 םכילע םולש ןופ קרעו עלַא

 עבַאגסיױא סטרעוורָאפ .3 דנַאב

 |,1942 ,קרָאי-וינ

 םכילע םולש

 *קַארב עידעמָאק;

 (ןטקַא ייווצ ןיא ליּפש-םירוּפ רעיינ ַא)

 ,11910 ,5 ,4 'נ ,סעדָא ,"ןעגרָאמ טוג; ןיא טקורדעג)

 *קַארב עידעמָאק;

 (נטקַא ייווצ ניא ליּפש-מירוּפ עיינ ַא)

 -םעלָאש ןופ כעלטעלב ענעסעגרַאפ, ןיא טקורדעג|

 1929 ,וועיק ,?מעכיײלַא

 ,1297-304 .זז

 יכדרמ ןוא ןמה

 םירוּפ דובכל השעמ ע'תמא ןייא

 1916--1905 ןערהָאי ןיא ןעבירשעג

 "םכילע-םולש ןופ קרעוו עלַא;}

 בוט-םוי דובכל

 ךוב סעטשרע

 1927 ,קרָאי וינ ,עבַאגסיוא-"טייהיירפ-ןגרָאמ,; עלעיצעּפס

 ,223-237 .זז

 .ןעמַארד ןוא עזָארּפ ןופ שימעג ַא זיא םרָאפ יד

 רעבערגדלָאג יד

 רעדליב ףניפ ,ןעטקַא ריפ ןיא עידעמָאק ַא
 ס'םכילע םולש טיול ,טכילטנעפערַאפ לָאמ ןטשרע םוצ)

 (די בתכ םענעבילבעגכָאנ

 -ךלָאג יד, ןופ עטכישעג רעד וצ גנוקרעמַאברָאפ, ַא טימְו

 רעטרעוו רָאּפ ַא; ןוא ,"שטיווָאקרעב .ד .י ןופ 'רעבערג

 .רבחמ ןופ *"עידעמָאק רעד ןופ ןעמָאנ םוצ

 ,רעבָאטקָא ,קרָאי וינ ,"טפנוקוצ יד, ןיא טקורדעג

 ,ן1927 רעבמעצעד ,רעבמעווָאנ

 םעכיײלַא-םעלָאש

 רעבערגדלָאג יד

 רעדליב 5 ,ןטקַא 4 ןיא עידעמָאק ַא
 "שגיל-רוטלוק, גַאלרַאפ רעוויטַארעּפָאָאק

 ,ן,זז 87 1928 ,וועיק

 םכילע-םולש

 ןעשנעמ

 קעטָאילביב-ןעילימַאפ

 םכילע-םולש

 ,ן.זז 30) ג"ערת ,אשראוו

 ןעשנעמ

 טקַא ןייא ןיא קיטש-רעטַאעהט ַא

 1907 רהָאי ןיא ןעבירשעג

 םכילע םולש ןופ קרעוו עלַא)

 ןעטפירש עשיטַאמַארד

 1925 ,קרָאי-וינ ,עבַאגסיױא דנָאפ-סקלָאפ םכילע-םולש

 | : ,1117-150 .זז

 םכילע-םולש ןופ קרעוו עלַא
 יי .דנַאב רעטרעפ
 ןעטפירש עשיטַאמַארד
 117-150 ,זז ,1925 ,עשרַאװ-ענליוו
 ן.ןיקצעלק ,ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו
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 סענארא .פ

 "ןשטנעמ ,, ןוא ?ןטַארקעטסיר;

 ףלע ןוא ןטקַא ייווצ ןיא עיציזָאּפמָאק עשיטַאמַארד ַא

 רעדליב

  (ןעמעכיײלַא-םעלָאש טיול)
 ,ן,זז 681 1929 ,קסנימ

 נעשטנעמ

 טקַא נייא ניא קיטש-רעטַאעט ַא

 1907 רָאי ניא נבירשעג

 ,1940 עװקסָאמ ,"סרעטקַאנײא ,מעכיײלַא-מעלָאש, ךוב ןיאְו

 .מ רעליּפשיױש ןופ ןעגנוקרעמַאב עשירָאסישזער טימ

 ,ן145-186 .זז ,עסעיּפ רעד ןופ ןזיקסע ןוא ,טַאלבדלָאג

 ןעשנעמ

 טקַא ןייא ןיא קיטש-רעטַאעהט ַא

 עםכילע םולש ןופ קרעוװ עלַא"ו
 עבַאגסיױא סטרעוורָאפ .3 דנַאב

 ,ן1942 ,קרָאידוינ

 םכילע םולש

 ןשטנעמ

 טקַא ןייא ןיא קיטש-רעסטַאעט ַא

 ןופ ?עיגרוטַאמַארד רעזדנוא , ךוב ןיא טקורדעגו}

 טימ ,{161"129 .זז ,1961- קרָאי-וינ ,גרעבדלָאג .א

 .ןרעלעטשנעמַאזוצ ןופ ריפניירַא ןַא

 םעזעב ַא טסיש ,ליוו טָאג זַא

 שיטסילָאבמיס-שיטנעדַאקעד ,חסּפל רשכ עידעגַארט ַא

 1908 רהָאי ןיא ןעבירשעג

 םכילע םולש ןופ קרעוו עלַאו

 בוט םוי דובכל

 ,ן127-131 .זז| 1927 ,קרָאי וינ ,וו

 ךוב סעטייווצ

 1937 ,קרָאי-וינ ,עבַאגסיוא-"טייהיירפ-ןגרָאמ, עלעיצעּפס
 |,123-121 .זז

 קיּפ גינעק

 הכונח דובכל טקַא ןייא ןיא שזרַאש ַא

 1910 רהָאי ןיא ןעבירשעג

 םכילע םולש ןופ קרעוװ עלַאָו

 סעידעמָאק

 1925 ,קרָאי-וינ ,עבַאגסױא דנָאפ-סקלָאפ םכילע-םולש
 ,1219-225 .זז

 םכילע םולש ןופ קרעו עלַא

 דנַאב רעטסגיצנַאווצנואריפ

 סעידעמָאק
 219-225 .וז ,1926 ,עשרַאװ-ענליוו

 |.ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו

 םכילע םולש ןופ קרעװ עלַא

 יירד דנַאב .עבַאגסיױא סטרעוורָאפ

 ן,1942 ,קרָאידוינ

 קעטָאילביב-ןעילימַאפ

 םכילע-םולש

 עגַארש

 םירוּפ דובכל ,רעטקַאניײא

 .ן.זז 20) 1912 ,אשראוו

 ןופ ןָאטיסקעל

 עגַארש ן1סאָו

 16בו

 16ג1

171 

81 

 ן18א|

 {18בו

 18ג2)

1 

 1פאן

 םירוּפ דובכל רעטקַאניײא ַא

 1911 רהָאי ןיא ןעבירשעג

 םכילע םולש ןופ קרעװ עלַא)

 סעידעמָאק
 1925 ,קרָאי-וינ ,עבַאגסױא דנָאפ-סקלָאפ םכילע-םולש

 ,ן237-261 .זז

 םכילע םולש ןופ קרעװ עלַא

 דנַאב רעטסגיצנַאװצנואריפ

 סעידעמָאק
 237-261 .זז ,1926 ,עשרַאװ-ענליוו

 ןןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו

 םכילע םולש ןופ קרעוו עלַא

 יירד דנַאב ,עבַאגסיוא-סטרעוורָאפ

 ן,1942 ,קרָאי-וינ

 דוד ןב דוד

 רעדליב 5 ,ןעטקַא 4 ןיא ַאמַארד ַא

 םכילע-םולש ןופ

 ,34 'נ ,ביבא-לת ,"טייק ענעדלָאג יד;}

 ,118-47 .זז ,9

 םכילע םולש

 | דיא ַא ןייז וצ רעווש

 ןוא לעיּפשרָאפ ַא טימ ןעטקַא רעיפ ןיא עידעמָאק ַא
 גָאליּפע ןַא טימ

 ,רעבמעווָאנ ,רעבָאטקָא ,,י .נ ,"טפנוקוצ יד;

 ,11921 רעבמעצעד

 דיא ַא ןייז וצ רעווש

 ןוא לעיּפשרָאפ ַא טימ ןעטקַא רעיפ ןיא עידעמָאק ַא
 גָאליּפע ןַא טימ

 1914 רהָאי ןיא ןעבירשעג

 "םכילע םולש ןופ קרעוו עלַא;}

 סעידעמָאק

 דנַאב רעטסגיצנַאוװצנואריפ

 7-164 .זז ,1926 ,עשרַאװ-ענליוו

 .ןןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו
 1937 ,קרָאי-וינ ,עבַאגסיױא-"טייהיירפ-ןגרָאמ, עלעיצעּפס
 םכילע םולש ןופ קרעװ עלַא
 ןטלעוו ייווצ ןופ

 ,ן7-164 .זזָו

 "ןעטלעוו ייווצ ןופ , ןיא טקורדעג

 ן.1942 ,קרָאי-וינ ,עבַאגסיוא-סטרעוורָאפ

 אבה-םלוע

 טקַא ןייא ןיא שזרַאש ַא

 1915 רהָאי ןיא ןעבירשעג

 םכילע 'םולש ןופ קרעװ עלַא)

 סעידעמָאק

 1925 ,קרָאי-וינ ,עבַאגסיױא דנָאפ-סקלָאפ םכילע-םולש
 ,12627280 .זז

 םכילע םולש ןופ קרעוװ עלַא

 דנַאב רעטסגיצנַאװצנואריפ

 סעידעמָאק

 263-280 .זז ,1926 ,עשרַאװ-ענליוו

 |.ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו
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 רעצטַאעט ןש

 עבַאהמעליוא

 טקַא נייא :יא שזרַאש ַא

 | 1915 רָאי ניא נבירשעג

 ,זז ,1940 ,עװקסָאמ ,"סרעטקַאנײא, דנַאב ןיא טקורדעג)

 טסיטרַא ןופ ןעגנוקרעמַאב עשירָאסישזער טימ ,8

 .ןרעטקַאניײא ןופ ןזיקסע ןוא ,אלדיש .י

 אבה-םלוע

 םכילע םולש ןופ קרעװ עלַא

 יירד דנַאב ,עבַאגסיוא-סטרעוורָאפ

 ן,1942 ,קרָאיײוינ

 טעזאלק ןיא םיוב רעטסימ

 טקַא ןייא ןיא סַאּפש ַא
 1915 רהָאי ןיא ןעבירשעג

 םכילע םולש ןופ קרעװ עלַא)

 סעידעמָאק
 1925 ,קרָאי-וינ ,עבַאגסיוא דנָאפ-סקלָאפ םכילע-םולש

 ,1281-289 ,זז

 םכילע םולש ןופ קרעוו עלַא

 דנַאב רעטסגיצנַאוװצנואריפ

 סעידעמָאק

 281-289 ,זז ,1926 .עשרַאװ-ענליוו

 ן.ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו

 יירד דנַאב ,עבַאגסױא סטרעװרָאפ

 ן.1942 ,קרָאי-וינ

 םעכיילַא םעלָאש

 עווַאכ

 סילַאָאכימ .ב ךרוד טרינעצסניא

 ,ענוװָאק ,"ןעמַאלפ; ךובלמַאז ןיא טקורדעג)

 ,ן1922 ,טסוגיױא

 םעכיײלַא-םעלָאש

 רעקיכלימ רעד עיוועט

 ןטקַא ריפ ןיא דליבנעילימַאפ ַא

 1915 רָאי ןיא ןבירשעג

 ,ן,זז 701 1925 ,{וװָאלסנירעטַאקעי1 *ַאקליּפסַאהינק;

 רעגיכלימ רעד היבט

 ןעטקַא רעיפ ןיא דליבנעילימַאפ ַא

 1915 רהָאי ןיא ןעבירשעג

 "םכילע םולש ןופ קרעוו עלַא; ןיא טקורדעג)

 דנַאב רעטסגיצנַאוװצנואריפ

 ,165-235 .זז ,1926 ,עשרַאװ-ענליוו

 .ןןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו

 םכילע םולש ןופ קרעוװ עלַא

 ןעטלעוו ייווצ ןופ

 ,1927 ,קרָאי-וינ ,עבַאגסיוא-"טייהיירפ-ןעגרָאמ, עלעיצעּפס

 ן,165-235 .זז

 םכילע-םולש

 רעקיכלימ רעד היבט

 ןטקַא 3 ןיא ליּפש

 סענעצס רָאּפ א טימ טצנַאגרעד ןוא טרינעצסניא

 סַאלק ןטצו ןופ

 "לוש עשידיי עיינ, גַאלרַאפ ,ענליוו ןיא עיזַאנמיג-לַאער

 ,ענליוו ,"רבח רעד;}

 ן1927 רעבמעטּפעס---1926 רעבמעצעד

 טמא טא
 ןיווסמנאממווטטטאנקט טעסט טמא

 ,"לוש עשידיי עיינ, גַאלרַאפ |21הו

 ןםידומע-לּפָאד .זז 24| 1928 ,ענליוו

 ,יקסמָאטסַאב .ש ןופ טלעטשעגפיונוצ ,"רעטַאעט-לוש,

 רעגיכלימ רעד היבט 21
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 ןעטקַא רעיפ ןיא דליבנעילימַאפ ַא

 "ןעטלעוו ייווצ ןופ, ןיא טקורדעג

 ן.1942 ,קרָאי-וינ ,עבַאגסיוא-סטרעוורָאפ

 םכילע םולש

 סניוועג עסיורג סָאד

 ןעטקַא רעיפ ןיא לעיּפשסקלָאפ ַא
 ,ן1916 יַאמ ,לירּפַא ,ץרעמ ,רַאורבעפ ,.י .נ ,"טפנוקוצ יד,}

 סניוועג עסיורג סָאד |22א}

 ןעטקַא רעיפ ןיא לעיּפש-סקלָאפ ַא
 1915 רהָאי ןיא ןעבירשעג

 "םכילע םולש ןופ קרעוו עלַא;}

 .דנַאב רעטרעפ

 151-296 .זז ,1925 עשרַאװ-ענליוו

 .ןןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו

 םכילע םולש ןופ קרעוװ עלַא 22ב|

 22ג1
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 ןטפירש עשיטַאמַארד

 ,1925 ,קרָאי-וינ ,עבַאגסיוא דנָאפ-סקלָאפ םכילע-םולש

 | ן,151-256 ,זז

 יירד דנַאב ,עבַאגסיוא-סטרעוורָאפ

 ן,1942 ,קרָאי-וינ

 :סעיצַאזיטַאמַארד עניילק סמכילע-םולש

 םכילע םולש

 תועובש ףיוא סנירג

 רעדניק עשידוי רַאפ השעמ ַא

 טַאלבנעזָאר קחצי ךרוד טרינעצסניא

 "ץולחה, ןייארעפ רעטײברַא דרע רעשידוי גַאלרעפ

 ןיזז 8} 1916 ינוי 17 םעד ,זדָאל

 םכילע םולש

 תורּפכ

 (קיירטס-רעניה רעד)

 רעניטַאװַארּפ .א ןופ טריזיטַאמַארד

 ,ן1924 ,רעבמעווָאנ ,רעבָאטקָא ,.י ,נ ,"לַאנרושז רעדניק,}

 םכילע םולש

 קיירטש-רעניה רעד

 רעניטַאװַארּפ .א ןופ טריזיטַאמַארד

 1928 ,"לושקלָאפ עשידיי עיינ, גַאלרַאפ ,ענליוו

 ,ן22" .זז 29|

 קיירטש-רעניה רעד

 םכילע םולש ןופ

 רעניטַאװַארּפ .א ןופ טריזיטַאמַארד

 ,ן1928 ,9 ,8 'נ ,1927 ,ענליוו ,"ךעלעמייב עקנינירג;}

 גָאליּפע ןוא גָאלָארּפ ַא טימ טקַא 1 ןיא

 ,ן121-136 .זז ,1943 ,ָאגַאקיש ,"ןסעיּפ בוט םוי; ןיא .רדעג}

 םכילע םולש
 טלעג הכונח

 סענעצס יירד ןיא ליּפש-רעדניק

 שטיווָאקרעב .ד .י ןופ טרינעצסניא יירפ
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 ,ן1922 .ווָאנ ,.י .נ ,"לַאנרושז רעדניק;}

 ,ןיזז 232 ,1925 ,קרָאי-וינ} תונתמ גַאלרַאפ

 םכילע םולש

 טלעג-הכונח

 (ןטקַא 2 ןיא עידעמָאק)
 שטיגיליג ףסוי ןופ טרינעצסניא

 ,ן1921 רעבמעווָאנ ,ענליוו ,"ךעלעמייב עקנינירג;}

 םכילע םולש

 (רעדליב 2) טלעג-הכונח

 שטיגיליג ףסוי ןופ טרינעצסניא

 ,"ךעלעמייב עקנינירג, קעטָאילביב ,*רעטַאעט לוש;|

 ,ן1926 ,ענליוו

 םכילע םולש

 חסּפ רעטרעטשרַאפ רעד

 ,ב .ש ןופ טרינעצסניא

 "לושסקלָאפ עשידיי עיינ יד, גַאלרַאפ

 .ן.זז 161 1927 ,ענליוו

 יקסמאטסאב .ש ןופ טרינעצסניא

 עגַאלפיוא עט-2

 ,ן.זז 181 1928 ,ענליוו ,"לוש עשידיי עיינ, גַאלרַאפ

 הכוס ַא לָאמנייא ןיוש

 סענעצס יירד ןיא רעטקַאניײא

 רעניבאר רתסא ןופ טריזיטַאמַארד ,םכילע םולש ןופ

 ,15-7 .זז ,1929 רעבָאטקָא ,.י .נ ,"לַאנרושז רעדניק;}

 שורושחא גיניק םַאב

 רעדליב ייווצ ןיא ליּפש-םירוּפ

 רעניטַאװַארּפ .א ןופ טרינעצסניא

 ,ן1-7 .זז ,1930 רַאורבעפ ,.י .נ ,*לַאנרושז רעדניק;}

 שורושחא גיניק םייב

 ןעמכילע-םולש טול טרינעצסניא יירפ

 ליּפש םירוּפ ַא טימ ןדנוברַאפ ןוא ןטקַא 2 ןיא

 רעזעלג ,ל ןופ

 ,167-18 .זז ,1935 ץרעמ ,ענליוו ,"רבח רעד;}

 ןתונמ חלש ייווצ
 םכילע םולש ןופ סענעצס ריפ ןיא ליּפש-םירוּפ
 רעניבאר רתסא ןופ טריזיטַאמַארד

 ,ן1-2 .זז ,1931 רַאורבעּפ ,.י .נ ,*לַאנרושז רעדניק;}

 םכילע םולש

 ןתונמ-חלש ייווצ

 רעניבַאר רתסא ןופ טריזיטַאמַארד

 ,ן1935 רַאורבעפ ,ענליוו ,"ךעלעמייב עקנינירג;,}

 םכילע םולש

 רעגייז רעד

 ,ב .ש ןופ טריזינעצסניא

 ,ן1925 רעבמעצעד ,ענליוו ,"ךעלעמייב עקנינירג;}

 "לושסקלָאפ שידיי עיינ, ג"פ
 .ן,זז 161 1921 ,ענליוו

 םכילע םולש
 רעגייז רעד
 ,יקסמָאטסַאב .ש ןופ טריזינעצסניא

 רעגייז רעד

 (סענעצס ייווצ ןיא דליב)
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 ןופ ןָאקיסטעל

 יקסנוד .ש ןופ טרינעצסניא ,םכילע םולש ןופ

 1931 יַאמ ,.י .נ ,"טלעוו רעדניק;}

 רעגייז ַא ןופ ןטונימ עטצעל יד

 (סענעצס ייווצ ןיא ,םעכיעלַא םעלָאש טיול)

 ,רידַאנ השמ ןופ קרעוו עטסעיינ ידו

 ,ן226-2239 .זז ,19232 ,.י .נ ,ןטסקעט-רעטאעט

 םכילע םולש

 רעגייז רעד

 גרעבכיוג .י ןופ טרינעצסניא

 1925 רַאורבעּפ ,.י .נ ,"לַאנרושז רעדניק;}

 םעכיײלַא םעלָאש

 רעגייז רעד

 גרעבכיוג .י ןופ טרינעצסניא

 ,ן1929 לירּפַא 6 ,א"ב ,*עסערּפ יד;}

 רדס םוצ חסּפ

 סענעצס יירד ןיא ליּפש רעדניק ַא

 םכילע םולש ןופ תוישעמ בוט םוי יירד טיול

 רעניבאר רתסא ןופ טרינעצסניא ןוא טעברַאַאב יירפ

 ,10-14 .זז ,1932 ץרעמ ,.י .נ ,*לַאנרושז רעדניק;}

 ,ן1925 לירּפַא ,ענליוו ,"ךעלעמייב עקנינירג;

 ן"סנזח םעד יסייּפ לטָאמ;

 סַאװק

 םכילע םולש טיול

 לארשי ןופ טרינעצסניא

 ,ן1-3 .זז ,1933 ץרעמ ,.י .נ ,*לַאנרושז רעדניק;}

 םכילע םולש

 תוסנרּפ סוהילא

 סַאװק

 רעדליב 10 ןיא עידעמָאק

 "סנזח םעד יסייּפ לטָאמ, טיול

 שטיוװָאניבַאר .מ ןופ טריזינעצסניא

 ,ן1926 רַאורבעפ ,ענליוו ,"ךעלעטייב עקנינירג;}

 םכילע םולש

 תוסנרּפ סוהילא

 טניט

 שטיװָאניבַאר .מ ןופ טריזינעצסניא

 ,ן1927 ,4 ,3 ינ ,ענליוו ,"ךעלעמייב עקנינירג;}

 םכילע םולש

 תוסנרּפ סוהילא

 יצירעמעש

 שטיוװָאניבַאר ,מ ןופ טריזינעצסניא

 ,ן1927 ,7 ,6 'נ ,ענליוו ,"ךעלעמייב עקנינירג;}

 םכילע םולש

 ןטנַארגימע

 (סנזח םעד יסייּפ לטָאמ)

 גרעבכיוג .י ןופ טרינעצסניא

 .ן11-12 .זז ,1929 יַאמ ,.י .נ ,לַאנרושז רעדניק.}

 היה | םכילע םולש
 תוסנרּפ סוהילא

 "סנזח םעד יסייּפ לטָאמ, טול עידעמָאק
 שטיװָאניבַאר .מ ןופ טריזינעצסניא
 טניט
 . ן16718 .זז ,1945 ,52 ינ ,א"ב ,"ךעלעמייב רעניטנעגרַא;}
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 ךיי
 ייווא
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 רעצטַאעט ןשי

 םכילע םולש

 סַאװק

  גרעבכיוג .י :טרינעצסניא

 ,112-14 ,זז ,1957 לירּפַא ,.י .נ ,"לַאנרושז רעדניק.}

 עקירעמַא ןיא סנזּפ םעד יסייּפ לטָאמ

 | םכילע םולש ןופ
 רעוװַאּפ-רעװַאכ ןופ טריזיטַאמַארד

 ,115-28 .זז ,1959 ,18 ינ ,.י .נ ,"ןעגנולמַאז;}

 (ןעמכילע-םולש טיול)
 ןָאפ יד

 רעשזדירב דוד ןופ טרינעצסניא יירפ

 ,ן5-8ֿ ,זז ,1940 רעבָאטקָא ,.י .נ ,*לַאנרושז רעדניק;}

 ןָאפ יד ן11אָו

121 

31 
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 14א1

01 
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 (ןעמכילע-םולש טיול)
 רעשזדירב דוד ןופ טרינעצסניא יירפ

 1946 ,65 'נ ,א"ב ,"ךעלעמייב רעניטנעגרַא;}

 םכילע-םולש

 רעדיינש רעטפושיכרַאפ רעד

 רעדליב 4 ןיא עידעמָאק

 יקסרעּפ .א טרינעצסניא

 ,{1926 רַאורבעפ -- 1925 רעבמעווָאנ ,ענליוו ,"רבח רעד;}

 םכילע םולש

 גורתא רעד

 (סענעצס ףניפ ןיא)

 רענייוו .ש ןופ טרינעצסניא

 ,1939 רעבמעטּפעס-טסוגיוא ,.י .נ ,*לַאנרושז רעדניק;}

 ,16-8 .זז

 םכילע םולש

 לרעסעמ סָאד

 יקסוָאלַאגיס השמ ןופ טריזיטַאמַארד

 ,ן9-12 .זז ,1945 לירּפַא ,.י .נ ,*לַאנרושז רעדניק,}

 ,16-9 .זז ,1947 ,70 'נ .א"ב ,"ךעלעמייב רעניטנעגרַא;

 םכילע םולש

 גרעבכיוג .י ןופ טרינעצסניא ,סרעניּפשדלָאג יד

 ,ן8-9 .זז ,1945 רעבמעצעד ,.י .נ ,*לַאנרושז רעדניק;}

 םכילע םולש

 הצמ עכעלרעפעג יד

 יקסווָאלַאגיס השמ ןופ טרינעצסניא יירפ

 ,ן9-11 .זז ,1946 לירּפַא ,.י .נ ,*לַאנרושז רעדניק;,}

 :(עיאערבעה ןיא

 םכילע םולש

 תינברהו יברה

 (םידליל קוחש הזחמ)

 ,ן,זז 161 ח"סרת ,*היריע, ,הסידוא

 ח"ערת ןהינש האצוה} ן1א}

21 

 (םידליל הזחמ)

 ,271 רעמונ ,קרוי וינ ,"סונויקוא , תאצוה

 בוט לזמ

 םכילע-םולש תאמ תחא הכרעמב הידמוק

 ,ן32" ,זז 161 1915 ,קרוי וינ ,ץיבוקרב .ד .י םוגרת

 בוט לזמ ןלאָז

908 

 תחא הכרעמב הידמוק

 ן2ב)

31 

41 

51 

 ןֿפא}

 פב

161 

 |סאָו

11 

 ןלאנ

 ןלב}

 א יי

 ןםכילע-םולש יבתכ} ,ביבא לת ,"ריבד;

 .ן.זז 225-258| י"שת ,רשע דחא ךרכ

 בוט-לזמ

 םכילע:םולש תאמ תחא הכרעמב הידמוק

 ןמליס ,ל .ק ידי לע תירבע

 ,ןייטשקוב ,ש סופד ,"המיבה, האצוה ,הבקסומ

 ,ן.זז 31! ט"ערת

 םיאפור

 תחא הכרעמב הלתהמ

 םכילע-םולש תאמ

 ץלזלדנה ,א .י תאמ תירבע

 ,השרו ן"תירבעה המבה ליבשב;}

 ן6-17 .זז| .א ,ט"ערת

 םכילע-םולש

 רוטקוד קר

 תחא הכרעמב הצלה

 לגיז ילתפנ תאמ תירבע

 ,ן32" .זז 16 ,1917| 3 בובל ,תינונס תאצוה

 הכנח לש תועמ

 תונומת שלשב םידלי-קחשמ

 םכילע-םולש לש ורוּפס יּפ-לע

 ץיבוקרב .ד .י ידי לע המיבל ךרענו םגרות

 ,ן1924 ,7 ,.י .ב ,"ןדע;}

 םירוענה-ינבל םכילע-םולש
 הכנח לש תועמ

 תונומת שלשב קחשמ

 ,רבחמה לש ורוּפס יּפ-לע המיבל דבעו םגרת

 ץיבוקרב ,ד .י ידי-לע

 ,ן.זז 20 ,19281 ביבא-לת ,"ריבד, תאצוה

 םכילע-םולש

 הכונח לש תועמ

 יקסנולוּפ .י .מ י"ע דבועמ הזחמ

 .ן.זז 13| ח"ּפרת ,רפסה תפק ,ביבא-לת

 רצואה

 תוכרעמ עבראב הידמוק

 םכילע-םולש יבתכ

 תוידמוק

 ישש ךרכ

 ץיבוקרב .ד .י י"ע ומגרתו ודבע

 ,ט"ּפרת ,ביבא-לת ,"ריבד,

 רשע דחא ךרכ

 ,ן,זז 1221 י"שת ,ביבא-לת

 ךמע

 םכילע-םולש

 ךמע
 ץיבוקרב .ד .י י*ע םגרתו דבע

 ,ז"כ-ו"כ ,ביבא-לת .,*םינזאמ,}

 .ןץ"רת-ט"פרת

 תוכרעמ עבראב הידמוק

 .ט"ּפרת ,ביבא-לת ,"ריבד;

 רשע דחא ךרכ

 .ן.זז 122| י"שת ,ביבא-לת

2000 



 ןופ ןָאטיסקע

81 

 או

91 

 ידוהי תויהל השק

 החיתּפ םע תוכרעמ שולשב הזחמ

 (םכילע-םולש יּפ-לע דבועמ)

 ץיבוקרב .ד .י תאמ

 .,ןוטסוב ,"בורוט רפס;}

 ,1295-249 .זז ,ח"צרת

 "םכילע-םולש יבתכ,

 רשע םינש ךרכ

 תוזחמ

 ץיבוקרב .ד .י ידי-לע ומגרותו ודבוע

 תנקותמו המלש תיעיבר הרודהמ

 ,ן.זז 94} י"שת ,ביבא-לת ,"ריבד; תאצוה

 בלוחה היבוט

 תונומת שמחב הזחמ

 ,ן95-184 ,זז ,טרָאד}

 ץי--*

 םישנא ן10}

111 

 תחא הכרעמב הזחמ
 ,(185-202 .זז ,טרָאד)

 :ָאנידַאל ןיא

 םכילע-םולש

 וניאוב לזמ הראפ

 וטקא 1 ןיא הידמוק

 וסארַאטאמ םהרבא רופ ואירבע ליד ודאלדירט

 ךובלמַאז ןיא טקורדעג ,ןןשיאערבעה ןופ טצעזעגרעביא|

 -ָאעט , טפַאשלעזעג רעד ךרוד ןבעגעגסױרַא ,"ואיבכמ ליא,

 ,ן42-58 ,זז ,ן1920| ּפ"רת ירשת ,יקינָאלַאס ןיא "לצרעה רָאד

 םכילע-םולש ן1או

121 

 טיול

 וניאוב לזמ הראפ

 (וטקא ןוא ןיא הידמוק)

 יר'בוס סאטונ סאטרייס .א

 ,ם ,י רוּפ סאדי'זוקיר םכילע םולש

 ,יקינולַאס ,ןןיטנערָאלּפ דוד קחצינ)

 ,ןבתכ-יישר טימ טקורדעג} .זז 26 ,1

 םכילע םולש

 סודאסריפסיד יא סודיסראפסיד

 ןטײרּפשעצ ןוא טייזעצ)

 סוטקַא סירט ןיא ולוקאטקיּפס

 ןירא'פ .ר רופ ןאמלא יד וראדאלזירט

 "ונאידו'ז ליא, גנוטייצ רעשיטסינויצ רעד ןיא טקורדעג}

 271 'נ וניזיסייד ויינא ,28-48 'יונ וניזניק ויינא

 ,((5686 תבט 21 --- ירשת 289)

 :עיסור ןיא
 11  רָאטקָאד ַא

 גנוצעזרעביא רענעגייא ןייז ןיא .ע .ש טָאה ןעזייר ןמלז

 608062081/ ןינאסתסוזעא'פכ ןיא רעטקַאניא םעד טקורדעג

2004 

 .עטַאד יד קידנבעגנָא טינ}

 ןדסבהק2מהסאו! = |
 1608 61עה ם סהטסא הסעסדמעעי

 .ןצ1סהסא-;גתסעאסא --- .60602:עס ןיא טקורדעגו

 -/ (ססינעמסועז 622 א10488 (0התסתעא
 / א( 6. םסתסטמאעה} 86. 2

 עומגסמ, ם5 (. 11026804, 21004824 1.

 ן333-355 ,זז -

21 

 ןטנעגַא
 רעד ןיא 1912 ןיא עװקסָאמ ןיא ןענישרעד ןעזייר ןמלז טיול
 "ןרוטַאינימ,, ךוב ַא ןיא יקסוװָאליַארב .ס ןופ גנוצעזרעביא|

1861 

 ןןוץדאג 8 סהסא 26ע018מעע

 ן357-372 ,זז ,1961 ,עבַאגסיױא רעװקסָאמו
 ןשטנעמ

 רעד ןיא 1912 ןיא עװקסָאמ ןיא ןענישרעד ןעזייר ןמלז טיול
 ?ןרוטַאינימ , ךוב ַא ןיא יקסווָאליַארב .ס ןופ גנוצעזרעביא|

4 

 {448) תתסהע

 1106084 8 סגםסא 26/018עע

 ן373-397 .זז ,1961 ,עבַאגסיוא רעװקסָאמו

 א חג סעסאגדסחע
 (סאסהעה 8 4ס1קסא 26401מעהצ

 8 תחדע א2קדזעטגצ
 ן399-484 .זז ,טרָאדו

 112ק0ס846 6
 ן1וגקנא 8 סגטסא 268סד1מעװע

 |485-499 .זז ,טרָאד|

 6קץתנגפ1// םפזעזקפע1
6 1140021:106 

 8 טסדעמסא 26/018עהצ
 ן501-580 .זז ,טרָאדִו

 :שיניאַארקוא ןיא

!08 672369 
 ( 2תמדסקסמ6 0824:1111)

 12800ע40פא2ה 00א0/ 18 1124 סהזז7 0
 3 סתומהאוע 1 122 111070א-

 (טתסעאסתוה 8 8606822841 1111 84
 |12 .,זז ,1910 ,וועיק}

 תוסהע

 וד'008 24 סהחצ 2110 111020:-426/166248 .

 2ע602פ ז8סקעי

 הסקסאהגה 3 6806808801 אסמע ת. 26 2/0ע12.
 ןעוּמ 1940 |ן115-134 .זזו

 | :שילגנע ןיא
 1215! 8 00106467 קשצ 2. 1210100-

 ן"ןגילַא'ס,; ס'םכילע םולש תמאבו
 /460011766 11205120100  ןקש 064'1 1810010

 ןאסיא +צ ס;8, 1929 (קק. 71-79).

 "ןזצ 2 126 1122514068 טצ 2. 23. 200204-

 11115114460 ןכצ 1111 41םג1מ, 1 ,. 211104000511.

 { ''5עס1סצמ 416102610 1:20012102, 1615 ()0956064;

 (2804ע10) 1948, קק. 146-147.}

 "ן1סגטסם, 2 121/06 ןמ 086 204, סע 5801סתג /416160601.

 '11140512060 ןקֶצ 212:8 5080614.

 (קע. 226-230) י

 "5תס 21054 21גזזש7 4 1200604.

 /4 122106 ומ סמס 264 סֶע 58010תג /41610002.

 '1120512460 {עסזמ 1הס 11460150, ןט} 1:220 (3014100.

 | עט.

 "13 1124 10 26 2 ןסש."

 ,4 (2008649 גם 100,906 2066 2860 2 2010קע6 םִצ 5010

 /41610ת60. 1120512064 טצ 24244 50ת0604.
 (קק. 233-2661 ה | 2

 44 1216 04 (0םס|תמ.
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 רעצַאצט ןשי 'ךיי

 ן"1ס 500410 01 58010תג ,4160006ת  קֶצ 418010 2644

 1496 0484, 1953, קטק..+ }

 |6} גט 111884 5001.

 | 16 300:10 04 54010תג 41610תס10, סֶע 244010 26241

 ןאסשש סא 1993,עק. 1.

 טי יא אטא

 ןוא יּפסכ ןתנ ,רעזערעב דוד ,ןַאמ .ל ,טכיל ךוד ,קאז לטפעש ןופ .ע .ש
 ,סייװולוש השמ

 ,673:136 .,11 ,ןצ ,".טיל ,דיי .קעל, -- ןעזייר .ז
 ,282 ,217 ,224 ,195 ,183 .וז ,ו ,".טאעט .,דיא .שעג, --- ןירָאג .ב
 ,21 'ג ,"דוי רעד, ,"דָאכסָאװ , ם'נופ לעגנע 'ה םוצ ףעירב א -- םכילע םולש
1, 

 ,1901 ,40 ינ ,טרָאד ,"םכילע םולש, ןררעה םעד הבושת ַא -- לעגנע לאוי

 י 1 ,"טפגוקוצ יד, ,יורפ עשידיא יד ןוא םכילע םולש -- עירול רתסא .,רד
 ,1916 טסוגיוא

 ,רעטַאעהט סיילּפ גניװריוא ןיא "רעגיכלימ רעד היבוט, -- קעדַאלװ .ב
 ,1919 .טּפעס 2 ,.י .ג ,",וורָאפ,

 ,1919 .טּפעס 2 ,.י .נ ,ײשזײַאמ, ,"רעגיכלימ רעד היבט, -- ןירָאג .ב
 ,1919 .טּפעס 6 ,.י .נ ,"שיאפ, ,רעטאעהט ןיא -- ןןיקמורפ} .א
 ,1919 .טּפעס 27 ,.י .נ ,"ש"יאפ, ,ןעציטָאנ רעטאעט -- לעסקייד .ש

 ,"גָאט, ,רעטַאעט סײלּפ גניוריוא ןיא "דיא ַא ןייז וצ רעװש, -- לָאגניד .ס

 ,1920 .טקָא 8 ,.י .נ

 ,1920 רצבָאטקָא 6 ,.י 1 ,"שז"ָאמ, ,דיא א ןייז וצ רעוװש -- ןירָאג .ב
 ,1920 .טקָא 8 ,.י .נ ,"טייצ יד ,, ,דיא א ןייז וצ רעוװש --- ןיקסַאר לואס

 ,רעטַאעהט ס'ץראװש ןיא עידעמָאק-םכילע-םולש עיתמא ןַא -- ןַאהַאק .בא
 | ,1920 .טקָא 12 ,.י .נ ,".װרָאפ,

 ,153759 .זז (1921} ! דנַאב ,קָאטסילַאיב ,"רעטאעט שידיי, --- יקצולירּפ חנ

 ,".ורָאפ, ,רעטַאעהט םעיינ ןיא םכילע םולש ןופ עידעמָאק א -- ןַאהַאק .בא
 ,1921 רַאונַאי 19 ,.י .נ

 ,י .ג "טפנוקוצ ידק ,ןָאזעס:רעטַאעט רעשידיא רעטצעל רעד -- ןיטנע .י
 ,1921 יֵאמ

 ,"שז"ָאמ,; ,רעטאעהט םעיײג םעד ןיא ,טײרּפשעצ ןוא טייזעצ --- ןירָאג .ב
 .1921 ינוי 26 ,.י .נ

 ,".װרָאפ, ,רעטאעט ץרַאװש ןיא עידעמַאק םכילע'םולש א -- ןַאהַאק .בא
 ,1922 .צעד 12 ,י .נ

 ,1923 רַאורבעפ ,קרָאי-וינ ,"ןבעל עיינ סָאד, ,ןטָאש ןוא טכיל -- רענליװ ַא
 ,1923 ץרעמ 12 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד, ,"דיא א ןייז וצ רעװש, --- סוקיטירק
 ,1923 .טּפעס 20 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד, ,סניוװעג עסיורג סָאד --- רעיימ סיררָאמ
 .צעד 11 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד, ,ןעידעמָאק ייװצ ס'מכילע םולש -- סוקיטירק
3, 

 ןיא רעטַאעט טסנוק ס'ץראװש סיררָאמ ןופ גלָאפרע רעד -- רעיימ סיררָאמ
 לירּפַא 28 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד , ,"דיא ַא ןייז וצ רעװש , עידעמָאק ס'םכילע םולש

,4 
 ,ןַאדנַאל ,"טייצ יד , ,"רעגיכלימ רעד היבט, ס'מכילע םולש -- רעיימ סיררָאמ

 ,1924 יַאמ 5
 ,רעטַאעט-רעמַאק ןשידי רעװקסַאמ ןיא םכילע-םולש -- ןוװָאקַאװטיל .מָו

 ,1924 ,3 ינ ,עשרַאװ ,"טלבייטיל,
 ,4 'נ ,טרָאד ,רעטַאעט-רעמַאק ןשידי רעװקסַאמ ןיא םכילע-םולש -- ן--)
4, 

 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד, ,"סניװעג עסיורג סָאדק ס'םכילע םולש -- סוקיטירק
 ,1924 יַאמ 5

 ,לַאצרטנָאמ ,"רעלדָא רעדענעק , ,"דיא א ןייז וצ רעװש,, --- שטיװָאניבַאר .י
 ,1924 .צעד 7

 ידע ,רוזנעצ עשיסור עטלַא יד ןוא םכילע םולש -- ןףיטש .נ} ןוימד לעב
 ,1925 ינוי ,,י .נ ,"טפנוקוצ

 ,40-42 ,18721 .וז ,1926} עשרַאװ ,"ןבעל ןוא ליּפשש -- רעגידעבעל רעד
 ,46-48 ,15-17 .זז ,6 ,ענליװ ,"עמַארד ןוא רעטַאעט, -- טרעכייװ לאכימ
 : ,עשרַאװ .,"טלב"שילא ,רעטכעלעג| רעשידיי רעד ןברָאטשעג -- לבבורז

,1926 ,4 
 ןרַאפ ?לובמ, סמכילע'םולש טריֿפעגפיוא ןבָאה רימ יװ --- יקסנירעמעשט .ב

 ,טרָאד ,םליפ

 .טּפעס 17 ,עשרַאװ ,"טנעמָאמ, ,ןַארקע ןפיוא םכילע םולש -- טעװס ןַאמרעה
6, 
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 ,רעטַאעט טסנוק ןיא רעטכעלעג רעגיד'מכילע'םולש רעטכע -- ץנאלג .א

 .1927 .װָאנ 23 ,.י .ג ,"גָאט רעד;
 ,1927 .װָאנ 27 ,.י ,ג ,"טלב"גטדיי, ,"רעבערגדלַאג, -- רענסעק ,ל
 ,י .נ ,"פ"מ, ,רעטאעט טסנוק ןעשידיא ןיא ךַאליירפ זיא'ס -- דלַאװכוב .נ
 ,1927 .וװָאנ 4

 , .ג ,".,וורָאפ , ,רעטאעט טסנוק סיץרַאװש ןיא עסעיּפ עיינ יד -- ןַאהַאק .בא
 ,1927 .װָאנ 0

 ,1927 .צעד 2 .,,י .נ ,"ש"אפ,, ,וינעוע רעטַאעט רעד ףיוא --- ןײטשדלָאג .י .ב

 ,רעביירש עשידיי ןוא שידיי וצ גנויצַאב עזעילאדנאקס -- דלעפנעמולב .ל
 ,1927 ,52 'נ ,עשרַאװ ,ייטלבייטיל,

 -טסנוק סצראװש סירָאמ ןיא "רעבערגדלָאג, סםכילע םולש -- ץנַאלג .א
 ,1927 ,51 'נ ,עשרַאװ ,"טלב"טיל ,, ,רעטַאעט

 ,"ןגרָאמירפ, ,רעטַאעט ןשידיי םעיינ ןיא "סניװעג רעסיורג רעד, -- טיק
 ,1928 רַאונַאי 15 ,עגיר

 ,"ןבעל עג סָאדע ,ענעצס רעשידי רעד ראפ רצוא ןא-- היבט -- ןנח
 ,1928 רַאורבעפ 10 ,קָאטסילַאיב

 -סַאז ףלָאדור ןופ גנוגילײטַאב רעד טימ טליּפשעג) וינעּפמעטס -- ַאטסיפעמ
 ,1928 רַאורבעּפ 19 ,קָאטסילאיב ,"ןבעל עיינ, ,(ַאקסװַאלסאז אטרעב ןוא יקסוואל

 -מעטס סמכילע םולש זיא רעגייטש רעשידיי קיטׂש ַא -- ןןַאלּפַאק חספן ןנח
 ,1928 ץרעמ 5 ,טרָאד ,וינעּפ

 ןיא זנוא ייב "רעקיכלימ רעד היבט, -- ןשטיװעליײכימ .ב| לַארטאעט .א
 ,1928 לירּפא 4 ,עשראו ,"גנוטייצסקלָאפ עיינ, ,עשראוו

 רעזנואק ,"רעגיכלימ רעד היבט, ןיא יקסװַאלסאז ףלָאדור --- ןילטייצ ןנחלא
 ,1928 לירּפא 4 ,עשרַאװ ,"סערּפסקע

 ףלָאדור : ישזער ןוא עיצאזינעצסניא ,רעגיכלימ רעד היבט --- סוינילרַאק .ב
 ,1928 לירּפַא 4 ,עשרַאװ ,"טנעמָאמ רעד , ,יקסוואלסאז

 לירּפַא 7 ,6 ,עװקסָאמ ,"סעמע, ,ןעגנוריפיוא ייווצ רעדיװ --- װָאקַאװטיל .מ
8, 

 ,1928 יַאמ ,ענליװ ,"טלעוװ עשידיי יד , ,קרעװ ןוא רעביירש --- קירע .מ
 ןוא שיילפ טימ עסעיּפ םכילע םולש א ןופ טעלעקס רעד --- יקסוועינאק ןרהא

 .1928 ינוי 3 ,.אליפ ,"גָאט, ,ץרַאװש סירָאמ ןופ טיוה
 -סָאז ףלָאדור ןופ ןעלָארטסאג ,רעגיכלימ רעד היבט -- גיטסול השמ .,רד

 ,1928 ילוי 2 ,גרעבמעל ,"ןעגרָאמ רעד, ,יקסווַאל
 ,1928 ילוי 9 ,טרָאד ,לארשי ץרא ןייק טרָאפ היבט -- גיטסול השמ .רד
 ילוי 28 ,עגיר ,"ןגרָאמירפ , ,םליפ ןיא ע"ש ןופ לדנעמ םחנמ -- ָאי ליאַאכימ
8,. 

 טריסישזער ןוא טריזינעצסניא "רעגיכלימ רעד היבט; -- ןסיובנעסינ| םינ ,י
 .1928 רעבמעטּפעס 3 ,"טַאלבעגאט רענילבול, ,יקסװַאלסַאז ףלָאדור ןופ

 סוילוי טימ רעבערגדלָאג} עידעגארט א -- עידעמָאק א טַאטשנָא -- רעיושוצ א
 ,1928 .טּפעס 15 ,קסנימ ,"רבַאיטקָא, ,{רעלדַא

 עשידיא , ,רעטאעט ןשידיי םעיינ ןופ טירטפיוא רעטשרע -- ןןייטשניבור .רָו ן'ר
 ,1928 .טקָא 3 ,ענװָאק ,"עמיטש

 22 ,קָאטסילַאיב ,"ןבעל עי ,"רעקיכלימ רעד היבט, --- יקסװָאקַאר .מ

 ,1928 .טּפעס
 ,ענוָאק ,ימיטש עשידיא, ,םכילע םולש ןופ "רעבערגדלָאג; -- קש .ח

 ,1928 .,טקָא 3
 רעזירַאּפ , ,קיטַאמארד ילאפ ןיא *וינעּפמעטס , -- ןקנַארפ .נ| רָאטַאטקעּפס

 | ,1928 .װָאנ 11 ,"טנייה
 רעזירַאּפ , ,רעטַאעט ירקנַאל ןיא טריפעגפיוא רעבערגדלָאג יד --- רָאטַאטקעּפס

 ,1928 .װָאנ 14 ,זירַאּפ ,"טנייה
 רעזירַאּפ, ,קיטַאמַארד ילאפ ןיא "דיי א ןייז וצ רעוװש , --- רָאטַאטקעּפס

 ,1928 .ָאנ 16 ,"טנייה
 ,1928 ,קסנימ ,"טפירשטייצ, ,עיגרוטַאמַארד סמעכײלַאמעלַאש --- ןישורבָאד ,י

 ,423*406 .זז

 ,לקיטרַא סנישורבָאד .י ןופ גנוקרעמַאב ענעלַאפעגסױרַא ןַא --- ןישורבָאד .

 ,895-896 .זז ,טרָאד

 ,"טלעוו עשידיי יד, ,"רעבערגדלָאג יד, סמכילע-םולש -- טרעכייוװ לאכימ ,רד |

 .1928 ,3 ינ ,ענליוו
 ,"טלעוו'רעכיב- י"רעבערגרלָאג, סמכילע-םולש ןגעװ --- שטיװָאקרעב .ד .י

 .1928 ,4 'נ יעשרַאװ -

 -,1928 ,6 .'נ ,ביבאז לת ,"תוצידי י"אפק, ,גנודנעוו עיינ א --- יארלאג י/ |

 -ירפ , ,"המיבה, רעד ךרוד טקיבײארַאפ לטעטש עשידיי יד -- תולוחהזזב

 .1928 .צעד 27 ,עגיר ,"ןגרָאמ

 .103:104 .זז ,1928 ,"םכילע םולש, -- רעגינ .ש
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 ןופ ןַָאסיססעל

 ,עגיר ,"ןגרָאמירפ, ,רעטַאעט ןשידיי םעיינ ןיא "רעבערגדלָאג יד, -- טיק
 .1929 רַאונַאי 3

 רַאורבעפ 21 ,.י ,ג ,".וורָאפ, ,ץרַאװש סירָאמ ןופ ףירב א -- ץרַאװש סירָאמ
9, 

 ,"לַאנַָאיצַאנרעטניא רעט-3, בולק םנופ זײרקמַארד ,"רעבערגדלָאג, -- וראב .ה
 ,1929 רַאורבעּפ 21 ,װָאקרַאכ ,"ןרעטש,

 6 .1 ,"גָאט רעד, ,"וינעּפמעטס, ןעגעװ טרָאװ א -- גרעבדלָאג .צ .ב
 ,1929 ץרעמ 8

 ,"פ"מ, ,ץרַאװש סירָאמ ןופ טרעסעבעגסיוא םכילע םולש -- דלַאװכוב .נ
 ,1929 ץרעמ 15 ,.י .נ

 .1929 ץרעמ 15 ,.י .ג ,"שז"ָאמ , ,וינעּפמעטס --- ינודקומ .א .רד
 ,י .ג ,"גָאט רעד, ,רעטַאעט טסנוק ןיא עסעיּפ םכילע םולש א -- ץנַאלג .א
 ,1929 ץרעמ 6

 צשידיי, ,(םכילע םולש ןופ) רעטכעט סהיבוט ,רעטאעט ןשידיי ןופ -- .ס
 ,1929 ,20 'נ ,ןעּפרעװטנַא ,"גנוטייצ

 ,"ןגרָאמירפ, ,רעטאעט ןשידיי םעיינ ןיא "וינעּפמעטס , -- ןיאטיק .מ} טיק
 ,1929 ץרעמ 24 ,עגיר

 ןָאיליװַאּפ ןיא טריפעגפיוא "רעגיכלימ רעד היבט, ס'םכילע םולש -- סוקיטירק
 ,1929 ץרעמ 25 ,ןָאדנָאל ,*טייצ יד, ,רעטַאעט

 ,עגיר ,"ןגרָאמירפ , ,ינינַאגַאּפ רעשידיא רעד --- וינעּפמעטס --- ינמוזַאר קרַאמ
 ,1929 ץרעמ 9

 -ַאעט ןעשידיא ןופ תונורכז סיקסװעשַאמָאט סירָאב --- יקסװעשַאמָאט סירָאב
 ,1929 יַאמ 17 ,3 ,סעלעשזדנַא סָאל ,"עמיטש עשידיא רעינרָאפילַאק, ,רעט

 רעניטנעגרַא, ,"ַאיּפמילָא; רעטַאעט ןיא "סניװעג עסיורג סָאדא -- רעקוצ .נ
 ,1929 ינוי 4 ,א"ב ,*גָאט

 "סניװעג עסיורג, ס'םכילע םולש ...ןזייא ןוא רעש ,ךמע -- סינּפיק .מ
 ינוי 11 ,עשרַאװ ,"טנייה, ,רעטאעט סיקסנימַאק ןיא גנוריפפיוא ענרעדָאמ ןיא

 .סקלָאפ עשידיא , ,יקסװַאלסאז חסונ טיול "רעקיכלימ רעד היבוט, -- .ב .י
 ,1929 ינוי 13 ,ָאיר ,גנוטייצ

 (רעטַאעט-רעמוז ןיא) םכילע םולש ןופ "200,000. -- ןיקסראלקש} .קש .ה
 ,1929 ינוי 24 ,ענוָאק ,"עמיטש עשידיא,

 שטרַא ןיא ןָאזעס םעד ןעסילש ן'ץרַאװש טימ וינעּפמעטס --- יקסוועינאק ןרהא
 .1929 ינוי 29 ,עיפלעדַאליפ ,"גָאט רעד, ,רעטַאעט טירטס

 ילוי 5 ,ָאיר ,"גנוטייצ-סקלָאפ .דיא, ,"רצואק רעתמא רעד -- סירוי .ש .א
9, 

 ,1929 ילוי 12 ,עװקסָאמ ,"סעמע , ,לדנעמ םעכאנעמ -- סלעָאכימ- סימאש .ש

 ,"ןבעל ציינ, ,"ןקיכלימ םעד היבט, ןיא עּפמַאיל סירָאמ --- ריּפַאס-,ש-.ג .י
 ,1929 .במעצעד 9 ,קָאטסילאיב

  ןופ טרָאװרָאפ ןיא} "ןשטנעמ, ןוא *ןטַארקעטסיר, ןגעװ --- יקסלאפאר .פ
 ,34 .זז ,1929 ,קסנימ ,ן"ןשטנעמ, ןוא "ןטארקעטסיר, סענארא .פ

 רעיײנ, ,םכילע םולש ןופ ןעטקַא 5 ןיא "וינעּפמעטס, -- שטנעמ-רעטַאעט
 ,1929 .צעד 25 ,שזדָאל ,"טַאלבסקלָאפ

 ,א"ב ,"טלעװ עשידיא  ,"המיבה, ןיא טסאג וצ םכילע םולש --- יארלא .י

 .1929 ,19 י'נ

 ,1929 ,35 'נ ,ועשטידרעב ,"רעטעברַאא ,גערב א ןָא דיירפ -- ּפאס
 ,13 'נ ,װעיק ,"ןָאפ עשירַאטעלָארּפ , ,בײהנָא רעטוג א -- ןײטשנעקלָאװ .ד
9, 

 ,רעטאעט ןשידיי רעוװעיק ןיא (םכילע םולש ןופ) "רעציוא , רעד --- ןיבאד .ש
 ,טרָאד

 ,טרָאד ,(רעטאעט ןשידיי רעװעיק ןיא םכילע םולש ןופ) "רצוא רעד, -- ןישיא
 ,"ןקיכלימ םעד היבט, ןיא --- יקסװאלסאז ףלָאדור -- ןקנַארפ .נ} רָאטַאטקעּפס

 ,1920 רַאונַאי 7 ,"טנייה רעזירַאּפ,

 ,רעטאעט-טסנוק ס'ץראװש ןיא עסעיּפ םכילע םולש עיינ ַא -- ןַאהַאק .בא
 ,1930 רַאונַאי 31 ,.י .נ ,".ורָאפ,

 ,1920 רַאונַאי 31 ,.י .נ ,"שזיַאמ , ,ןרעטש עדנעזדנָאלב --- ינודקומ .א .רד
 ,1930 רַאונאי 231 ,.י .נ ,"ךָאװ יד, ,רעטַאעט םורא -- ףעל .א
 ,.י .1 ,"גָאט , ,רעטַאעט-טסנוק םעד ןיא רָאמוה ס'מכילע םולש -- ןילדע סַאיליװ
 ,1920 רַאונַאא 1

 רעזנוא, ,עפמַאל סירָאמ ןופ טריפעגפיוא "רעקיכלימ רעד היבט, -- ןעצַאק
 ,1930 ,43 י'נ ,רימדול ,"ןבעל

 ,ןַאדנָאל ,"טייצ , ,תחנ רעזנוא ןוא ףמואירט סיקסוװַאלסַאז --- רעיימ סירָאמ
 : ,1920 רַאורבעפ 6

 ,קסוַאלסַאז ףלָאדור ןופ טריפעגפיוא "רעקיכלימ רעד היבט; -- ןַאּפ .ש
 ,19230 ראורבעפ 6 ,ןָאדנַאל ,*טסָאּפ ,

5871 

 רַאורבעפ 7 ,.י .נ ,"ש"אפ, ,וינעוע רעטַאעט רעד ףיוא --- ןײטשדלָאג .י .ב
0, 

 רַאורבעפ 7 ,י .נ ,"ש"אפ, ,וינעװע רעטאעט רעד ףיוא --- ןײטשדלָאג .י .ב
0, 

 ,י .ג ,"עמיטש סרעקעב עשידיא יד, ,"ןרעטש עדנעשזדנָאלב , -- שמש השמ
 .1930 ראורבעפ 7

 ,1930 רַאורבעפ 14 ,.י .נ ,"ש"ַאפ , ,תועיסנ עשירארעטיל -- ימלַא .א

 ,"ןבעל עיינ, ,(עּפמַאל סירָאמ טימ) רעבערגדלָאג יד -- ןןַאלּפַאק חספ} ןנח
 ,1920 ראורבעפ 17 ,קָאטסילאיב

 ,1920 .בעפ 21 ,.י .נ ,*ש"ַאפ ,, ,וינעװע רעטאעט רעד ףיוא --- ןײטשדלָאג .י .ב
 ראורבעפ 21 ,.י .ג ,"פ"מ,, ,ךיוה רעייגנ א ףיוא "ףעטרַא, רעד -- ןיגלָא .מ
0, 

 -טכַארּפ סיקסװַאלסַאז ןיא עידעמָאק עדנעצנעלג ַא ס'םכילע םולש -- סוקיטירק
 ,19230 רַאורבעפ 23 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד, ,גנוריפפיוא רעלופ

 -ַאעט ןשידיי םעיינ רענװָאק ןיא "רעקיכלימ רעד היבט, --- װעשַאילע .א .רד
 ,1920 רַאורבעפ 24 ,ענװָאק ,"טַאלבסקלָאפ , ,רעט

 ,19230 רַאורבעּפ 28 ,.י .נ ,"פיימ, ,לקַאטקעּפס רעגעטנַאילירב א -- דלַאװכוב .נ

 ,עשרַאװ ,"טנייה, ,םכילע םולש ןופ "רצוא רעד, ,"המיבה, -- ןַאמיײנ .מ .י
 ,1920 ץרעמ 4

 ,עשרַאװ ,"טנעמָאמ , ,"רצואה, ; םכילע םולש ,המיבה -- סוינילרַאק .ב
 | ,1930 ץרעמ

 -סקע רעזנוא , ,םכילע םולש ןופ "רצוא רעד, ."המיבה, -- ןילטייצ ןנחלא
 ,1920 ץרעמ 7 ,עשראו ,"סערּפ

 םולש ןופ "רצוא רעד, : "המיבה, ןופ ןעוטפיוא עיינ יד -- רעּפיש קחצי .רד
 ,1930 ,11 'נ ,עשרַאװ ,"רעטעלב עשיטסינויצ , ,םכילע

 ,"טַאלבסקלָאפ רעיינ, ,שינעעשעג א--- גנולעטשרָאפ א -- ןןָאזרעדָארב} .ב .מ
 ,1920 ץרעמ 14 ,שזדָאל

 .פיוא רעלופטכַארּפ רעד ןיא "וינעפמעטס, סמכילע םולש -- רעיימ סירָאמ
 ,19230 ץרעמ 17 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד, ,יקסװַאלסַאז ןופ גנוריפ

 ןעװעג ןעגייז עכלעזַא טינ ןוא רימ ןענייז עכלעזַא טינ ! ןיינ --- ןילטייצ ללה
 ,1930 ץרעמ 21 ,עשרַאװ ,"טנעמָאמ , ,ןרעטלע ערעזנוא

 ,"טלב"טילא ,"המיבה, רעד ייב "רצואה, סמכילע םולש -- ליזיימ ןמחנ
 .1930 ,10 ,עשרַאװ

 ,עשראוו ,"לעגיּפש-טלעװ, ,"המיבה, ייכ "רצוא, סמכילע םולש -- גינָאה .י
 ,1930 ,11 ינ

 ,י .ג ,"םיימ,, ,"ןטַארקַאטסיר, יד טימ טוט "ףעטרַא, רעד סָאװ --- רידַאנ השמ
 ,1930 ץרעמ 8

 ןופ גנוריפפיוא רימזה) שזדָאל ןיא לקניװ-רעטַאעט שידיי יינ ַא --- װָאדיײז .ב
 1920 ץרעמ 12 ,טַאלבעגַאט רעזדָאל , ,("רעבערגדלָאג,

 -עגַאט רעזדָאל , ,"המיבה, ןיא "רצואה, ןופ סנ רעד -- ןָאסלענעצַאק קחצי
 ,1930 ץרעמ 18 ,17 ,16 ,"טַאלב

 ,29 'נ ,עשרַאװ ,"טלב"טיל, ,רעדיינש רעטפושיכראפ רעד -- לקיב המלש .רד
0, 

 .1930 ץרעמ ,.י .נ ,"טפנוקוצ , ,טלעװ-רעטַאעט רעד ןופ --- ירורד

 גנוריפפיוא ןייז ןוא ָאריּפאש דוד סצרַאװש סירָאמ --- יקסנַאשָאטָאב בקעי
 ,1930 ילוי 6 ,א"ב ,"עסערּפ יד, ,"דיי א ןייז וצ רעװש, סמכילע םולש ןופ

 ,"200,000, רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעװקסָאמ ןופ ןלָארטסאג -- ןורַאב) .ב .ד
 ,1930 טסוגיױא 9 ,װָאקרַאכ ,"ןרעטש ,

 ,רעלטסניק עשידייד טשינ ןוא עשידיי ןופ גנורעטנענרעד ןגעװ --- טילַאש השמ
 ,1930 ,40 'נ ,עשראו ,"טלב"טיל,

 ,"טלב"טיל , ,רעטַאעטײצשָאװָאנ ןיא 200,000 סמכילע םולש -- ליזיימ ןמחנ
 ,1920 ,37 'נ ,עשרַאװ

 -ָאנ רעטַאעט ןיא טריפעגפיוא םכילע םולש ןופ 5200,0005 -- לעגיופ ַא
 | .19230 .טּפעס 7 ,עשראװ ,"טנייה ,, ,ישטשָאװ

 ,םכילע םולש ןופ ,200,000" ןיא טירטפיוא סניבור .מ --- ןילטייצ ןנחלא
 | ,1920 .טּפעס 8 ,עשרַאװ ,"סערּפסקע רעונוא,

 גנולעטשרָאפ יד ...רעניוװעג רעסיורג רעד ,רעקָארָאס עלעמיש -- טַאּפ בקעי
 ,1930 .טּפעס 10 ,עשרַאװ ,"גנוטייצסקלָאפ עיינ,, ,ישטשָאװָאנ ןיא
 ,ןיבור םחנמ : עיצַאזינעצסניא ןוא ישזער .200:000 : םכילע םולש -- ס"ק .ב
 ,1920 .טּפעס 14 ,עשרַאװ ,"טנעמָאמ , ,"יצשָאװָאנ, רעטַאעט

 ,1920 .װָאנ 14 ,,י .נ ,"שזיָאמ, ,ץעּפוהעי ןיא --- ףלא-ףלא

 רעד, ,רעדליב םכילע-םולש 5 ןוא עמַארדָאלעמ עיינ ַא -- ןילדע םַאיליװ
 ,1930 .ָאנ 21 ,.י .נ ,"גָאט
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 רעטַאעט ןשידיי

 -ילבול, ,עּפמַאיל סירָאמ ןופ טריפעגפיוא םכילע םולש ןופ "200,000. -- .נ
 .1930 .װָאנ 25 ,ןילבול ,"טַאלבגָאט רענ

 ,עגיר ,"ןגרָאמירפ, ,רעטַאעט .דיי ןיא "רעקיכלימ רעד היבט, -- ןיַאטיק| .ק
 ,1930 .װָאנ 3

 ן"װיכרא;} רעקיטירק-רעטאעט ןשידי א ןופ תונורכז -- ינודקומ .א .רד
 ,380 .ז ,1920 ,ענליוו

 ךרוד טריפעגכרוד ,םכילע םולש ןופ "סניװעג עסיורג סָאד, -- לָאטַאנַא
 רעטנוא ,ָאלוַאּפ ןאס ,"טפנוקוצ, בולק-טרָאּפס םַאב עיצקעס רעשיטַאמַארד רעד
 ,1920 ,7 יג ,ָאיר טפארק ,גרעבכָאה .ר ןופ ישזער רעד

 ןיא סעיזנעטערּפ טסנוק טימ "סניוועג עסיורג ,, ס'מכילע םולש -- דלַאװכוב ;נ
 ,19231 רעבמעוװָאנ 6 ,.י .נ ,"פ"מ,, ,ליװזנָארב

 ,{"װיכרַא רעזדנוא ןופ, ןיאָו רעצעזרעביא ןייז ןוא םעּכײלא םעלָאש --- קירע .מ

 ,88 .ז ,1931 ,קסנימ ,"טפירשטייצ,
 ,88790 .זז ,טרָאד -- ,ר .נ
 רעדַאנַאק, ,"רעגיכלימ רעד היבט, ןיא ץראווש סירָאמ --- שטיװָאניבַאר לארשי

 ,1931 ץרעמ 30 ,לַאערטנַאמ ,"רעלדָא
 יַאמ 22 ,.י .ג ,"פ"מ, ,ןקעסװעי יד ןוא םכילע-םולש -- ןַאמרעדיינש סקַאמ

1, 
 טעװ "ףעטרַאק רעד סָאװ ,עידעמָאק עגיד'םכילע-םולש יד --- ןַאמפיוק יכדרמ

 ,1931 יַאמ 23 ,.י .ג ,"פ"מ, ,לּפמעט אקעמ ןיא גָאטנוז ןגיטנייה ןריפכרוד
 ,1931 יַאמ 26 ,.י .נ ,"גָאט , ,גָאט ןופ גנַאג ןיא --- גרעבדלַאג .צ .ב
 ,1931 יַאמ 29 ,י .נ ,"ם"מ,  ,טנװָא םכילע םולש םייב -- דלַאװכוב .נ
 .1931 .טּפעס 25 ,.י .נ ,"שזָאמ, ,שילננע ףיוא םכילע םולש --- .מ .א .רד
 ןיא ןוא וינעוע רעד ףיוא שידיא ןיא -- רעטַאעט שידיא -- ןילדע םאיליוו

 .1931 .טּפעס 25 ,.י .נ ,"גָאט, ,ײװדַארב ףיוא שילגנע
 .טּפעס 26 ,י .ג ,".ורָאפ, ,יעװדָארב ףיוא ץרַאװש סירָאמ --- ףָאגָאר ללה

1, 

 ,1931 .טּפעס 26 ,.י .נ ,"גָאט רעד, ,גָאט ןופ גנַאג ןיא --- גרעבדלָאג .צ ,ב
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 עסעיּפ םכילע-םולש ןייז ןעגעװ טלהעצרעד ץראװש סירָאמ --- ץרַאװש סירָאמ
 ,1931 .טּפעס 29 ,.י .נ ,".וװרָאפ, ,עגהיב רעשילגנע רעד ףיוא

 29 ,י .נ ,"פ"מ, ,רעטַאעט ןיא ןציזוצנייא רעװש --- סמארביײא םַאיליװ

 ,1931 .טּפעס
 .1931 .װָאנ 6 ,.י .נ ,"שז"ָאמ , ,םכילע םולש רעיינ א -- ינודקומ .א .רד
 ,1931 ,19 'נ ,עשרַאװ ,"טלב"טיל , ,םכילע-םולש רעיינ רעד -- ליזיימ ןמחנ
 ,1931 .װָאנ 13 ,.י .נ ,"ש"אפ, ,שרעדנַא סעּפע זיא סָאד --- ןײטשדלָאג .י .ב
 רענַאקירעמַא רעד ףיוא "ןעמאזקע, ס'מכילע םולש -- שטיװָאקרעב .ד .י

 / 1931 .צעד 6 ,.י .נ ,".ורָאפ , ,ענהיב רעשידיא
 .1932 ראונַאי 22 ,געּפיניװ ,"טרָאװ עשידיא סָאד , ,זהנקי --- רעקרַאּפ .ה
 ָאװײפ ,עקירעמַא ןיא טויבעד רעשינעצס סמכילע םולש -- ןַאמלוש והילא

 ,19232 רעבמעצעד ,ענליוװ ,"רעטעלב
 ,"טלב"טיל, ,ןרעטַאעט עשידיי רעװעשרַאװ יד ןיא -- ןליזיימ ןמחנְז .מ .נ

 .1932 ,15 'נ ,עשרַאװ
 ,1932 ,עװקסָאמ ,יײיוברעביא ןיא ,, --- ןישורבָאד י
 ,1933 ,42 'נ ,ץשרַאװ ,"טלבײטיל, ,ץרַאװש סירָאמ --- יקסנַאשַאטָאב בקעי

 ,"סערּפסקע רעזנוא, ,רעטַאעט עשידוי סָאד ןוא םכילע:םולש --- ןַאהאק רַאזַאל

 .1933 .צעד 15 ,עשרַאװ

 ,51 'נ ,עשרַאװ ,"טלב"טיל, ,רעקיטַאמַארד רעד םכילע םולש -- ליזיימ ןמחנ

3, 

 ,1233737 .זז ,וװ ,"רעטאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,

 .1934 ,29 ,טרָאד ,"רצוא , סמכילע םולש ןענופעג "רעטַאעטיגנוי, -- ליזיימ .נ

 ,"דניירפ רעד, ,עדוב ןיא ןדנַארב לאכימ ייב רצוא סנָאעלַאּפאנ -- אזתא
 ,1934 ילוי 15 ,עשרַאװ

 4 .טסוגיוא 4 ,טרַאד ,"רצוא סנָאעלָאּפאנ, -- ןיװַאר .ד

 ,30-31 .זז ,1934 טסוגיוא ,ביבאילת ,"המב, "םכילע םולש תלגמ, -- ךאלמ .ל

 2: יזז ,טרָאד ,םעיירוּפס לע קילַאיב

 ,ד"צרת ןסינ ,ביבא-לת ,"המב,,תילארׂשיה המרדה תודלותל --- ירעי םהרבא
 ,14 .ז

 "וינ ,"רעטַאעט טסנוק רעשידיא רעד ןוא ץרַאװש סירָאמ, --- ןילַאיב ,ה .א

 .22723 .וז ,1934 ,קרָאי

 ,58:59 .זז ,ד"צרת ,םילשורי ,ונידאל ירפס תמישר -- ירעי םהרבא

3078 

 ,"ם"מ, ,יִעקָא ןעגיז "לדנעמ םחנמ, ןוא רעלטָאק לסָאי -- דלַאװכוב .נ
 ,1935 יַאמ 20 ,.י .נ

 ,5 .טקָא-,טּפעס ,יָאגַאקיש , ,"ןטארקעטסיר, -- סעט .מ

 ,"פ"מ; ;ןַאזעסףעטרַא םעד טסילש טנװָא-םכילע-םולש רעד -- דלַאװכוב .נ
 ,1935 ינוי 7 ,י נ

 ,1926 רַאונַאי 26 ,עשרַאװ ,"טנעמָאמ , ,תונורכז-רעטאעט --- יקצולירּפ חנ
 ,1236 .ז ,1936 ,ןקסנימ} -- קיוַאכ יזיא
 6 ,4 ,3 ,2 ,י .נ ,".וװרָאפ, ,ךוב'סנעבעל ןייז -- יקסװעשַאמָאהט סירָאב

 ,1936 לירּפַא

 םענעברָאטשרַאפ םעד ןופ הנמלא יד ,שטיוװָאניבאר םאדאמ ןופ ףירב א --
 ,1936 לירּפא 16 ,טרָאד ,בכילע םולש רעלעטשטפירש ןעטמירַאב

 .טרָאד ,ןײקסװעשַאמָאט ןופ רעפטנע ןַא --- יקסװעשַאמָאט סירָאב
 ,234-250 .זז ,ָאגאקיש ,"המיבה; -- יראדןב ,ר
 ,19236 רעבמעװָאנ ,.י .ג ,"לַאנגיס, ,סעיסרוקסקע עלארטאעט -- רידַאנ עשיומ
 ,1936 .װָאנ 6 ,.י .נ ,"רעפמעק רעשידיא רעד, ,200,000 -- שטינַאּפ רודגיבא
 ,ו"צרת ,ביא ,ביבא-לת ,"המב, ,"המיבה,ב הנועה תוזחמ -- ןמכיפ בקעי
 ,ףעטרַא ןיא ליּפש גיבראפ-ליפ ַא--"טנזיוט טרעדנוה ייווצ, --- ןיגלָא .מ

 ,1936 .װָאנ 13 ,,י ,נ ,"פיימ,
 ,1937 רַאונאי 9 ,"רעטעלב רעציװָאנרעשט ,, ,וענעשעק -- יקסװעיַאנוד .ס
 רַאונַאי 9 ,י .ג ,"פ"מ, ,סעיצקעסמַארד ייוצ ןופ טירטפיוא --- ןילבאר ןעב
7, 

 ,"ךמע, ס'מכילע םולש ןופ גנולעטשרָאפ עשיאערבעה יד -- ןיװרַאלק .ש
 ,1937 ראורבעפ 22 ,.י .נ ,"גָאט,

 ,19237 ץרעמ 5 ,.י .ג ,"רעפמעק רעשידיא רעד, ,רעטַאעט --- רענייוו םייח
 ,1937 ,2 'נ ,עגיר ,"רעטעלב עשידיא ,, ,סערעימערּפ רעװעשרַאװ --- יאטיק .מ
 ,1937 ,45 ינ ,עשראװ ,"טלב"טיל, ,םעלבָארּפ ןוא לקַאטקעּפס -- קרַאמ ןרהא
 ,1927 יַאמ 1 ,א"ב ,"עסערּפ יד, ,ןעגנוקרעמַאב ןוא ןציטָאנ --- ןילייב .ט
 יַאמ 14 ,א"ב ,"עסערּפ יד, ,ןעגנוקרעמאב ןוא ןציטָאנ --- יקצינטישז ,ל .רד
7, 

 ,1927 יַאמ 17 ,א"ב ,"גנוטיײצנגרָאמ , ,קיטירק-רעטַאעט -- (רעלסערב} .ב .װ
 ,1937 יַאמ 17 ,א"ב ,"עסערּפ יד, ,קינָארכ"רעטאעט -- יקצינטישז ,ל .רד
 ,1937 ,10 'נ ,עשרַאװ ,"טלבײטיל, ,עּפמַאר רעד רַאפ -- טרעכייוו ,מ .רד
 וז ,1937 ,3 'נ ,װציק ,"טסעמרַאפ , ,ניקסוז נימַאיניב --- יקסרימָאבויל .י
9, 113, 

 -- ןרוזרא דודְו .א .ד
 ,1937 ינוי

 ,33 .זז ,1937 ,י .נ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ םָאבלַא, -- גייווצרעבליז ןמלז
4, 5, 9, 7, 3 

 ,"טלב"טילק ,ןװָאקרוט טנומגיז ייב גנוריפפיוא םכילע-םולש יד -- .מ :נ
 . 1937 ,1 ינ ,עשראװ

 ןעצ,} עיפַארגָאילביב ןוא רַאוטרעּפער-ףעטרַא ןופ המישר -- ןַאמדירפ השמ

 ,ן132:151 ,154:155 .זז ,1937 ,.י .נ ,"ףעטרַא רָאי
 ,1938 לירּפַא 15 ,א"ב ,"צ"אד , ,ךַאלטעלב-רעטַאעט -- יקסנַאשזָאר לאומש
 ,1928 לירּפַא 18 ,א"ב ,"עסערּפ יד, ,קינָארכ-רעטאעט -- יקצינטישז .ל .רד
 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא יד, ,סעיזנעצער-רעטאעט -- יקסנַאשזַאר לאומש
 ,1938 לירּפַא 8

 26 ,.י .נ ,"גָאט רעד, ,? רקפה רוטַארעטיל עשידיא יד זיא -- רעגינ .ש
 ,1938 לירּפא

 24 ,דָאל ,"טַאלבסקלָאפ רעיינ, ,"המיבה, ןיא םכילע םולש -- ןעדוי ייוװצ
 ,1928 יאמ

 ,"טַאלבסקלָאפ רעיינ, ,גנוקעלּפטנע ןוא גנושארעביא --- ןַאזרעדָארב השמ
 ,1938 יַאמ 27 ,שזדָאל

 ,"פ"מ, ,ןבעל ןיימ טרעכײרַאב ןבָאה ןטלאטשעג ס'מכילפ םולש -- ןיקסוז .ב

 ,1929 לירּפַא 25 ,.י. נ

 9 ,א"ב ,"עסערּפ יד, ,ךלימ ענעגיצ ...ךָאנ רעמיורט רעד -- טכיל דיװַאד
 ,1939 ץרעמ

 ןוא םיא ןבָאה סָאװ רעגעלרַאפ ןגעג ווירב .סימכילע םולש -- ןאמשוד .ל
 ,1939 ץרעמ 9 ,.י .נ ."פ"מ, ,טלדניװשַאב ןעלעדנעמ

 ,1939 ץרעמ 10 ,טרָאד ,ןעגנוקרעמַאב ןוא ןציטָאנ רעטַאעט -- ןילייב .ט

 ,א"ב ,"גנוטייצנגרָאמ, ,"לרעדיינש עטפושיכרַאפ סָאד, -- רעלסערב ףלָאװ

 ,1939 ץרעמ 6

 ,"גנוטייצ עשידיא יד, ,קרעװ-רעטסיימ שירָאסישזער א -- יקסנַאשזָאר לאומש
 .19239 ץרעמ 17 ,א"ב

 29 ,ָאעדיװעטנָאמ ,"טַאלבסקלָאפי ,"רעבערגדלָאג יד,

074 



 ,1939 ץרעמ 17 ,א"ב ,"צ"אד, ,סעיזנעצערירעטַאעט --- יקסנַאשזָאר לאומש
 ,19239 ץרעמ 17 ,א"ב ,"ץסערּפ יד, ,קינָארכ רעטַאעט --- יקצינטישז .ל .רד
 ,א"ב ,"עסערּפ יד, ,טנװװייל ןוא גנַאהרָאפ ןשיװצ --- יקסנַאשָאטָאב וװעקנַאי
 ,1939 לירּפא 4

 ןשידיא םעיינ א ןיא "רעגיכלימ רעד היבט, ס'םכילע םולש -- סיטַאמ דוד
 .1939 ילוי 28 ,.י .ג ,"פ"מ,, ,םליפ

 יד; ,קרָאא ןינ ןיא ןעמליפ ןרָאיטקא עשידיא --- יקסנַאשָאטָאב װעקנַאי
 ,1939 טסוגיוא 19 ,א"ב ,"עסערּפ

 .1939 ,עװקסָאמ ,"סלעָאכימ, --- שיקרַאמ צערעּפ
 ,ט"צרת ,ב"כ ,ביבא:לת ,"המב, ,התולעתהב "המיבה, -- י"באיןב רמתיא
9 

 ,טרָאד ,ייםילאירתכ, -- ילאומש
 ,154:161 .וז ,1939 ,עװקסָאמ ,"מעכיײלַא מעלָאש , -- לעקניפ ירוא

 ,"רוטלוק עשידיי, ,ךיז רַאפ רעטאעט ַא -- םכילע םולש -- ינודקומ .א .רד
 ,1929 ,6 'נ ,י .נ

 ,טרָאד ,עקירעמא ןיא ךוזַאב רעטשרע סמכילע םולש -- רמרמ ןמלק
 .צעד 22 ,י .נ ,"פ"מ, ,םליפ א ןיא "רעקיכלימ רעד היבט, -- דלַאװכוב .נ
9, 
 1216 (31661ת02--- 1 ג6 1460 20165, - 1 6 1406 3 048 פט, 1260. 22, 19394

 25 ,.י .ג ,".ורָאפ, ,יװאומ א ןיא "רעגיכלימ רעד היבט? --ןַאמלעגָאפ .ל
 ,1939 .צעד

 ,1929 ,ועיק ,"מעכײלַא-מעלָאש רעדורב ניימ,, --- שטיװָאניבַאר (קיוועװ) ףלָאװ
 ,21677 .זז

 "עיװָאס , ,נפַאש-סקלָאפ גשידיי נשיטסילַאיצָאס נופ רעטאעט רעד --- װָאניסונ .י
 ,456-65 .וז ,1939 ,עװקסָאמ ,"שיט

 נשיכולעמ רעװקסָאמ מעניא "רעקיכלימ רעד עיװעט, -- שיקרַאמ צערעּפ
 ,466-87 .זז ,טרָאד ,רעטאעט נשידיי

 ,1939 .צעד 15 ,י .נ ,"גָאט, ,גָאט ןופ גנַאג ןיא --- גרעבדלָאג .צ .ב
 עטנעכייצעגסיוא ןַא םכילע-םולש ןופ י"רעגיכלימ רעד היבט, -- ןַאמטוג םייח

 ,1939 .צעד 24 ,.י .נ ,"שז"ָאמ, ,יװואומ
 -יטנָאק ןיא םליפ סלַא "רעגיכלימ רעד היבט, ס'מכילע םולש -- ןילדע םַאיליװ

 .19239 .צעד 26 ,.י .ג ,"גָאט , ,רעטַאעט לַאטנענ
 ִש. 9.--931401:8 406 211624616 4000064ץ/, . 16 )אס 9048 110165,

 1ג8326/ 1, 1940

 ,1940 ,עװקסָאמ ,"סרעטקַאנייא; -- םעכײלַא-םעלָאש

 ןעשידיא םעד ןיא עידעמָאק עיינ א ,"דלישטָאר ןיב ךיא ןעוװ, -- ףָאגָאר ללה
 ,1940 ראונאי 5 ,י .ג ,".װרָאפ, ,רעטַאעט טסנוק

 ,1940 רַאונַאי 26 ,.י .נ ,"פ"מ , ,סואיגָאט ,ןייא-גָאט --- ָאכמַא
 ,1940 ץרעמ 13 ,י .נ ,"שזיַאמ, ,רעביירש ןוא רעכיב --- ינודקומ .א .רד
 ,י .ג ,"פ"מ, ,רעטאעט-הכולמ רעשידיא רעקָאטסילַאיב רעד -- קרַאמ .ד

 ,1940 טסוגיוא
 ,1940 ,11 ינ ,י .נ ,"ראודה, ,ןורטאיתב -- .ל .א
 ,רעטַאעט טסנוק ןעשידיא םעד ןיא ּפיט רעיײנ א ס'מכילע םולש -- .ל .ב

 ,1940 יװָאנ 22 ,.י .נ ,".ורָאפ,

 -ַאעט טסנוק ןעשידיא ןיא עידעמָאק עיינ א -- קנַאלב רעדנעס -- ףָאגָאר ללה
 ,1940 .װָאנ 29 ,.י .נ ,".װרָאפ , ,רעט

 ,י .ג ,"רוטלוק עשידייא ,"טרעסעבעגסיוא, םכילע םולש -- דלַאװכוב .נ
 ,1941 ,1 ינ

 ,917102 .וז ,ן1942) ןָאדנָאל ,"ןָאדנָאל ןיא רעטאעט שידיא , -- רעיימ סיררָאמ
 ,140-41 ,86 ,84 ,64765 ,53-57 .זז ,1943 ,קרָאידוינ ,"רעטאעט , --- דלאװכוב .נ

 .440 ,438 ,425 ,404 ,391 ,388 ,384 ,382 ,368 ,344 ,286 ,252ב ,252א
 ,5 'נ ,,י .ג ,"רוטלוק עשידיי, ,סרעטקַאניא סמכילע םולש -- לטסעמ בקעי
3, 

 טסוגװַא 24 ,עװקסָאמ ,"טייקינייא , ,"סַאּפש רעקיטולב רעד, --- שטיװָאטָאנ .מ
4, 

 .סקלָאפ רעד ןיא "סניװעג עסיורג סָאד, ס'מכילע םולש -- ןאמלעגָאפ .ל
 ,1945 רַאורבעפ 2 ,.י .נ ,*.װרָאפ, ,עניב

 ,151:154 .זז ,1945 ,עקיסקעמ ,"שינַאקיסקעמ-שידיײ, -- ןַאהַאק ןָאמָאלָאס
 ,"טייקיניא, ,רוטלוק עשיסור יד נוא מעכײלַא מעלָאש -- לעקניפ ירוא

 ,1945 טרַאמ 6 ,עװקסָאמ

 ,10"309 .וז ,1944 ,קרָאיוינ ,"ןבעל ןיימ ןופ ןעגנַאלק, --- יקסנישמור ףסוי

 ,39-40 .זז ,1946 ,ביבא-לת ,"ירבעה ןורטאיתה םע יכרד, -- ןיסנג .מ

 רעד ךרוד טריפעגפיוא ,םכילע םולש ןופ "לדנעמ םחנמ, -- ןַאמלהָאװ ,ל .י
 ,1946 רַאונַאי 18 ,.י .נ ,"גָאט רעד , ,"עניבסקלָאפ,
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 ןופ ןָאקיסטעל

 -סקלָאפ, רעד ןיא "םולח ס'לעדנעמ םחנמ. ס'םכילע םולש -- ןַאמלעגָאפ .ל
 ,1946 .נַאי 18 ,.י .ג ,",װרָאפ, ,"ענהיב

 .1946 רַאורבעפ 8 ,.י .נ ,"רעפמעק רעשידיא ,, ,רעטַאעט ןיא -- ןיטנע לאוי
 ,1946 רַאורבעפ ,.י .ג ,"רעקעו רעד, ,"טדער םכילע םולש, -- רענפעש .ב
 רעד ןופ קיטירק ס'ןַאמלעגָאפ .ל ןעגעװ לוװירב ַא -- יקצָאטסָאלַאיב .י .ב

 רַאורבעּפ 22 ,.י .ג ,".ורָאפ , ,יםולח ס'לעדנעמ םחנמ , גנורהיפיוא עניב סקלָאפ
6, 

 .1946 רַאונַאי ,ביבא:לת ,"המב, ,(שיניאַארקוא ףיוא היבוט} םידה

 ,"טפנוקוצ יד, ,ןכַארּפש עשיװַאלס ןיא םכילע-םולש -- יקצַאש בקעי .רד
 ,1946 יַאמ ,י .נ

 ,1946 .טּפעס 24 ,.י .ג ,"פיימ , ,סעדָא ןיא רעטַאעט -- ןַאמדלָאג ןמלק

 ,1946 ,סערייא סָאנעוב ,"בוטש רעשירארעטיל א ןיא, -- ןילטייצ ןנחלא
 ,156 .ז

 ,1946| ו"שת קרָאי-וינ ,"הפוקתה, ,תידיאה המרדה לע -- ינודקומ .א .רד
 ,55677 .וז

 ,רעטַאעט טסנוק ןעשידיא ןיא "ןרעטש עדנעשזדנָאלב, -- ןַאמלעגָאפ .ל
 .1946 יצעד 20 ,.י .ג ,".װרָאפ,

 םולש טציא טליּפש רעטַאעט-טסנוק ס'צראװש סירָאמ --- גייווצרעבליז .ז
 ,1947 רַאונַאי 3 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא,, ,"ןרעטש עדנעשזדנַאלב, ס'םכילע

 | ,86 .ז {1947} ז"שת ,ביבא-לת ,"יקסנירמיצ רפס,

 ,"פ"מ, ,"דיא א ןייז וצ רעװש ,, ןופ חסונ רענאקירעמא ןא -- רענעק .א
 ,1947 ץרעמ 30 ,.י .נ

 ,392793 ,63'361 .זז ,1948 ,קרָאי-וינ ,"ןבעל ןופ גנאג ןיא, --- ןייבשריה ץרּפ

 ,לבמַאסנַאררעטַאעט ןעשידיא ןופ גנורעייפ םכילע-םולש יד -- רעלדנַאס .פ
 ,1949 יֵאמ 27 ,י .נ ,"פ"מ,

 טסוגיוא 10 ,.י .נ ,"גָאט, ,עסירעטקא סלא ןעבעל ןיימ --- ןיטסרעג אטרעב
9, 

 ,1949 .טקָא 28 ,י .נ ,"גָאט, ,גנַאהרָאפ םייב --- ןילדרעװס .ג .רד

 ,1949 .װָאנ 11 ,י .ג ,"פ"מ , ,"ײװָאלָאס עלעסָאי ןגעװ, --- דלַאװכוב .נ

 "וינ ,"סרָאטיזָאּפמָאק רעטַאעט ןוא ןגרוטַאמַארד עשידיי, --- רעטומלרעּפ םולש
 ,148:51 .זז ,1952 ,קרָאי

 ,ײרעטַאעט-ײײנ , ,"םערוטש ןיא ,, ןופ גנוריפפיוא רעד וצ טרָאװ א -- טכיל דיװַאד
 ,1952 יימ ,א"ב

 ןספסקג 50441ג--19 1צ 11214 10 םס 24 }ןסש, 021 ןסשנ58 4010, 1. 8.

 ןזגצ 22, 1953.

 עשידיי ,"םכילע-םולש ןופ טלעװ יד, ןגעװ "זמייט ,, רעקרָאיוינ יד -- .ס .פ
 ,1953 ,9 ינ ,.י .נ ,"רוטלוק

 ןָאיבראב ןיא "םכילע םולש ןופ טלעװ יד,---ימע'ןב -- ןירטסע ַאוװַאלס
 ,1954 ,3 'נ ,טרָאד ,רעטַאעט ַאזַאלּפ

 ,1955 רַאורבעפ 17 ,.י .נ ,"שזיָאמ-גָאט , ,גנַאהרָאפ םייב --- ןילדרעװס .נ .רד

 ,1955 ץרעמ 3 ,,י .נ ,"שז"ָאמ-גָאט , ,גנאהרָאפ םייב --- ןילדרעוװס .נ .רד

 םעד ןיא "לרעדיינש עטפושכירַאפ סָאד, ס'מכילע-םולש --- ךיירנערהע .ח
 ,1955 ץרעמ 4 ,.י .ג ,".װרָאפ , ,"רעטַאעט םעיינע

 ןעמערַאװ א טימ ןעמונעגפיוא "עקירעמא ,ריד םכילע םולש, -- ןילייב .ב .י
 ,1955 ינוי 23 ,י .נ ,"פ"מ, ,! "םולש םכילע;,

 ,י .ג ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי וינ, ,גנַאלק ןוא טרָאװ --- !ינדריו יחוּפת .מ
 : ,1955 ,485 'נ

 ,טקָא 11 ,.י .נ ,"פ"מ, ,קסניוװד ןיא גנורעייפ םכילע-םולש א -- בוקַאי .ז
6, 

 ,1956 .טקָא 18 ,.י .נ ,*שזײַאמ-גָאט,, ,גנַאהרָאפ םייב --- ןילדרעװס .נ .רד

 לעבמַאסנא ןעשידיא םעד ןיא "דיא א ןייז וצ רעװשג --- ךיירגערהע םייח
 ,1956 ,טקָא 19 ,.י .ג ,".ורָאפ , ,רעטַאעט

 לירּפַא 20 ,א"ב ,"עסערּפ יד, ,ןיינ ןוא ָאי ןשיװצ -- יקסנַאשָאטָאב בקעי
7, | 

 ,רענייש ךעלרעדנואוו רעסיורג א --- "יעװָאלָאס עלעסָאי, --- יקסנַאשָאטָאב בקעי
 ,1957 לירּפַא 23 ,א"ב ,"ץסערּפ יד , ,לקַאטקעּפס רעשילַאקיזומ ,רעקיצרַאה

 ,1957 לירּפַא 23 ,א"ב ,"צ"אד,, ,ןכירטש -- יקסגַאשזָאר לאומש

 ,"ישװָאלַאס עלעסָאי ןבילקעגסיוא בָאה ךיא סָאװרַאפ -- ץראווש סירָאמ
 ,1957 לירּפא 28 ,א"ב ,"צ"אד,

 ןשיכיסּפ-שידיא םעד ןיא רעטַאעט סמעכײלַא-םעלָאש -- יקצינטישז .ל .רד
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 רעטַאעצט ןשיריי

 .1957 יַאמ ,סערייא סָאנעוב ,"רעטאעט יינ , ,ןיײזָאד

 ,טרָאד ,עקירפַא-םורד ןיא טסַאגוצ עלעדנעמ ןוא םכילע םולש -- ןילבאר .א
 ,1957 יאמ 6

 ,"רוטלוק עשידיי, ,םכילע םולש טדערעג רימ וצ טָאה ױזַא -- סלעָאכימ המלש
 ,1958 ,6 'ג ,, נ

 ,1959 רַאונאי 22 ,.י .נ ,"שזײאמ-גָאט , ,גנַאהרַאפ םייב --- ןילדרעװס .נ .רד
 ,",ורָאפ , ,גנולעטשרַאפ רעטַאעט עשילאקיזומ ןוא טרעצנָאק --- דייוש קרַאמ

 ,1959 רַאונַאי 23 ,.י .נ

 ,,ל .ג ,"פ"מ,, ,םכילע םולש ןוא -- ךילַאל .י ,ןָאקיּפ ילַאמ -- ץינלעמ המלש
 ,1959 ראורבעפ 4

 ןעגנורעייפ םכילע-םולש יד ןופ םענראפ רעסיורג רעד -- אוװָאקַאנבעזאל י |
 ,1959 רַאורבעפ 24 ,י .נ ,"פ"מ,, ,דנַאברַאפ ןעטעװָאס ןיא

 ,1959 ץרעמ 2 ,.י .נ ,".װרָאפ , ,ץרַאװש סירָאמ וצ ףירב ַא -- ןאמפיוק אלָאיל

 ,עשרַאװ ,"ןטפירש עשידיי, ,רעטאעט ןוא םכילע-םולש -- יקסוועראמ םהרבא
 ,1959 יַאֹמ ,לירּפַא

 ,"פ"מ, ,ןַאמצרַאװש ,ןָאדרָאג ,ןייטשּפָאה ,םכילע-םולש -- שטיװָאניבַאר .ס
 ,1959 טסוגיוא 21 ,י ;נ
 166 511006---/018501606 גמ 1126 ןצסוא 562:0 א. צ . תגווע 2469, 1066.

.1999 ,16 
 116:02164/ 1211906/ -- 5001סת ,8161006ת 562864, . 600114 16108/ג00 ֿלטמ,

 אפ +. 60. 16, 1939.

 ן;טנמק 80:6861--2:014801606 114ץ/6ע5 800 }4 28160תסת 1216 גצסש 304

, .1939 ,16 .1266 ,1465 1' 

 עסמ 2056006ע8---,014501006 0008 110620/6 3018 5080!סתג .8160006ת4

 עוגע, גאסש ס+8 2086, 1260. 16, 19394

 ,"עניבסקלָאפ; רעטיינאב רעד ןופ גנוריפפיוא םכילע-םולש יד -- רענפעש .ב
 ,1959 ,צעד 18 ,.י .נ ,".וװרָאּפ,

 ,1959 .צעד 18 ,י .1 ,"פ"מ, ,עיויוװעלעט רעד ףיוא -- רָאנָאה .פ

 1 10.8----5201601 141610מ60 ר00ע98 5006 0 406 1629 5146, 0 01068 -

 רא סג, גוי צ. 160. 22, 1939.

 .צעד 25 ,י .נ ,"פ"מ, ,עניב-סקלָאפ רעד ייב םכילע-םולש -- ןָאסלקוי .ר

1959, 
 ,1959 ,34 'נ ,ביבא-לת ,"טייק ענעדלַאג יד, ,תודוסי יירד -- ןדס בד
 ,טרָאד ,דוד ןב דוד -- שטיוװָאקרעב .ד .י
 ,"םכילע-םולש רַאי טרעדנוה ,, ןיא רָאמוה סמכילע-םולש -- תשק ןורושי

 ,189 .ז ,1959 ,זירַאּפי

 ,וד 160 ;1959 ,זירֲאּפ ,"םכילע-םולש רָאי טרעדנוה;

 ,1960 ראונאי 14 ,.י ,נ ,"שזײאמיגַאט, ,קנאלב רעדנעס --- סירוי .ש .א

 ןוא רוטלוק, ,עניבסקלָאפ רעד יב "טכַאנ ןייא טנזיוטא -- רעגניז .ד .ש
 ,1960 רַאונַאי ,.י .ג ,"גנואיצרעד

 ,טרָאד ,ןעגנַאלקּפָא ןוא ןעגנַאלק -- יקצָאטסָאלַאיב .י ,ב

 22 ,י .ג ,"פ"מ ,עניב רעשיסור ףיוא םכילע-םולש -- שטיװָאניבאר .ס
 ,1960 ינויי

 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,"הפוקת ענעסירעגרעביא יד, -- װָאקרוט טנומגיז
 ,430 ,422-27 ,416 ,410 ,383 ,324 ,269 ,267 ,233 ,230 ,191 ,167 ,147 ,36 .וז

 ,40 ,32 .וז ,1961 ,דנאב רעטייװצ ,ביבא-לת ,"תונורכז, -- טרעכייוו לאכימ
4, 86, 88, 91, 98, 104, 186, 215, 217, 220, 279, 280, 282, 331, 341, 

 -קעמ ,"ןעגנונכייצרַאפ עשיטסילַאנרושז ןוא עשירארעטיל; -- ןַאהַאק ןַאמָאלָאס
 .37738 .זז ,1961 ,.יפ .ד ,עקיסי

 ,"ןטפירש עשידיי, ,רעכוזאב-רעטאעט א ןופ םיטש א -- שטיוועלעדנעמ .א
 ,1961 ראורבעפ ,עשרַאװ

 ,1961 רַאורבעפ 4 ,.י .נ ,*שזיָאמ-גָאט, ,לַאװק ןקיביײא ןופ --- רעגנוא השנמ
 רעבמעטּפעס ,עשרַאװ ,"ןטפירש עשידיי, ,ןציטָאנירעטַאעט -- װָאטרעװעל .ד
1, | | 

 ַאמארד רעשרעגענ טגָאז ,טריריּפסניא םיא טָאה םכילע-םולש -- ןילבאר .א
 ,1961 .טקָא 24 ,י .נ ,"פ"מ,, ,רַאטס-עניב ןוא גרוט
 166 521661---241610ת0סת 1216 1010 גמ 31ץ10, .1024017 2466 נא/ צ.,

.1961 ,30 .6004 

 "גָאט, ,רעטאעט "סנעיילע, ןיא "עקירעמא ןייק טרָאפימ,, -- ןילדרעװס .נ .רד
 ,1961 .װָאנ 2 ,,י .נ ,"שזיָאמ

 ,1961 .װָאנ 3 ,,י .נ ,".וורָאפ , ,*עקירעמַא ןייק טרָאפ ןעמ, --- ךיירנערהע םייח
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 106 1ג2408--8906} םִש 44160גס0 (קסמפ 30664080 תטמ, .ןצסש 3048

 צׂש0:14 ,106108:4 220 פטמ, )אס. 3, 1961.

 ,י .ג ,"פ"מ, ,"עשקירעמא ןייק טרָאפ'מ,, ליּפש עשילַאקיזומ יד --- ןַאסלקוי .ר

 ,1961 .װָאנ 9
 ןס+. 5. 24ג:808865--14663 220 1665, 186 20גץ-ןסש158 1031021ה נא. צ.,

 ןצסש. 11, 1961.
 .1961 .צעד 7 ,.י .נ ,"שזיָאמ-גָאט , ,*עקיָארט , םכילע םולש יז --- סירוי .ש .א

 ,י .ג ,"רעפמעק רעשידיא,, ,ןעגַאהנעּפָאק ןיא םכילע םולש -- גרעברעבליז ,י
 ,1962 ץרעמ 3

 ןופ רעכיב יד ןטײרּפשרַאפ טפלעה קעטָאילביב-ןינעל יד יוזא יװ --- לּפָאק .נ
 ,1962 לירּפַא 1 ,.י .נ ,"פ"מ. ,רעביירש עשידיא

 סָאנעוב ,"ךובלמַאז; ןיא} עניטנעגרא ןיא רעטאעט שידיי -- רעקוצ הימחנ

 ,167 .ז ,1962 ,סצרייא
 ,1962 יני 5 ,י .ינ ,"פ"מ, ,לארשי ןיא רעטאעט -- שטיװָאקטוג י
 ,"פ"מ ,,"רעגיכלימ רעד היבוט, ,לידבהל ,ןוא "קָאליאש; --- יקסנילַאמ ןרהא
 ,1962 ילוי 11 ,?
 ,1962 ,40 'נ ,ביבא-לת ,"טייק ענעדלָאג יד, ,"אטוז, רָאי ףניפ --- דהל ארזע
 ,עװקסָאמ ןיא עּפורט-טרעצנָאק ןוא רעטאעט עשידיא עיינ יד --- שטיװַאניבַאר ,ס

 ,1962 .צעד 18 ,.י .נ ,"פי"מ,
 ,3007301 .זז ,1963 ,קרָאיײוינ ,"ךוב ץכ השמ,
 ,"גנָאס, א ןעגניז אטיקינ ןוא רעגיכלימ רעד היבט -- יקסניבוד לעדוי

 . ,1963 ראורבעפ 22 ;.י .נ ,",וורָאפ,

 ַאמע ,ווָארַאזַאל-רעוויעש

 "עטַאקעי ןבענ ,עיָאקנעמַאק ןיא ןריובעג
 ,טחוש ַא -- עדייז .דנַאלסור-םורד ,ווַאלסָאניר

 בקעי) ןרעטלע יד טימ ןעמוקעג דניק סלַא

 -עמַא ןיא החּפשמ יד ןוא (עינעה-עּפיצ ןוא

 ,.י .נ ,רעטסעשטַאר ןיא טצעזַאב ךיז ,עקיר

 רעטעברַא ןַא ןעועג זיא רעטָאפ רעד ואוו

 ךיז החּפשמ יד טָאה רעטעּפש .רעּפעש ןיא

 רעד ואוו ,טיָארטעד ןייק ןגָארטעגרעבירַא

 בבוח ַא ןוא ליכשמ ַא ,קינד"בח ַא ,רעטָאפ

 ,םירפס רכומ ַא ןרָאװעג זיא ,ןויצ

 -טלעוו ןוא הרות-דומלת ַא ןיא םידומל עשידיי טנרעלעג טָאה .ש

 עשימָאנָאקע ערעװש בילוצ רעבָא ,ןלוש ענעדישרַאפ ןיא עכעל

 רעטסעירפ רעד ןופ ןיוש .לוקס-ייה ןזָאלרַאפ טזומעג ןעגנוגנידַאב

 -ַאב ךיז ןוא ןעגניז וצ טייקיאעפ ןוא גנוגיינ ַא ןזיװעגסױרַא טנגוי

 סלַא ."אעדושזד גנָאי; ןופ ןעגנומענרעטנוא-לוש יד ןיא טקילײט

 ןיא ןוא ,ןירעטלַאהכוב-ףליהעג סלַא ןטעברַא ןביוהעגנָא עקירָאי6

 -מיס ןוא ערעּפָא ,ןטרעצנָאק טכוזַאב קיטרעפייא טייצ רעיירפ רעד

 -קעריד רעקידרעטעּפש) יקסנַארוװ שואעדַאט ןעוו ,1922 ןיא .עינָאפ

 טעדנירגעג טָאה (ינַאּפמָאק ערעּפָא קיוויס רעטיָארטעד רעד ןופ רָאט

 ערעּפָא רעד ןיא ןעגניז וצ ןבילקעגסיוא יז רע טָאה ,בולק-ערעּפָא ןַא

 ןגיוצעג דלַאב ןעגניז ריא טימ טָאה יז ןוא ,*ַאנַאקיטסור ַאירעלַאװַאק;

 טקילײטַאב ךיז יז טָאה ךָאנרעד ,עסערּפ רעד ןופ קרעמפיוא םעד

 ןופ גנולעטשרָאפ-רעדניק רעד ןיא "הלילד; לָאר-גנַאזעג רעד ןיא

 ןופ טסַאפרַאפ) "הלילד ןוא ןושמשק עטערעּפָא רעשיאערבעה רעד

 טרעוו ריא וצ טָאטש ןיא סערעטניא רעד ,(רעדורב סיקסווָאקנימ ןזח

 ַא טריזינַאגרָא סָאװ ,טעטימָאק ַא ךיז טעדנירג סע זַא ,סיורג ױזַא

 ערעירַאק ריא טרידיצעד סָאװ ,טרעצנָאק ַא סריא רעטעּפש רָאי

 .ןירעגניז סלַא

 ןטסואווַאב ַא ייב ָאגַאקיש ןיא קיזומ טרידוטש טייצ עצרוק ַא

 יד דובכל ןטנוװָא-ןרע ייווצ ףיוא ןטָארטעגפיוא ,רָאסעּפָארּפ-קיזומ

 ,ַאסיאַאר ַאזָאר ןוא ןידראג ירעמ סנירעגניז-ערעּפָא עטמירַאב-טלעוו

 ןפיוא ףיוא ךָאנרעד טערט .ייז ןופ טקיטומרעד קרַאטש קידנרעוו

 ,סינּפיק רעדנַאסקעלַא טימ ןעמַאזוצ ןייארַאפ-רעביירש ןופ טרעצנָאק
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 יולה; ןיא ןירַא טערט .ש .טרישזַארוק קרַאטש םיא ןופ טרעוו ןוא

 ריאמ ןופ ד"א סָאלָאס טגניז יז ואוו ,טיָארטעד ןיא "רָאכ רימזה

 טסילשַאב יז זַא ,טקיטומעג ױזַא טרעוו ןוא ,ווָאיל ָאעל ןוא רענזָאּפ
 ,קרָאי-וינ ןייק טרָאפ יז .,ןירעגניז עלענָאיסעפָארּפ ַא ןרעוו וצ

 -רעדיל ַא ןיא ףיא טערט ,טייצ עצרוק ַא קיזומ טרָאד טרידוטש

 -עג ,קירוצ טמוק ,לּפמעט-ַאקעמ ןיא ןוא לָאה-ןוַאט ןיא טרעצנַאק

 ךיז טקילײטַאב יז ואוו ,טיֵארטעד ןייק ,קיטירק רעד ךרוד טביול

 טרָאפ ןוא ,*רָאכ רימזה יולה, ןטימ ןיטסילָאס סלַא טייצ לקיטש ַא

 ןיא לַאװיטסעפ-קיזומ ַא ןיא ףיוא טערט יז ואוו ,ָאטנָארָאט ןייק

 ,?לָאה יסעמ;

 עז) רעוויעש השמ טימ הנותח ריא ךָאנ סרעדנוזַאב ,ןָא טציא ןופ

 ךיז יז טעמדיוו ,("רעיוב ערעזדנוא, לײטּפָא רעזדנוא ןיא םיא ןגעוו

 -נָאק ליפ ןיא ךיז טקילײטַאב יז .ערעירַאק רעשילַאקיזומ ריא רדסכ

 -גָאק בולָאג ןָאמָאלָאס, ןטנַאסערעטניא ןַא ןיא ,טיָארטעד ןיא ןטרעצ

 סױרַא טערט ןוא ?יטעייסָאס לַארָאכ יולה, רעד ןיא ,(1925) *טרעצ

 דנַאברַאפ-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ-שידיי ןופ ןָאשנעװנַאק רעד ףיוא

 ריא טימ רערעהוצ יד ףיוא שממ יז טמערוטש 1928 ןיא ,(1927)

 לעב, ןיא רערעהוצ 20.000 ןופ םלוע ןַא ױַאפ *ירדנ לכ; ןעגניז

 ,(טיַארטעד) *לייא
 -לעוו טימ ,ינַאּפמָאק ערעּפָא ָאלרַאק-ןַאס רעד ןיא ןיירַא טערט .ש

 ןיא *ַאטערַאגרַאמ, לָאר יד טליּפש) ןענָאעס 2 טגניז יז רעכ

 -מָאק ערעּפָא יטעניסניס רעד טימ ןָאזעס ַא ךָאנרעד ןוא ("טסוַאפ;

 עכלעזַא ןליּפש ןוא ןעגניז וצ טייהנגעלעג יד טָאה יז ואוו ,ינַאּפ

 *ַאלעַאקימ,, ןוא *ַאנַאקיטסור ַאירעלַאװַאק,, ןיא *ַאצוטנַאס , יוװ ןלָאר

 טלקיװטנַא ,ןטרעצנָאק ייר ַא ףיוא ןטערטפיוא ןכָאנ .?ןעמרַאק, ןיא

 ןיא לוש:קיזומ דרַאילושזד רעד ןיא גנודליב-םיטש ריא רעטייוו יז

 טקילײטַאב ,ָאגַאקיש ןיא עירָאטַאװרעסנָאק רעד ןיא ןוא קרָאי-וינ

 רַאפ ןטנווָא ייווצ ןיא קידנעגניז ,גנולעטשסיוא-טלעוו רעד ןיא ךיז

 ,"דלעיפ ס'רעשזדלַאס ,  ןיא ,רערעהוצ םלוע ןרעיוהעגמוא ןַא

 גנַאזעג טרידוטש ןוא םיטש ריא ןדליב טימ ןָא רעטייוו טייג .ש

 ."טסוַאפ/,, ןופ רָאטיזָאּפמָאק ,אנוג ןופ רעליש ַא ,ןיוורעד ןַאמרעה ייב

 -וינ ןיא טרעצנָאק ַא טימ ףיוא יז טערט 1929 ץרעמ 20 םעד

 .לָאה-ןוַאט רעקרָאי

 עשיאעּפָאריײא עקינייא ,לָאמ ןטשרע םוצ ,.ש טנוזַאב 1922 ןיא

 -שרע) ןטרעצנָאק טימ סױרַא טערט יז ואוו ,לארשי"ץרא ןוא טעטש

 .(ןוירוג-ןב ַאילָאּפ ןופ טרישזנַארַא זיא ביבָא-לת ןיא טרעצנָאק רעט

 ןיא ָאגַאקיש ןיא 1923 ילוי 3 םעד ךיז יז טקילײטַאב ןעמוקעגקירוצ

 "קלָאפ ַא ןופ סנַאמָאר , ?טנעשזדעּפ , םעד ןיא "דלעיפ רעשזדלָאס;

 (1922 טסוגױא 21) ףיורעד דלַאב .(רערעהוצ טנזיוט 55 ןופ טכוזַאב)

 -רָא-עינָאפמיס רעטיָארטעד ןטימ ןיטסילָאס יד יװ ףיוא יז טערט

 ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןטרעצנָאק ייר א ןבעג ןכָאנ .רעטסעק

 -בעה ןוא עשידיי רַאוטרעּפער ריא ןיא קידנעמעננײרַא ,עדַאנַאק ןוא

 -ץרא ןיא טרילָארטסַאג רעדיוו 1925 ןיא יז טָאה ,רעדיל עשיאער

 -פיוא יז זיא 1928 ןיא ,(ןליוּפ) עשרַאװ ןיא 1937 ןיא ןוא לארשי

 ינַאּפמַָאק-ערעּפָא ָאלרַאק ןַאס רעד טימ ןיטסילָאס ַא יװ ןטָארטעג

 ןוא *טסוַאפ, סערעּפָא יד ןיא) ָאקיסקעמ ןיא ?סעטרַא לעב; ןיא
 ,("ַאנַאקיטסור ַאירעלַאװַאק;

 ,עדַאנַאק ןוא עקירעמַא רעביא ןטרעצנַאק ייר ַא .ש טיג רעדיוו

 טָאה המחלמ-טלעוו עטייווצ יד תעב) ןעוו ,1944 רעבָאטקָא ןיא זיב

 טלעוװוזור .זערּפ ןופ לעפַאב ןלעיצעּפס ַא ךרוד (טעוועשובעג ךָאנ

 -רַאפ) ַאגיװסָא ןיא ןרָאװעג טזָאלעגניײרַא ןדיי טנזיוט ךרע ןַא ןענייז
 טצענערגעגּפָא ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז ייז ואוו ,(ןטַאטש עטקינייא
 -לעזעג עשידיי ןופ ןרעוו טכוזַאב לָאמליײט ןגעלפ ןוא ,ןעמעלַא ןופ
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 ןופ ןאסיססעל

 טערט ,רעלטסניק עשידיי ןוא רעיײטשרָאפ-רוטלוק ,רעוט עכעלטפַאש
 יו טָא ןוא ,טרעצנָאק ןשיאערבעה-שידיי ַא טימ סױרַא ייז רַאפ .ש |

 :קורדנייא םעד טרעדליש יז

 בור יּפ לע ןענייז סָאוװ ,ייז רַאפ ןטָארטעגנפיױא ןיב ךיא ןעוו,

 -ַאלסָאנוי ,עקיכַארּפש-שרעדנַא ענעפורעגיוזַא יד ןופ ןענַאטשַאב

 סנטסרעמ ןענייז שיאערבעה רעדָא שידיי ןעמעוו רַאפ ,ןדיי ,עשיוו

 ייז טָאה קילנמוא סָאד יו טליפרעד ךיא טָאה ,טנַאקַאבמוא ןעוועג

 ןופ ןעעזעג בָאה'כ .ערעזדנוא ןכַארּפש יד טָא וצ טרעטנענרעד

 ןענייז ייז ענדעשז יוו רעדיל ענעגנוזעג יד ףיוא ןרינַאער רעייז

 ץרַאה רעייז יוו ,דיל שיאערבעה רעדָא שידיי ַא ןרעה וצ ןעוועג

 בָאה ךיא ןוא ,ןטכיולעג ןבָאה ןניוא ערעייז יוװ ,ןסקַאװעג טָאה

 טעוװ ןעמ ןעוו טונימ יד ןיוש ןעמ טבעלרעד יוװ ןטכַארט ןעמונעג

 ןוא שידיי ןעמעוו רַאפ ,עּפָאריײא ןיא ןדיי יד וצ ןעמוקוצ ןענָאק

 ."ענענייא רעייז רָאנ ,ךַאז עדמערפ ןייק טשינ זיא שיאערבעה

 זיא ,עגנורעטש ענעדישרַאפ ןוא ןעגנולדנַאהרַאפ עגנַאל ךָאנ

 םעד ןעגנולעג ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ףוס ןכָאנ ,ךעלדנע

 ןטצעזַאב-רענַאקירעמַא םעד ןיא ןקיש וצ *סערגנָאק-טלעוװ ןשידיי;

 -רוטלוק ַא ןרעגַאל יד ןיא ,ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד ןופ טיבעג

 םעד ,קיווייל .ה רעטכיד ןשידיי םעד ןופ קידנעײטשַאב ,עיצַאגעלעד

 עכלעוו ,.ש ןירעגניז יד ןוא תרפא לארשי .רד רעטכיד ןשיאערבעה

 עטעװעטַארעג יד רַאפ ןטרעצנָאק ןבעגעג ,1946 יַאמ טניז טָאה

 גנַאלק םעד ,ןרָאי עכעלטע ךָאנ ,טכַארבעג רעדיוו ייז ןוא םיטילּפ

 -נָאק, ןקיזָאד ןופ ןקורדנייא עריא .דיל שיאערבעה-שידיי ַא ןופ

 טקורדעג ,ןעלקיטרַא ןיא ןבירשַאב רעטעּפש .ש טָאה *רוט-טרעצ

 ןיא ןענייז סָאװ ,(גייווצרעבליז ןמלז ןופ ר"א) *רענַאקירעמַא; ןיא
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 -רַאּפ, רעדיל יד טרידרָאקער ןבעגעגסױרַא ,ש טָאה ףיורעד ץרוק

 עלעטעטש סָאד, ,קילג שריה ןופ ן*לָאמנייק טינ גָאז,} *דיל-ןענַאזיט

 -געזָאר .ל ןופ *יירד ,ייווצ ,סנייא, ,קיטריבעג יכדרמ ןופ "טנערב

 ןופ עמיטש ןוא ָאנַאיּפ רַאפ טרישזנַארַא ,"ןימאמ ינא; ןוא לַאט

 .רענייוו רַאזַאל

 -רעד רעטעּפש ןענייז ,ןעגנורעדנע עניילק טימ ,רעדיל עקיזָאד יד

 ,(לעוואר -- קיזומ) *שידק, :טלַאהטנַא סָאװ ,םובלַא ןַא ןיא ןעניש

 -יטרַאּפ, ,"ןימאמ ינא, ,יקסניגרעשטַאק עקרעמש ןופ *ןמיה טנגוי;

 "ריבעג יכדרמ ןופ "טנערב עלעטעטש; ,קילג שריה ןופ *דילדןענַאז
 ןשינָאפמיס טימ ,לַאטנעזָאר .ל ןופ "יירד ,ייווצ ,סנייא, ןוא קיט
 .ןַאיטסַאבעס שזדרָאשזד ןופ טריפעגנָא ,רָאכ ןוא רעטסעקרָא

 -גייא עריא ואוו ,עניטנעגרַא ןייק ןטעברַאפ .ש טרעוו 1947 ןיא
 -סָאנעוב רעד ןיא טקורדעגרעביא ןרעװ ןרעגַאל יד ןופ ןקורד
 1947 ינוי 29 םעד ןוא ,"גנוטייצ עשידיא יד, גנוטייצ רעסערייא
 -לארשי רעסיורג ַא ףיוא *קרַאּפ אנול, ןקיטרָא ןיא ףיוא יז טערט
 ךָאנרעד טיג .ש .רערעהוצ טנזיוט קילדנעצ עכעלטע רַאפ גנורעייפ
 ןוא ליזַארב ,ייווגורוא ,עניטנעגרַא ןיא ןטרעצנָאק ייר עצנַאג ַא
 | .ילישט

 ןטעברַאפ .ש טרעוו לארשי תנידמ ןופ *ףמַאק-סגנואיירפַאב; ןכָאנ
 -ימ-סגנוקידייטרַאפ סלארשי ןופ טנעמטרַאּפעד-סגנואיצרעד ןכרוד
 יז ןוא ןטנָארפ-המחלמ יד רעביא רוט-טרעצנָאק ַא ףיוא םוירעטסינ
 ףיוא טערט ןוא ,ײמרַא-לארשי רעד רַאפ ןטרעצנָאק 30 רעביא טיג
 ,ןייטשנרעב דרַאנעל ןופ ד"א רעטסעקרָא-ינָאפמיס לארשי ןטימ

 עקירעמַא ןיא ןטרעצנָאק ייר עצנַאג ַא ףיוא ףיוא .ש טערט רעדיוו
 תנידמ, לָאמסָאד) לארשייץרא רעדיװ יז טכוזַאב 1952 ןיא ןוא
 ,טעטש יד ןיא ןטרעצנָאק ליפ טימ סױרַא טערט יז ואוו ,("לארשי
 ,ײמרַא-לארשי רעד רַאפ ךיוא ןוא ,םיצובק ןוא סעינָאלָאק
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 רעטַאעט ןשידיי

 ייר ַא ףיוא ףיוא רעדיוו .ש טערט ,עקירעמַא ןייק קידנעמוקקירוצ

 רוט -טרעצנָאק ַא ףיוא רעדיוו יז טרָאפ 1953 ןיא ןוא ,ןטרעצנַאק

 -רָאקער עקירעמא ןיא יז טָאה ,ןעמוקעגקירוצ .לארשי תנידמ ןייק

 -- קיזומ) "םירישה רישק :רעדיל עקידנגלָאפ טימ םָאבלַא ןַא טריד

 :טסקעט) "ןוגינ, ,(ירוואל קרַאמ --- קיזומ) *תרנכ; ,(יקסנימַאס רַאזַאל

 -- קיוומ) "ךעלגניי יירד, ,(רענייוו רַאזַאל --- קיזומ ,ןייבשריה ץרּפ

 .ס קיזומ ,רעּפניײװ .ז טסקעט) *ןביוט עסייוו ייווצ , ,(יקסווַאלסַאז ;נ

 ינא; ,(קיטריבעג יכדרמ -- קיזומ ןוא טסקעט) *עלעזייר , ,(בולָאג

 -עג יכדרמ -- קיזומ ןוא טסקעט) "?טנערב סע; ,"דילגיוו, ,"ןימאמ

 ,קילג שריה :טסקעט) *דיל-ןענַאזיטרַאּפ, ןוא "הדוקרנ, ,(קיטריב

 ,(סַארקָאּפ .נאד ןוא .מד : קיזומ

 ןיא ָאקיסקעמ ןיא טקילײטַאב 1955 לירּפַא 27 םעד ךיז טָאה .ש

 ײר א ןבעגעג ךָאנרעד דלַאב ןוא גנורעייפ-"תואמצעה םוי; רעד

 ןופ טרעצנַאק ַא ןיא טקילײטַאב ךיז טיָארטעד ןיא ןוא ,ןטרעצנָאק

 -יד ןוא רָאטיזָאּפמָאק-לארשי ןופ ל"א רעטסעקרַָא-ינָאפמיס ןקיטרָא

 ,ירוואל קרַאמ טנעגיר

 -סָא ףרָאדלַאװ; ןיא ןעגנוזעג ןוא טסַאפרַאֿפ .ש טָאה 1958 ןיא

 ,טעקנַאב ריא ףיוא טלעווזור רָאנעלש דובּכל עדָא ןַא *ַאירָאט

 זיא ןוא לארשי תנידמ טכוזַאב רעדיו .ש טָאה ךָאנרעד דלַאב

 -עמַא ןיא ןעמוקעגקירוצ ,ןטרעצנָאק ייר ַא ףיוא ןטָארטעגפיוא טרָאד

 -טרעצנָאק טימ ןטָארטעגסױרַא רעדיוו טייצ וצ טייצ ןופ יז זיא ,עקיר

 -נורעד ,ןעגנומענרעטנוא עלַאנָאיצַאנ עשידיי שרעסערג ףיוא ןרעמונ

 קידנענעפע ,לָאה-ןוַאט ןיא ,קרָאי-וינ ןיא 1960 רַאורבעפ ןיא רעט

 ,"שדוח:-קיזומ ןשידיי, םעד

 ןטָארטעגפיוא ןוא ןליוּפ טכוזַאב ,ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ ,1961 ןיא

 ,שזדָאל ,עשרַאװ ןיא ןטרעצנָאק ףיוא ,גלָאפרעד ןסיורג ַא טימ ,טרָאד

 ואו לארשי:תנידמ טכוזַאב ךָאנרעד ןוא ,עצינגיל ןוא ווַאלצָארוו

 ןטרעצנָאק עקינייא טַאהעג ךיוא טָאה יז

 -נגעלעג יד טַאהעג .ש טָאה ערעירַאק-טרעצנָאק ריא ןופ ךשמ ןיא

 .א .א יקסרַאליב ,סרעיּפ ,ןַאמרעבוה טימ ןטערטוצפיוא טייה

 .ןוָאנ 25 ,ָאטנָארָאט ,"לאנרושז רעשידיא רעד, ,טרעצנָאק רענהעש א -- .ב .א

8, 

 ןיא טירטפיוא טרעצנַאק רעטשרע ריא ןוא רעװײשװָארַאזַאל אמע -- ן--}

 ,1928 .װָאנ 30 ,טיַארטעד ,"עמיטש עשידיא יד , ,עדַאנַאק ,ָאטנָארָאט
 רעד , ,לארשי ץרא ןיא ָאװַארב ןייק טינ טשטַאּפ'מ : עדָאמ טיינ ַא -- .א .י

 ,1932 ינוי 5 ,.י ,ג ,"גָאט

 |----1|---421651101240 101516 1011 50םגצסעפ, - 16 12664016 ןס1:ג (38/0מ-

 1016, ןטמס6 1932.

 (1688 12:12140 (נטממ---{תגקעס58106 24206 406 2406 2:406004ט6 ס7 6

 04 21046+8 18060610מ, 6:010280 116/210 2084 1:4200106/,  ןט}ץ 4, 1933.

 ןטסכעה םעד טכירגרעד רעטכָאס עשידיא רעטיָארטעד -- סייוודנערב .ג

 ,1933 ,טקָא 24 ,טיָארטעד ,".וורָאפ , ,ןירעגניז ַארעּפָא סלַא לעּפַאטש
 221ק8 1101ת065---גמעמג 595ת2904 (2668 262487 1:10600ע5, .,1266/010 עטסמומק

 'ן'נתנספ, 600. 27, 1933.

 16098611 2401 גט8818--106006 18 24206 סש 106640166ע, 1206/010 4609,

.1933 ,27 .6200 

 1208 618'101660---10664016 5624ע 14612409 16:2611600069 1מ (22612} 140 ע0106ע

 ז:שןגט," 10669016, ןאסש. 12, 1933
 עינרָאפילַאק, ,ןכַאז עסיורג ןוא עניילק ןופ -- ןשטיבאב םהרבאְו תיב-ףלא

 - ,1934 .טקָא 25 ,.א .ל ,"עמיטש טשידיא
 ,געפיניװ ,"טרָאװ עשידיא סָאד, ,טיָארטעד ןופ וירב א -- ןהכ יבצ םייח

 .1937 ץרעמ 2
 ,טרָאד ,ןעדיא רעגעּפיניװ ןופ טרידָאלּפַא רעװײש-װָארַאזַאל ַאמע -- .ג .מ
 ,1937 לירּפא 3

 .טּפעס 5 ,עשרַאװ ,"טרָאװ עיינ סָאד, ,רעװײש-װָארַאזַאל ַאמע --- יקסלאק .מ
7, 

 22 ,טרָאד ,ײײשטשָאװָאנ, רעטַאעט ןיא רעװעשדוװָארַאזַאל אמע -- ןַאק ךענעה
 ,1937 .טּפעס
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 ןירעגניז רענאקירעמא רעד ןופ טרעצנַאק רעד -- יקצישוא:סינּפיק ,? .ס
 ,1937 .טּפעס 23 ,עשרַאװ ,"סערּפסקע רצזנוא ,, ,רעװעשדװַארַאואל אמע

 1937 .טקָא 1 ,עשראו ,"טנייה, ,ןעטרעצנַאק עשידיא -- טינּפיק .מ
 ,1937 .,טקָא 5 ,עשראו ,"טלב"טיל, ,רעװעש-װָאראזאל אמע -- ןָאק ךענעה
 ,רעװייש-ווַאראואל אמע ןירעגניז רעטבַאגאב רעד טימ סעומש א -- דמלמ .מ

 ,1940 יאמ 4 ,עיפלעדאליפ ,"טלעװ עשידיא יד;
 2424 רׂש6 9000930מ--4.םנזמג 90829704 (21768 2102148 0{ 66

 ""ד 162ז2זת, | .1940 ,12 .1400 ,1020010 

 ,לָאערטנָאמ ,"רעלדָא רעדענעק, ,רעװייש:וָאראזאל אמע -- שטיװָאגבַאר .י
 ,1941 .צעד 6

 17 ,טרָאד ,רעװײש-װָארַאאל אמע ןופ טרעצנָאק רעד -- שטיוװָאניבַאר .י
 ,1942 .רבצפ

 ,"גָאט רעד, ,ןירעגניז סקלָאפ ןוא ַארעּפָא רעװייש-װָאראזאל אמע -- עפאי .ח
 | .1942 ילוי 5 ,י נ

 יי .ג ,"רענאקירעמא רעד, ,רעװייש-װָאראזאל אמע -- גייוצרעבליז ןמלז
 ,1946 לירּפא 6

 ,"געװ רעזנוא, ,עטנעָאנ ױזַא רעצרעה ןוא ,טייוװרעדנופ טסעג -- ןאלּפאק ;י
 ,1946 לירּפַא 29 ,ןעכנימ

 ילוי 19 ,ןעכנימ ,"טלפשװ רעזנוא, ,עקנַארק רַאפ טרעצנַאק א -- ילוט רייד
6, 

 19 ,ןעכנימ ,"טרָאװ רעזדנוא; ,רעװעש-װָאראזאל אמע -- דמאזדלַאג םייח
 ,1946 ילוי

 ןעטרעצנָאק עריא טרעדליש ןירעגניז עשידיא עטסואוװַאב -- ןרעווייש אמעו
 ,1946 טסוגיוא 9 ,,י .נ ,"גָאט רעד, ,סּפמעק ןיא

 יד ןיא רעצרעה עשידיא טיירפרעד טָאה סָאװ יורפ --- ןהפיו סקיזייא יכדרמ
 ,1946 .טקָא 23 ,,י .נ ,"שז"ָאמ; ,ןעגניז רהיא טימ ןרעגַאל עשטייד

 26 ,.א .ב ,"גנוטייצ עשידיא יד; ,גנַאזעג טימ סערגנָאק ַא -- יָאמעינ .פ
 ,1947 ינוי

 30 ,אא .ב ,"עסערּפ יד; ,ןײנ ןוא ָאי ןעשיװצ -- יקסנאשָאטָאב װעקנַאי

 ,1947 ינוי
 ,1947 ילוי 1 ,א .ב ,"גנוטייצ עשידיא יד, ,ןעכירטש -- יקסנַאשזַאר לאומש
 ןירעגניז'סקלָאפ עשידיא עגיצרַאה א-- רעװייש אמע -- יקסנַאשזַאר לאומש

 ,1947 ילוי 21 ,טרָאד ,ךיוה רעשיסאלק ַא ףיוא

 ,"ץעסערּפ יד, ,ןעגנוקרעמַאב ןוא ןציטָאנ --- ןיקצינטישז .ל .,רד| ןילייב .ט
 ,1947 ילוי 25 ,א .ב

 ,1947 טסוגיוא 5 ,טרָאד ,ןיינ ןוא ָאי ןשיװצ --- יקסנַאשַאטַאב װעקנַאי
 1. 12 '10169--162440 ץ 264051024/ 2104600 15120110ג, ,1065 206005 

 8ט2050 9, 1947.

 טסוגיוא 18 ,.א .ב ,"ציאד, ,רעװייש אמע ןופ גנאזעג סָאד --- םייהסוש .ל .א
7, 

 ן?ומזגג 1.222008 5022ט0ז---{ 3גמ8 102 486 9'102, "210מ66ת ראש סענ2ת, )א. צ.,

19474 .567 

 ןעגעװ טלייצרעד רעוייש אמע ןירעגניז עטמיראב -- ןינדריו רעדַאשרעב .מ

 ,טקָא 6 ,.י .ג ,"גָאט רעד, ,עקירעמַא-םורד ןיא ןעדיא ייב ןעטרעצנָאק עריא
7. 

 רעדענעק, ,רעװייש אמע ןופ ןטַאלּפןָאפַאמַארג םובלַא ןַא --- שטיװָאניבַאר ,י
 ,1948 רַאונַאי 29 ,לָאערטנַאמ ,"רעלדַא
 1106024 12020122---1600145, 1046 גאס 1044 1400, 160. 8, 1948.

 |---1---5606421 (נ:0ט75 1108146 10 11000? 5021200 ט10 1181601218664 10ת'9,

 "0496 5106 1אסשפ, נא. צ., 260. 28, 9484

 114:824160 142412--4ע0ע46/ 2010 (31118 260014 ,8!טטזמ ר611 214 תםת'פ

 121696005, 8400/!ץת 122816, 142 ע08 1948

 -ניז ןוא ןירעשטייטסיוא רעטמירַאב ןופ טגיבייארַאפ רעדיל ָאטעג -- שמש
 1948 ץרעמ 2 ,ָאטנָארָאט ,"לַאנרושז רעשידיא,, ,ןירעג

 ,1948 ץרעמ 16 ,.י .ג ,ײשזיָאמ ,, ,טלעװ קיזומ רעד ןיא --- ןָאסדוי .ש
 1. 1. 566ט60800---1236ע014 ר סג 2421:65 (386000 5089 1.6660:4פ 22 6

 ןאסשצ 212822106) .1948 ,16 142:008 

 "עג רעשידיא ןופ טרעעג טרעװ רעװייש אמע ןירעגניז רעטיָארטעד --- ץ--}

 ,1948 ץרעמ 20 ,טיָארטעד ,".װרָאפ , ,טיָארטעד ןיא עדניימ
 רעצ םעד סיוא טגניז רעװייש אמע --- ןגייווצרעבליז עליצי רעװליס עיליס

 26 ,י 1 ,"רענאקירעמַא רעד , ,הטילּפה תיראש רעד ןופ ןעגנונפָאה יד ןוא

 ,1948 ץרעמ
 ,1948 טסוגיוא 6 ,.י .נ ,"גָאט, ,גנאהרָאפ םייב -- ןילדרעװס .נ .רד

 1 ,,א .ב ,"צ"אד, ,ןכַאז עסיורג ןוא עניילק ןופ -- ןםייהסוש| .ש .ל .א

 ,1948 ,טּפעס
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 אי

 ,ןירַאּפ ,"טרָאװ רעזנוא, ,זירַאּפ ןיא רעווייש ַאמע ןירעגניז יד --- לעקרעט .ב
 ,1948 ,טּפעס 3

 -לת ,"רבד, ,א"תב רבש-בורזל המא לש טרצנוקה לע -- ץיבוניבר השנמ
 ,2110 'נ ,ביבא

 ,ביבאילת ,"הזה םלועה, ,רװייש המא םִע הלק העש -- ןייטשריופ לימא ,רד
 .1948 ,587 ינ

 ,1948 .סטקָא 8 ,ביבא-לת ,"רבד, ,רװייש המא תרמזה -- אניבר השנמ

 ,1948 .טקָא 11 ,ביבא-לת ,"תלעוּפה רבד, ,רװייש המא -- ןיקריס םירמ
 יד טהערפרעד טָאה ןירעגניז עטמירַאב יד -- רעװייש אמע -- ןומיר קחצי

 תנידמ רעדנפמעק רעד ןופ ןוא יײמרא-"הנגה; רעשיאָארעה רעד ןופ רעצרעה

 ,.א .ב ,"עסערּפ יד, ,1948 .טקָא 31 ,לָאערטנָאמ ,"רעלדָא רעדענעק , ,לארשי
 ,1948 .וָאנ 3

 ערעזנוא טרעטנומ ןירעגניז רענַאקירעמַא ןַא --- קעשטארעשןַאמלהָאװ םירמ
 א .ב ,"צ"אד, ,טנָארפ םוצ ןהעגסיורַא רעיײז רַאפ לארשי אבצ ןופ רענלעז
 ,1948 .וָאנ 8

 ,1948 .וָאנ 11 ,א"ת ,"עובשה רבד, ,רװייש המא תרמזה -- ילרוג השמ

 .1948 .וָאנ 2 ,ביבא-לת ,"רקובה, ,רווייש .א תרמזה -- יחרזא בירי

 ךיירפ טכארבעגנירַא טָאה ןירעגניז עשידיא רענַאקירעמַא -- רָאמרַאמ תידוהי

 ,1948 .צעד 21 ,.י .נ ,"שזיָאמ,, ,לארשי ןיא
 םוצ ןדלעה ערעזנוא ןעייג "קידנעצנַאט ןוא קידנעגניז, -- גרעברעבליז .נ

 ,1949 ראונאי 19 ,זירַאּפ ,"טרָאװ רעזנוא, ,ףמַאק

 7. ןצגמע---ןזמזג2ג 5022436958 36064ו58 2004 ש25 0 ו8 22411206000 106

 2 2, ''142610021 ןסט15ג 2086, 6206 14, 1949.

 רפשידיא רעד, ,רעװייש אמע ןופ "ַאד ןענייז רימק -- ןאמרעזייק .מ .ח

 ,טקָא 17 ,לָאערטנַאמ ,"רעלדָא רעדענעק, ,1949 .טקָא 17 ,ָאטנָארָאט ,"לַאנרושז
9, 

 יאמ 8 ,ביבא:לת ,"טנייה רעזנוא, ,ןירעלטסניק יד ,רעװיעש אמצ -- .ש י

3. 

 .1953 יאֿב 29 ,"רודה,; ,"ןימאמ ינא,; -- אניבר השנמ

 ןיא טריסערעטניארַאפ קרַאטש טציא לארשי ןיא טלַא ןוא גנוי -- עפַאי .ח
 ,1953 טסוגיוא 27 ,י .ג ,*שזײַאמ-גָאט , ,רעוװוייש אמצ טצעטכירַאב ,ריל ןעשידיא

 ןגסמ 1124014--12670465 266 ,121086 10 290210008 04 1סש158 (3016טע6,

 ""'ת6 ןסיטגצ3 0106 1104001241,/ 82ע11-2{ג4/ 1934

 208 ף1ע00תפ---566/388 1.2. 2600445 ט}צ 1:תגתמג 50םגט6/ 10 026 64

 1004ג} טצ 246:סטעִע .126640106 ןסש13ג 1אסש5, 2 קע1 8, 1923.

 ,ָאקיסקעמ ,"געװ רעד, ,ןירעלטסניק יד ,רעװייש ַאמע -- ןאהַאק ןָאמָאלָאס
 .(117--119 .זז ,"ןעייסע עשילַאקיזומ ,, ךוב ןיא ןיירא) 1955 יַאמ 8

 }. םסעפס} (38111202ת--50מ8 01 }סג 1416 26001466 גת 1526, 06++- 

 ן'/66 2ע085/ ןט17 2, 1933.

 ,1955 .טקָא 12 ,.י .נ ,"שזַאמ-גָאט , ,קיזומ ןופ טלעװ רעד ןיא -- ןָאסדוי .ש
 21 ,י .נ ,"רעפמעק רעשידיא, ,ןטַאלּפ עינ סרעװייש ַאמע -- ינדרי .מ

 ,1955 רעבָאטקָא
 טסנוק עשיאערבעה ןוא עשידיא טימ דרַאקער רעיײנ --  ַאדנוקעס םולש

 .1955 .ווָאנ 18 ,.י .נ ,".וורָאפ, ,רעדיל

 6 +214601--ן(צמתמג 50ת260ע 1466 220מ08/228 14600ע4, . /ס158

 זתזשסמז1ס;, 14. צ. גאסט. 1933.

 ינָאפמיס רעטיָארטעד ןופ טרעצנָאק ףילימאפ רעשידיא רעד -- ךעמאס ןיש

 ,1955 .צעד 19 ,.י .נ ,".ורָאפ , ,רעטסעקרָא
 ַא -- .רעװייש אמע ןופ דרַאקערדןָאפַאמַארג רעיינ --- שטיוװָאניבַאר לארשי

 רַאונַאי 6 ,לָאערטנָאמ ,"רעלדָא רעדענעק, ,טייקנייפ רעשילַאקיזומ ןופ רעטסומ
,6 

 רַאורבעפ 8 ,ביבא:לת ,"עובשה רבד, ,רבייש המאו השמ -- ישורב לאירזע

6, 

 ץגתנג 5602476ע---44 5'1010910120 22120196, 116 110מ66/ ר/ 0128, 3. צ .,

160. 1996. 
 | ,1956 טסוגױא 7 ,ביבאילת ,יירבד, ,ראוייש המא -- ינולש .ש
 ראורבעפ 18 ,.י .נ ,*שז"ָאמ-גָאט , ,קיזומ ןופ טלעװ רעד ןיא --- ןָאסדוי .ש
0, 

 ,לָאה ןוַאט ןיא "שדוח קיזומ ןעשידיא , טנעפע רעווייש ַאמע --- אדנוקעס םולש
 | ,1960 .רבעפ 19 ,.י .ג ,".ורָאפ,

 11606 1165169---תתמזהג 5012704, - ןסש158 08010::1ע, 2483 1960.

 ,גלָאפרעד סיורג טימ װַאלצָארװ ןיא רעװייש ַאמע ןופ טרעצנָאק -- סנעג חנ
 .1961 רעבָאטקָא 4 ,עשרַאװ ,"עמיטש-סקלָאפ,

 10 ,עשרַאװ ,"עמיטש-סקלַאפ , ,דיל ןשידיי םוצ טפַאשביל טימ -- .ב .ש
 ,1961 רעבָאטקָא
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 ןופ ןָאקיסקעל
--- == 

 שריה ,ךיירנערהע
 ן1953 "נוי 3 .טשעג -- 188... .בעגְו

 ןופ ןרָאי רעקיצכַא עטעּפש יד ןיא ןריובעג

 רעװעליהָאמ ,ירַאכוס ןיא טרעדנוהרָאי ןט"9

 -ָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב .דנַאלסור-סייוו ,.בוג

 טנרעלעג ךָאנרעד ןוא גנואיצרעד עשידייז-לענ

 לוש רעשיטָאטש רעשיסור רעקיטרָא רעד ןיא

 ,לוש-רעקרעװטנַאה ןיא ןוא
 יד .עקירעמַא ןיא ןעמוקעג 1905 םורַא

 -ישרַאפ ייב טעברַאעג ראי עכעלטע עטשרע

 ןיא קיטעט ןעוועג קיטייצכיילג ,תוכאלמ ענעד

 ןשידיי ןיא ןוא ײטרַאּפ ןויצ-ילעוּפ רעד

 -ערקעס ןעוועג 1922 זיב 1910 ןופ .דנַאברַאפ-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ

 רעד ןיא ןענַאטשעג 1919 ןיא ןוא ײטרַאּפ ןויצ-ילעוּפ רעד ןופ רַאט

 ןפלָאהעג ןוא ,"טייצ יד, גנוטייצ רעד ןופ גנודנירג רעד ןופ ץיּפש

 ,ןלוש עלַאנָאיצַאנ-לַאקידַאר עשידיי יד ןדנירג

 :װַא םיא טריזירעטקַארַאכ ָאזורק סחנּפ

 טינ ןוא רוטלוק עשידיי יד טַאהעג ביל טָאה ךיירנערהע שריה ,

 טעמדיוועג תוחכ ןוא טייצ ליפ טָאה רע .עביל רעשינָאטַאלּפ טימ

 -רַאפ םנופ רַאטערקעפ רע טרעוו 1914 רָאי ןיא .,ןזעוהלוש םעד

 ענעטלעז יד טָאהענ טָאה רע .,ןלוש-סקלָאפ יד ןופ טאר-סננוטלאוװ

 קנַאד ַא .ךיילנוצ טַאדלַאס ןוא לַארענעג ןייז ןענָאק ןופ טפאשנגייא

 ,לוש עלַאקידַארדלַאנָאיצַאנ רעדייס טסיא יִד זיא ןעגנוטסייל ענייז

 -עטניא לָאצ ַא ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,?לוש-רעטסומ ַא ןרָאװעג

 רעד ןצונ עסיורג טכַארבענ ןבָאה סָאװ ,עכעלטנגוי עטנעגיל

 םעד וצ ךיז ןסַאּפוצוצ ןעוועג רעווש זיא ןכיירנערע . , . .גנונעוַאב

 טליצעג זיא סָאוו ,ײטרַאּפ רעד ןופ סרוק ןכעלדײמרַאפמוא ,םעיינ

 טקנעבעג טָאה רע .ןטנעמעלע עקידנדייר-שילגנע יד ןעניוועג וצ

 -נעזרעּפ יד ןעוו ,רעפסָאמטַא ןוא גנומיטש רעקילָאמַא רעד ךָאנ

 -ננוגעוַאב רעד טימ ןדנוברַאפ גנע ױזַא ןעווענ זיא קיטנַאמָאר עכעל

 רעשיאעדיא ךָאנ גנַארד א טשרעהענ טָאה'ס ןעוו ,קיטנַאמָאר

 -המשנ יד טליפעג קרַאטש ױזַא ךיז טָאה'ס ןוא גנובעלסיוא

 ."טייקידהריתי

 ןופ עוויטוקעזקעילַארענעג רעד ןיא דילגטימ ַא ןעוועג זיא .ע

 ןופ רַאטערקעס רָאי 18 ןוא דנַאברַאפ-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ-שידיי

 ןופ ,דנָאפ-לַאנָאיצַאנ ןשידיי םייב טנעמטרַאּפעד-רעטעברַא םעד

 -קנַארק ןייז בילוצ ,םישדח עטצעל יד ןיא טשרע ךיז טָאה רע ןכלעוו

 ,ןגיוצעגקירוצ ,טייה

 ,סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי םעד ןדנירג ןפלָאהעג טָאה .ע

 בלב ךיז רע טָאה רוטלוק רעשידיי וצ עביל רעסיורג ןייז ןיא

 ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיי ןופ טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא שפנו

  ,רעטַאעט םעד ןופ רעטלַאװרַאפ-טּפיױה רעד ןעוועג ןָאזעס ַא זיא ןוא

 ןוא ןייבשריה ץרּפ ,קיווייל .ה ,יקסניּפ דוד טימ ןעמַאזוצ) ןעוועג

 -ַאעט רעזנואק רעטַאעט-טסנוק ןופ רעדנירגטימ ַא (ןיקלע לדנעמ

 -ָאיצַאנ ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא ןיוש קידנעייז ,רעטעּפש ךיוא ."רעט

 -טימ ךס ַא ןוא טייצ ןייז ןופ ןסירעגּפָא טרָאפ רע טָאה ,דנָאפ-לַאנ

 עכעלטפַאשלעזעג יד ןפַאשעג טָאה ץרַאװש סירָאמ תעב ןפלָאהעג

 ןוא קָאליײש; ןופ ןָאזעס ןיא *רעטַאעט טסנוק, ןייז רַאפ גנוגעווַאב
 | ."רעטכָאט ןייז

 ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ע זיא 1952 ינוי 3 םעד

 ןרענָאיּפ רעד ןופ ןירעדנירגטימ ַא זיא ,(ַאדייא) היח ,יורפ ס',ע

 רָאדָאעט .רד :ןענייז ןיז ס'.ע .עקירעמַא ןיא עיצַאזינַאגרָא ןעיורפ
 לַאטיּפסָאה ַא ןיא טנעמטרַאּפעד ןשיגָאלַאטַאּפ ןופ טּפױה ,ךיירנערע
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 רעצטַאעט ןשידיי

 -עלעט ןופ רעריצודָארּפ ַא זיא ךיירנערע לאינד ןוא ,קרָאי-וינ ןיא

 ,ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר ןוא -עיזיוו

 ,ךיירנערהע םייח לַארטַאעט רעד זיא רעדורב ס'ע

 ,ךיירנערהע םייח ןופ .ע .ש
 ,עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןגָאלָארקענ
 12 ,י .נ ,"רעפמעק רעשידיא; ,ה"ע ךיירגערהע שריה -- ןַאמרעקוצ ךורב

 ,1953 ינוי
 ,1953 ילוי 10 ,טרָאד ,ה"ע ךיירנערהע שריה -- ָאזורק סחנּפ

 שובייל ,קינלַאטיּפש
 ן1962 ינוי 13 ,טשעג -- 188... .בעגְו

 ,עקווירַאש ןבענ ףרָאד ַא ןיא 188... ןריובעג

 ןיא ,עילָאדָאּפ ,ווָארוקסָארּפ ןופ טייו טיִנ

 ןרָאװעג .החּפשמ רעשיתבה-לעב-שידיסח ַא

 עדייז רעמורפ ןייז ןוא רָאי ףניפ וצ םותי ַא

 רֶע ןעמעוו ייב ,יבר רעטשרע ןייז ןעוועג זיא

 רעטעּפש ןוא י"שר ,שמוח טנרעלעג טָאה

 ןיא רָאי 17 זיב ךרעב טכַארברַאפ .ארמג

 יד ייב טנרעלעג טָאה רע ואוו ,עילָאדָאּפ

 -עגלַא טרידוטש ךיוא ןוא םידמלמ עטסעב

 ,עיזַאנמיג ןיא םידומל עניימ

 רעזיב .א רעבירש רעקידרעטעּפש רעד םיא טָאה 1912 ןיא

 עקיסַאלק-ייוצ יד ןקידנערַאפ םייב וװָארוקסָארּפ ןיא ןפָארטעג

 ,שיסור ןיא סעיצקעל ןבעג ןופ הסנרּפ ןעיצ ןוא לוש-זיירק עשיסור

 -רעטעברַא רעלַאגעלמוא ןַא וצ טרעהעג טרָאד טלָאמַאד ןיוש טָאה רע

 ,ןקיירטש טימ טריפעגנָא טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ

 -ערג יד טעבנגעג; רע טָאה ,רעטילימ ןיא ןעניד ןדיימוצסיוא ידכ

 .עקירעמַא ןייק קעװַא זיא ןוא "ץענ
 טָאה רע ןוא ,ןלוש עשידיי יד ןיא רערעל ַא ןרָאװעג רע זיא ָאד

 ,ןונגע ןופ תושעמ:-רעדניק טעברַאַאב ןוא טצעזרעביא קיטייצכיילג

 -יירש עשיאערבעה .ַא ,א גרעבנייטש הדוהי ,שטיווָאקרעב ,קילַאיב

 טָאה רע ואוו ,"לַאנרושז רעדניק, ןיא טכעלטנפערַאפ ייז ןוא ,רעב

 ,רעדניק רַאפ ןליּפש עשכעלטע טקורדעגּפָא ךיוא

 ןיא טכעלטנפערַאפ תונורכז ענייז ןופ ךעלטיּפַאק לָאצ ַא טָאה .ש

 -סיוא ערעדנַא ןיא ןוא ?עילָאדָאּפ ןופ דיי ַא, ג"א "רענַאקירעמַא;

 ,ךוב ַא ןיא ןבעגוצסױרַא סע טבערטשעג ןוא ,סעבַאג

 עסיורג ןייז ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג ,ש זיא 1962 יגוי 12 םעד

 ."א"וויי; םעד רַאפ ןבירשרַאפ האווצ ןייז ןיא רע טָאה קעטָאילביב

 טריזירעטקַארַאכ גרעברעבליז .י עגעלָאק ןוא טניירפ רעטנָאנ ןייז

 : ױזַא םיא

 ןטלצרַאװהַאפ רעילָאדָאּפ םעד ךיז ןיא טּפַאזעגנייא טָאה רע,
 םדא ןיב ןדייר ןייז ןיא טליפעג קרַאטש ךיז טָאה סָאד .שידיו

 -סיוא ןַא ןעוועג זיא רע) סעדער עכעלטנפע ענייז ןיא ןוא ,ורבחל

 ַא ןיא סרעדנוזַאב ,ןביירש ןייז ןיא ןוא ,(רָאטַארַא רעטנכייצעג

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא קינלַאטיּפש שובייל ,'עילָאדָאּפ ןופ דיי

 שטנעמ א זיולב . .. הביבס רעזדנוא ןיא ןליפָאילביב עטסנעעזעגנָא

 עקיטכעמ  ַאזַא ןפַאשנייא טנַאקעג ךיז טָאה רוטלוק רעכיוה ןופ

 -דנעצ טָאהעג טָאה רע ... דנעב רעטנזיוט ךס ַא ןופ קעטָאילביב

 ןקינלַאטיּפש שובייל . .. ,שמוח ןופ סעבַאגסיוא ענעדישרַאפ רעקיל

 ןזעינילער ןטלצרָאװרַאפ-ףיט םעד וצ ןגיוצעג קרַאטש רעייז טָאה

 ,הביבס רעכעלטלעוו-שידיי א ןיא טבעלעג רעבָא טָאה רע .םוטנדיי
 -נעמַאזוצ| וצצורתיו ַא ןעמוקעגרָאפ רדסכ םיא ייב זיא סע ןוא
 דַאנ רעזעינילער ןייז ןוא הביבס רעכעלטלעוו רעד ןשיוװצ {סיוטש
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 רע טָאה געט-ןכָאװ יד ןיא ... :טכַאמעג םולש רע טָאה ,רוט

 םיבוט-םימי יד ןיא רעבָא ,הביבס רעכעלטלעוו רעד ןיא טכַארברַאפ

 ,ןביוהעגפיוא ירפ ךיז רע טָאה (תבש ןיא ךיוא לייט םוצ ןוא)

 רע ... .ןענווַאד ?וש ןיא קעוַא ןוא רוזחמ ןוא תילט םעד ןעמונעג

 רעד ןעו טפַאשנדייל רעקידלַאװנ ַא טימ טּפַאכענוצ ךיז טָאה

 יד ןיא ןריפוצנייא ןסָאלשַאב טָאה טוטיטסניא-קלָאפ םכילע-םולש

 -לארשי ץרא ,תוליפת ןופ בײלקּפָא ןַא ,שמוח ,שיאערבעה ןלוש

 -טייקשידיי ערעדנַא ןוא תודימ ןוא םינהנמ עשידיי ,שינטנעק

 -החּפשמ ַא יוװ עטכישעג עשיריי יד טנרעלעג טָאה רע . ... .םידומל

 טפאשביל ןוא טייקטנָאנ ,טייקמיטניא טכבַארבעגניירַא ןוא קינָארכ

 ךיוא ךיז רע טָאה ױזַא ןוא ,ןטלַאטשעג עשירָאטסיה עשידיי וצ

 -עטיל עשידיי יד םידימלת-לושלטימ יד טימ קידנרעל ןעוועגנ גהונ

 טָאה ,טנרעלעג טָאה קינלַאטיּפש שובייל ואוו ,ןלוש יד . . , רוטַאר

 ענעסקַאװרעד ךיוא ואוו ,ןרעטנעצ עשידיי ןיא טלדנַאװרַאפ רע

 ."רוטלוק עשידיא-יינ ןוא עטלַא יד טנרעלענ ןבָאה

 :ןסעיפ עטקורדעג ס'ש

 קיגלַאטיּפש .ל ןנו

 םילשורי ןייק

 (ףמַאק-םיאנומשח םעד ןופ דליב ַא)

 (שיאערבעה ןופ טעברַאַאב)

 .ן1-5 .זז ,1941 .ווָאנ ,.י .נ ,?לַאנרושז רעדניק;,}

 קינלַאטיּפש .ל ן2)

 טייהיירפ ןוא קלָאפ ,טָאג רַאפ

 סענעצס ייווצ ןיא ליּפש-הכונח

 ,17-10 .זז ,1942 רעבָאטקָא ,.י .נ ,*לַאנרושז רעדניק.}

 ,רעזייב .א ןופ .ע .ש
 ,1962 ילוי 14 ,.י .נ ,"שזיַאמ-גָאט , ,רעביירש ןוא רערעל -- גרעברעבליז ןיִו :נ

 .ו ,רעּפנייװ
 { ךילרעּפניוו עשיז)

 ן1957 רַאונאי 26 .טשעג -- 1492 לירּפא 14 .בעג|

 ערעדנַא טיול| 1892 לירּפַא 14 ןריובעג

 -ָאװ ,קסירט ןיא |1892 -- סעציצַאמרָאפניא

 זיב .ןיבר רעקסירט םייב ןזח -- רעטָאפ ,ןיל

 יד ןיא ךָאנרעד ,םירדח ןיא טנרעלעג רָאי 2

 רָאי 16 וצ .קסירב ןוא ענווָאר ןופ תובישי

 ןענעייל ןוא ,שיסור ןענרעל ךיז ןביוהעגנָא

 .ןרוטַארעטיל עשידיי ןוא עשיאערבעה יד

 רע ואוו ,עשרַאו ןיא ןעמוקעג -- 8

 ערעדנַא ןיא רעטעּפש ןוא ,טרָאד ךיז טָאה

 טקיטפעשַאב ,עניאַארקוא ןוא ןליױּפ ןופ טעטש

 .יירערעל טימ זייוונטייצ ןוא יײרעטלַאהכוב טימ

 ענעדישרַאפ ייב טעברַא רע ואוו ,עקירעמַא ןייק קעװַא --- 3

 -עברַא-ץרַאװש ,רעיינ-ןזיוה ,יירעלָאמ-בוטש : יװ ,ןעגנוקיטפעשַאב

 ןיא רערעל ןרָאװעג --- 1914 .וװ .ַא .א טנעגַא-רעכיב ,רענלעק ,רעט

 -ידיא סָאד; ןיא דיל ַא טימ טריטויבעד ןוא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי

 ןוא רעדיל ןכעלטנפערַאפ ןביוהעגנָא טלָאמַאד טניז ןוא ,"קלָאפ עש

 ,רעכיבלמַאז ענעדישרַאפ ןיא ןעגנולייצרעד ןוא ןעייסע רעטעּפש

 -נייוו ,ז סָאד, עז םעד ןגעוו ךעלריפסיוא| ןטפירשטייצ ןוא ןעגנוטייצ

 -עגנָא 1918 טניז .ן1962 ,קרָאי-וינ ,?גַאלרַאפ-ףוקיא,  ,*ךוב-רעּפ

 ךיז ,ןלַאנרושז עשידָאירעּפ עשידיי ןריטקַאדער ןוא ןבעגסױרַא ןביוה

 רע ואוו ,לארשי-ץרא ןייק קעװַא ,ןָאיגעל ןשידיי ןיא ןסָאלשעגנָא

 ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג -- 1919 .רָאי ןבלַאהרעדנָא טבעלעג טָאה
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 טשרע ןייז ןענישרעד זיא 1920 ןיא .עיפלעדַאליפ ןיא רערעל ןרָאװעג

 יירערעל ןבעגעגפיוא רעטעּפש ."דנַאל רעזנוא ןופ, רעדיל ךוב

 -עלעד ַא יװ ,ךיז ןקילײטַאב ןכָאנ ןוא יירעלעטשטפירש ןופ טבעלעג

 ןרָאװעג טמיטשַאב ,"ףוקיא, ןופ סערגנָאק ןכעלטלעוװלַא ןפיוא טָאג

 ,עקירעמַא ןיא "ףוקיא , ןופ רַאטערקעס-לַארענעג סלַא 1928 ןיא

 םיבושי עשידיי יד רעביא ןרָאפעגמורַא לָאמ ליפ רעכלעזַא סלַא ןוא

 רענַאקירעמַא-ןײטַאל יד ןוא עדַאנַאק ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ

 -קעל ןוא רָאטקעלָאק; סלַא ,ןקירדסיוא ךיז טגעלפ רע יו ,רעדנעל

 קידנבעג קיטייצכיילג ןוא "ףוקיא/, ןרַאפ ןדִנָאפ יד קידנפַאש ,"*רָאט

 -לעזעג ןוא עשירַארעטיל ענעדישרַאפ ףיוא סעיצקעל םוטעמוא

 ,סעמעט עכעלטּפַאש

 ,שידיי ןיא ,ןענישרעד ןענייז טיוט ןייז ךָאנ ןוא ןבעל ןייז ייב

 עשידיי ןגעו רעכיב 4 ןוא .ןענַאמָאר 2 ,רעדיל רעכיב 18 ענייז

 ,סוטיימ .א ןופ טצעזרעביא) שיאערבעה ןיא ךוב 1 ,רעלעטשטפירש

 שילגנע ןיא ךוב 1 ןוא ,(1961 ןיא ,ביבא-לת ןיא ןבעגעגסױרַא

 -וינ ןיא 1926 ןיא ןבעגעגסױרַא ,שטייד ןָאטרַאמ ןופ טצעזרעביא)

 .(קרָאי
 ,רעטַאעט ןשידיי םוצ גנואיצַאב עמיטניא רעייז ַא טַאהעג טָאה .וו

 -וינ) *טלעוו ָאידַאר ןוא רעטַאעט/ לַאנרושז ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה

 עקיטכערּפ יירד (1936 לירּפַא ןוא 1935 רעבמעווָאנ ןוא לירּפַא ,קרָאי

 ןוא קינלוקס השנמ ,רעלדַא ַארַאס רעליּפשױש יד ןופ ןטערטרָאּפ

 .ןָאקיּפ ילַאמ

 -רעטַאעט ןופ טייקידנעווטיונ יד טליפעג ,וװ טָאה רערעל ַא יו

 -עג ךס ַא טיבעג םעד ךיז טָאה רע ןוא ,רעדניק רַאפ לַאירעטַאמ

 ןייז ןענישרעד "תונתמ/, גַאלרַאפ ןיא זיא 1925 ןיא ךָאנ .טעמדיוו

 עשידיי יד סָאװ ,"רעטיירפַאב רעד, עטערעּפָא-רעדניק עקיטקַאניײא

 -קַאנייא יד ןעמוק ךָאנרעד ,טריפעגפיוא ףיורעד דלַאב ןבָאה ןלוש

 ןוא לָאמַא , ,"רעדנואוו ,רעדנואוו, ,*טכַאנ רעד ןיא ץנַאט ַא; סרעט

 ןוא ,עשרַאו ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא ךיוא זיא סָאװ) ?לָאמַא

 (לטסעמ) ןַאמדניק הרש ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא 1929 ןיא זיא

 טימ ןָאילימ ַא; ןוא ,(גרובסטיּפ ןיא לוש-גניר-רעטעברַא רעד ןיא

 *לַאנרושז רעדניק, ןיא טקורדעג רעירפ טָאה רע סָאװ ."לטרעפ יירד

 עכלעוו ,(עיצקַאדער ןייז רעטנוא) "םוקפיוא, לַאנרושז םעד ןיא ןוא

 "םוקפיוא; ןיא .,(1928) "סנגייא, ךוב ןייז ןיא ןעמונעגניירַא טָאה רע

 -רַאפ סָאד, עמַארד עקיטקַא-יירד ןייז רע טכעלטנפערַאפ (1929)

 רעטקַאנײא םעד "רוטלוק עשידיי, ןיא רעטעּפש ןוא ,"דנַאל עטפושכ

 דייל; ךוב ןייז ןיא ןירַא ךיוא זיא סָאװ ,?רענידַאב עקיטנייה יד;

 ןוא "רענייטש ןוא העירז; עמַארד עקיטקַא-יירד יד ,"דיירפ ןוא

 "ךיירפ ןוא דייל, ךוב םעד ןיא .?טעטירָאטיױא רעד, רעטקַאנײא םעד

 לכ, ,"יאדכ, סרעטקַאנייא יירד טכעלטנפערַאפ ךיוא ןענייז (1954)

 רעירפ ןענייז סָאװ ,"גנַאגרַאפנוז רענייש ַא; ןוא "טבעל ןעמ ןמז
 ,ןרָאװעג טקורדעג טינ

 ןרָאװעג טריפעגפיוא ,טעמול ךורב ןופ ר"א זיא 1927 ינוי 12 םעד

 ס'.וװ "*.א .א .א, ןופ ןלוש יד רַאפ ?לּפמעט אקעמ; רעקרָאי-וינ ןיא

 ,רעדליב 8 ןוא ןטקַא 2 ןיא ליּפש ,"טייצ רעזדנוא ןופ גנַאזעג סָאד;

 -- סעיצַארָאקעד ,דרַארעשזד ידייס -- ץנעט ,ןעמָאי ןעב ןופ קיזומ

 | .ָאגַאי ןעב
 ַאטיז ןירעליּפשיוש רעשידיי רעד וצ טַארייהרַאפ ןעועג זיא .וו

 רעטכיד ןשידיי םוצ טַארייהרַאפ זיא ,המחנ ,רעטכָאט רעייז .רענטרעג

 ,ַאקלַאטשירק ןרהא

 ןפַאשעג סרָאטיזָאּפמָאק עשידיי ןבָאה .װ ןופ רעדיל לייט ַא וצ

 -עג סָאד; :ינדרי .מ רעגניז ןוא ןזח רעד טנכייצרַאפ ױזַא .קיזומ

 ,(בולָאג ןָאמָאלָאס) ?ןביוט, ןוא "ור, ,(יקסווָאניסַאי סחנּפ) *לגנַאז
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ץלַא טשינע ןוא "רעמיורט ַא לכוטסַאּפ ַא, ,"רעקסירט עלמהרבא;

 ,(ידרַאג םוחנ) "היוללה, ,(טרָאּפָאּפַאר בקעי ןזח) *ָאד זיא ָאד סָאװ

 יד זיא טציא טשינ; ,(יקסוװוַאלסַאז .נ) ?ןייווצ| סנייא ןוא סנייא;

 ַאק ,(ףּפָאק ָאעל) "קלָאפ קיבייא; ,(יקסניּפיר) *ןעלקַאװ וצ טייצ

 עלערעב; ,(ןעמָאי ןעב) "ןַאשזדיבָאריב; ,(ףָאקמעל .פָארּפ) "עלעגניי
 ,(ינדרי יכדרמ) *?עמַאמ,, ןוא (ןײטשדַאלג .י) *עלורעב

 רעמַאה רעד; דיל ס'וו ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה *קיזומ ָארטעמ,

 ,שטיווָאלָאװ ןופ קיזומ טימ *ּפרעס רעד ןוא

 -ערעּפָא ןופ ןרָאװעג טרידרָאקער זיא "רעמיורט ַא לכוטסַאּפ ַא;

 ,ןטרעצנָאק ענייז ףיוא טפָא סע טגניז רעכלעוו ,סרעיּפ ןַאי רעגניז

 יקציווָאסוק השמ רעלטסניק-דומע ןופ ןעגנוזעג ךיוא טרעוו סע ןוא

 טרידרָאקער זיא "ייווצ ןוא סנייא; .רעגניז ןוא םינזח ערעדנא ןוא

 ,יברַאג הרש ןירעגניז רעד ןופ

 ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .וו זיא 1957 רַאונַאי 26 םעד

 :ינדרי .מ טביירש רעדיל ס',וװ ןופ טיײיקשילַאקיזומ רעד ןגעוו

 וצ ןביירש לָאזמ שממ ךיז ןטעב סעמעָאּפ ןוא רעדיל ענייז ,

 גנוצ רעד ןוא רָאטיזָאּפמָאק םייב ןעּפ יד .ןעגניז ייז ןוא קיזומ ייז

 סָאד .טרָאוװ א סרעּפנייוו ייב ןּפעשטרַאפ טינ ךיז ןלעוו רעגניז םייב

 ןוא טרָאװ סָאד סָאװ ,טעָאּפ א ןזיא רעּפנייװ לייוו ,רַאפרעד זיא

 ןשינננמ ןכעלריטַאנ ַא ףיוא סיורַא םיא ייב ךיז ןענניז ןונינ רעד

 טינ רעדיל ןנַארטענוצ רָאטיזָאּפמָאק םעד טָאה רעּפנייוו ,ןפוא

 -ַאּפמַָאקַא-ָאנַאיּפ טימ וליפַא רָאנ ,םינונינ עקיטראפ טימ ןזיולב

 ,ןעגניז וצ טַאהענ ביל ךיוא טָאה ןייֵלַא רעּפנייװ ,ז . .. ,ןטנעמינ
 ,ןביוט; ןעגניז טייהנגעלעג רעדעי ייב רע טנעלפ טּפיוהרעביא

 רעשידיי ןייא טינ ...?גנַאזעג סָאד, ןוא !רעמיורט ַא ?כוטסַאּפ ַא,

 -שיריל סרעּפנייװ ףיוא ןלעטשּפָא ךיז ךָאנ טעוװ רָאטיזָאּפמָאק

 ."סעמעָאּפ ןוא רעדיל עקידוועגניז

 : ןסעיּפ עטקורדעג ס'וו

 רעטיירפַאב רעד ן{11

 רעּפנייװ .ז ןופ טקַא ןייא ןיא עטערעּפָא

 ,םידומע 40) 1925 קרָאי-וינ ,"תונתמ/, גַאלרַאפ

 ,ןטַאמרָאּפ-םָאבלַא

 רעּפנייו .ז+ 1

 טכַאנ רעד ןיא ץנַאט ַא

 (עיזַאטנַאפ)
 ,1925 רעבָאטקָא ,קרָאי-וינ ,?לַאנרושז רעדניק;}

 | ,123-22 .זז

 ,ן144 158 .,זז ,1929 ,קרָאונ ,"סנגייא; ךוב ןיא ןײרַא ,2אן|

 רעּפניװ .ז {1

 רעדנואוו

 (טקַא ןייא ןיא ליּפש ןטערעּפָא ןַא)
 ,1926 ,.צעד- ,ווָאנ ,קרָאי-וינ ,?לַאנרושז רעדניק,}

 ,ן1-6 .זז

 ,ן122-1432 .זז ,1929 ,קרָאונ ,"סנגייא; ךוב ןיא ןײרַא ,גא}

 רעּפנייו .+ז 1

 לָאמַא ןוא לָאמַא

 ,|15-21 .זז ,1927 ,,צעד- .ווָאנ ,,י .נ ,?לַאנרושז רעדניק,}

 1928 ינוי 22 ,עשרַאװ ,"גנוטייצ-סקלָאפ עניילק יד; ,4אָו

 ,ן120-121 .זז ,1929 ,קרָאױנ ,"סנגייא; ךוב ןיא ןיײרַא ,4ב1

 רעּפנייװ .ז {כ}

 לטרעפ יירד טימ ןָאילימ ַא

 ןרעטקַאניײאו
 ,{14-9 .זז ,1928 לירּפַא ,,י .נ ,"םוקפיוא;|
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 רעטַאעט ןשידיי

 ,{1111-119 .,זז ,1929 ,קרָאיונ ,"סנגייא; ךוב ןיא ןיײרַא ,לאָו

 רעּפניװ .ז {6}

 דנַאל טט'פושכ'רַאפ סָאד

 ןטקַא 3 ןיא עמַארד

 .ן1929 ץרעמ ,רַאורבעפ ,רַאונַאי ,.י .נ ,"םוקפיוא;}

 רענידַאב עקיטנייה יד ן}

 (רעטקַאניײא)
 רעּפנייװ .ז ןֹופ

 ,ן18-20 .זז ,1949 ,8 'נ ,י .נ ,"רוטלוק עשידיי,}

 ,ן1954 ,קרָאי וינ ,"דיירפ ןוא דייל , ךוב ןיא ןיירַא ,?א|

 רענייטש ןוא העירז 1

 ליּפשרָאפ ַא טימ ןטקַא יירז ןיא עמַארד

 רעּפנייװ .ז ןופ

 ,ן1950 לירּפַא ,ץרעמ ,רַאורבעּפ ,.י ,נ ,"רוטלוק עשידיי;}
 טעטירָאטױא רעד ןפ}

 ןרעטקַאניײא}
 רעּפנייװ .ז ןופ

 ,134-26 .זז ,1952 ,9 'נ ,.י .נ ,"רוטלוק עשידיי;}

 רעּפנייוו .7ד 1

 יאדכ

 1954 ,קרָאי וינ ,"דיירפ ןוא דייל, ךוב ןיא|

 רעּפנייוו .ז 11

 טבעל ןעמ ןמז לכ

 ,11954 ,.י .נ ,"דיירפ ןוא דייל, ךוב ןיאְו

 רעּפנייוו .ז {121

 גנַאגרַאפנוז רענייש ַא

 ,ן1954 ,.י .נ ,"דיירפ ןוא דייל , ךוב ןיא}

 ,50*949 .וז ,| ,".טיל ,שידיי ןופ ןָאקיסקעלא -- ןעזייר .ז
 .688 .ז , ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל, -- גייווצרעבליז ןמלז

 ,1962 ,קרָאיוינ ,"ךוב-רעּפניײװ .ז סָאד;

 םייח ,סעווַאלס

 ,קָאטסילַאיב ןיא 1905 ינוי 19 ןריובעג

 סָאװ ,רעטעברַא-רעדעל ַא -- רעטָאפ ,ןלױּפ

 ךיז המחלמ-טלעשו רעטשרע רעד ךָאנ טָאה

 -עג .תוסנרּפ-טפול ןוא רחסמ וצ ןעמונעג

 ךָאנרעד ,ןקותמ-רדח ַא ןיא רָאי ייווצ טנרעל

 תעב זיא סָאװ ,לוש רעשיסור ַא ןיא ןיירַא

 -עג טלדנַאװרַאפ המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד

 .ס זיא 1916 ןיא .לוש רעשטייד ַא ןיא ןרָאװ

 רעטשרע רעד ןיא ןענרעל ןטָארטעגניײרַא

 סלַא שידיי טימ לוש-גָאט רעלַאמרָאנ רעלופ

 .קָאטסילַאיב ןיא "ןייארַאפ-טנגוי; םייב ,ךַאוּפש-טכיררעטנוא

 ,טַאהעג םיא ףיוא טָאה יז סָאװ ,העּפשה יד ןוא ,לוש רעד טָא ןגעוו

 : .ס .רד טביירש

 ןענייז דיל עשידיי סָאד ,טרָאו עשידיי עטרעטיילעג סָאד ...,

 רעקידתוינחור ,רעיינ רעזדנוא ןופ טיורב עכעלנעט-נעט סָאד ןעוועג

 ןעעזענסיוא ןבָאה רעביירש עשידיי ,לוש דעזדנוא ןופ --- םייח

 ךעלגניי ןבָאה רדח ןקידתונכש ַא ןיא .עדנעגעל ןופ ןדלעה יוװ

 רעדָא שמוח השרּפ ַא ,טייקילייוװגנַאל ןיא ןוא ןרעגמוא ,טלענקעג

 טנרעלעג ,טייקיטכרָאפ ןוא ןערב טימ ,ןבָאה רימ ,ארמנ טַאלב ַא

 רעד ... .,ץרּפ ?טייז ַא ,םכילע-םולש ?טיּפַאק ַא ,עלעדנעמ קרּפ ַא

 -עטיל רעקידעבעל רעד רַאפ ןוא קלאפ ןופ ךַארּפש רעד רַאפ טלוק
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 -רקיע יד ףיוא ןניוא יד טנפעעג ירפ זדנוא טָאה קלָאפ ןופ רוטַאר

 -ענ םורַא ױזַא זיא ?וש יד .ןבעל-סקלָאפ ןופ ןעמעלבָארּפ עקיד

 ."טייקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי ןופ עירָאטַארָאבַאל עטשרע יד ןרָאװ

 -ניא ןכעלטפַאשנדײל ַא טַאהעג .ס טָאה ןרָאי עטסעירפ יד ןופ

 טריזינַאגרָא רעדניק עשינכש יד טימ ןוא ,רעטַאעט וצ סערעט

 -יואוו רעייז ןופ ףיוח ןפיוא ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא *ןעלקַאטקעּפס;

 ןשידיי ןיא גנולעטשרָאפ עטשרע יד ."קריצ; ןפורעג סע ןוא ,גנונ

 סלַא ןעעזעג טָאה רע סָאװ ,?עקירעמַא ןיא עשטנַאכ, ןופ ,רעטַאעט

 ןטרעטישרעד ַא שממ טכַאמעג םיא ףיוא טָאה ,רָאי 6-7 ןופ דניק

 תונכשב ןענופעג ךיז טָאה לוש עשידיי יד סָאװ םעד בילוצ .קורדנייא

 ,רעריסַאק ןעוועג זיא רבח ַא סרעטָאפ ןייז ואוו ,רעטַאעט-טָאטש ןטימ

 ןופ סעיציטעּפער יד רדסכ ןכוזַאב וצ טירטוצ ַא ןעמוקַאב רע טָאה

 ןקידנענערב םעד זייוולייט שטָאכ ןליטש וצ ידכ ןוא ,ןרָאיטקַא יד

 סנירעליש ןוא רעליש יד טימ ןעמַאזוצ ,רע טָאה ,טשרוד-רעטַאעט

 עכלעוו ןופ ,"ןטנוװָא; ןענדרָאנײא ןבױהעגנָא ,לוש רעשידיי רעד ןופ

 רעד .רעליּפש-טּפױה ןוא רעסישזער ,רָאטקעריד ןעוועג זיא רע

 ךיוא ןוא סרעטקַאניײא סמכילע-םולש ןופ ןענַאטשַאב זיא רַאוטרעּפער

 -ַאמַארד עטשרע ןייז .ןבירשעגנָא ןײלַא טָאה .ס סָאװ ,?ןסעיּפ , ןופ .
 ןופ לטיּפַאק ַא ןופ עיצַאזיטַאמַארד ַא ןעװעג זיא טעברַא עשיט

 ןבלַאהרעדנָא ןיא עמַארד ַא ןַאד ,"רעמורק רעד עקשיפ; סעלעדנעמ

 ערעווש ַא, נ"א זרעפ ןסייוו ןיא עסעיּפ עקיטקַאריפ ַא ךָאנרעד ,ןטקַא

 דוד וצ ןבעגעגרעביא 1926 ןיא טָאה רע עכלעוו) *עיצַארעּפָא

 .ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ זיא יז ואוו ,ןַאמרעה

 טפַאשלעזעג-רעטַאעט ַא ,רבח ַא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,טעדנירג .ס

 טמוק דלַאב ןוא ,"טסנוק רעד רעבָאהביל:טנגוי ןופ ןייארַאפ ,

 -רַאפ קָאטסילַאיב טרעוו 1920 ילוי ןיא .לָאמָאסמָאק :השרּפ יד

 שדוח ַא ךרעב טזָאלרַאפ יז סָאװ ,עעמרַא רעטיור רעד ןופ ןעמונ

 טנגוי רעקָאטסילַאיב לייט ןסיורג ַא טימ ןעמַאזצ ןוא ,רעטעּפש

 קירוצ ךָאנרעד ,עװקסָאמ ,קסנעלָאמס ,קסנימ : חרזמ ןייק .ס ךיז טזָאל

 -עדנַא ,עשרַאוװ ,קָאטסילַאיב ,קסנימ ,קסנעלָאמס רעדיוו : ברעמ םוצ

 ערענָאיצולַאװער עכעלטנגוי עשידרערעטנוא) ןלױּפ ןיא טעטש ער

 ןיק טרירגימע רע זיב ,סעמרוט עשילױוּפ ןוא ןטסערַא ,(טעברַא

 טנרעל רע ואוו ,םואעציל רעזירַאּפ ַא ןיא ןיײרַא טערט ,ךיירקנַארפ

 (ןָאברָאס) טעטיזרעווינוא ןיא רָאי 5 רע טרידוטש ךָאנרעד ,רָאי 2

 יד טָא ןופ ךשמ ןיא .ירוי .רד לטיט ןטימ טקידנערַאפ רע ןכלעוו

 (1925-28) ןוא ,שיזיוצנַארפ ףיוא ןבירשעג ךס ַא .ס טָאה ןרָאי

 -טנייה ןוא ץעזעג ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןגעוו רעכיב יירד ןבעגעגסױרַא

 .עטכישעג רעקיטייצ

 טפרַאװ ,גנוגעווװַאב רעשיצַאנ רעד ןופ רעקַאלפפיוא ןתעב ,1936 ןיא

 טרעװו רע .טעברַא:רוטלוק רעשידיי וצ רעכירַא ןצנַאגניא .ס ךיז

 -רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעװלַא ןופ ןרָאטַאיציניא יד ןופ רענייא

 רענייא ןוא טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןופ רַאטערקעס ,זירַאּפ ןיא סערגנָאק

 טָאה רע .סערגנָאק םעד ןופ ןטקעטיכרַא-טּפיױה עטסקיטכיוװ יד ןופ

 -מעטּפעס 17 םעד סערגנָאק ןופ גנוציז עכעלרעייפ יד טנפעעג ךיוא

 רַאטערקעס רעד יו ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ךָאנרעד זיא ןוא ,19237 רעב

 -עּפש טכַאמ רע ."ףוקיא; דנַאברַאפ-רוטלוק ןטעדנירגעג-יינ םעד ןופ

 ןוא רעדנעל עשיטלַאב יד רעביא ?ףוקיא, ןרַאפ ןעענרוט רעט

 .(דנַאלגנע ,דנַאלָאה ,עיגלעב) עּפָאריײא-ברעמ

 רעטייוצ רעד ןופ געט-המחלמ עטשרע יד ןופ קינַאּפ רעד ךָאנ

 סנמה; שידיי ףיא עסעיּפ ַא ןביירש ןעמונעג ךיז המחלמ-טלעוו

 ןשידיי; םוצ קרָאי-וינ ןייק ןקישוצקעוװַא ןזיװַאב ךָאנ יז ןוא ?הלּפמ

 -יפפיוא ןייק וצ ןעמוקעג טינ רעבָא זיא סע ואוו ,*רעטַאעט-טסנוק

 ,רבעפ 17 םעד זיא (זירַאּפ ןיא 1949 ןיא טקורדעג) עסעיּפ יד .גנור
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 2 ןיא ליּפש-סקלָאפ, סלַא גנוטעברַאַאב סדלַאווכוב .נ ןיא ,5

 ,ץרָאק ָאעל -- .קעד ,ךוָאר השמ -- קיזומ ,"רעדליב 11 ןוא ןטקַא

 -ַארפ ןשידיא ןופ לבמַאסנַא רעטַאעט; ןכרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא

 *זוַאהבָאלק לַאנרעטַארפ,, ןיא קרָאי-וינ ןיא ?ןדרָא סקלָאפ ןלַאנרעט

 -סקלָאפע רעד טימ םיא ךרוד רעטעּפש ןוא ,חמצ ןימינב ןופ ר"א

 ,עסעיּפ יד ןיא 1946 רַאונַאי 20 םעד .סעלעשזדנַא סָאל ןיא "עניב

 "טוקיי; ןכרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא ,רעלסעפ רַאקסָא ןופ ר"א

 -רעדנָא ןליּפשּפָא ןכָאנ ןוא ,זירַאּפ ןיא (רעטַאעט טסנוק רעשידיי)

 רעבמעצעד 21 םעד ןרָאװעג טײנַאב רעדיוו טרָאד ןענָאזעס בלַאה

 קחצי ןופ ר"א ,עסעיּפ יד זיא 1949 רעבמעטּפעס 2 םעד 8

 -הכולמ ןשידיי ןיא ,ןליוּפ ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ,גרעבדורג

 1949 רעבמעטּפעס 17 םעד ;ַאקסנימַאק לחר רתסא ןופ נ"א רעטַאעט

 ןיא ווָאקרוט טנומגיז ןופ ר"א ןרָאװעג טריפעגפיוא עסעיּפ יד זיא

 ;ליזַארב ,ָאיר ןיא קעטָאילביב-םכילע-םולש רעד ייב זײרקמַארד

 רעלסעפ רַאקסָא ןופ ר"א עסעיּפ יד זיא 1949 רעבמעצעד 28 םעד

 ,לסירב ןיא רעטַאעט-סקלָאפ ןשידיי ןכרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא

 -פיוא רעלסעפ רַאקסָא ךרוד יז זיא 1957 יַאמ 21 םעד ןוא ,עיגלעב

 .עניטנעגרַא ,סערייא סָאנעוב ןיא "טפיא; ןכרוד ןרָאװעג טריפעג

 גנוצעזרעביא רעשינַאּפש רעד ןיא ,ךיוא זיא עסעיּפ עבלעזיד

 יטרעבלַא לעַאפַאר ןופ ןגנוטעברַאַאב רעשיזיוצנַארפ סרבחמ ןטיול}

 רַאקסָא ןופ ר"א ,ןרָאװעג טריפעגפיוא ,ןָאעל ַאסערעט ַאירַאמ ןוא

 ןופ רעטַאעט-טעטיזרעווינוא ןיא 1962 רעבמעצעד 22 םעד ,רעלסעפ

 ,סערייא סָאנעוב

 טָאה ,ישיוו ןייק זירַאּפ ןופ ןפָאלטנַא עיזַאװניא-רעלטיה רעד תעב

 עמַארד יד שיזיוצנַארפ ןיא ןוא שידיי ןיא ןבירשעגנָא טרָאד .ס

 זיא טסקעט רעשיזיוצנַארפ רעד ."ךיירקנַארפ ןופ ןגעוו יד ףיוא;

 -נַארפ ַא ןופ ןריפפיוא םוצ ןרָאװעג ןעמונעגנָא המחלמ רעד ךָאנ

 ןרָאװעג טריזילַאער טינ רעבָא ,רעטַאעט שיזיוצ

 ןייז טימ ,.ס זיא ,ןָאיל ןיא טצעזַאב ךיז ,ישיוו ןופ טקישעגסױרַא

 .ןבעל לַאגעלמוא ןַא וצ ןייגוצרעביא טקיטיונעג ,דיי סלַא ,עילימַאפ

 -דנַאטשרעדיװ רעשידרערעטנוא רעד ןיא וויטקַא טלָאמַאד טרעוו .ס

 יד רַאפ ןעלקיטרַא ןוא ןפורפיוא ריא רַאפ טביירש ןוא גנוגעוװַאב

 -טינ-לָאמנייק יד ,שידיי ןיא ,קיטייצכיילג ,סעבַאגסיױא עלַאגעלמוא

 ?ףטַאל עלעג יד; עסעיּפ עטריפעגפיוא

 -המקנ; עמַארד ןייז ןבירשעגנָא .ס טָאה גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 -מעווָאנ 1 םעד זיא עכלעוו ,(זירַאּפ ןיא 1947 ןיא טקורדעג) "*רעמענ

 ,זירַאּפ ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ווָאקרוט סַאנָאי ןופ ר"א 1947 רעב

 ןופ ר"א ,1947 רעבמעצעד 21 םעד ;"טוקייא ןכרוד ,ךיירקנַארפ

 ןוא ,?לבמַאסנַא רעטַאעט רעשידייג ןכרוד ,קרָאיזוינ ןיא ,טכיל דוד

 ףיוא ,טקַא ןייא ןיא רוציק ַא יוװ ,ווָאקרוט סַאנָאי ןופ ר"א ,1948 ןיא

 ןלַאנָאיצַאנ:שידיײ, ןרַאפ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד רעביא רוט ַא

 -עגפיוא עסעיּפ יד זיא 1948 לירּפַא 8 םעד ;"דנַאברַאפ-רעטעברַא

 ר"א "טפיא, ןכרוד ,עניטנעגרַא ,סערייא סָאנעוב ןיא ןרָאװעג טריפ

 ןרָאװעג טריפעגפיוא עסעיּפ יד זיא 1948 יַאמ ןיא ;טכיל דוד ןופ

 ; עינעמור ןיא *רעטַאעט הכולמ ןשידיי, ןכרוד ָאריּפַאש ַאזיא ןופ ר"א

 עסעיּפ יד טריפעגפיוא ווָאקרוט טנומגיז טָאה 1948 יַאמ 29 םעד

 -ַארב ,ָאיר ןיא קעטָאילביב םכילע-םולש רעד ייב זײרקמַארד ןטימ

 עסעיּפ יד זיא 1949 רַאונַאי 31 םעד : טעטש ערעדנַא ןיא ךָאנרעד ,ליז

 רעטַאעט-סקלָאפ ןיא ווָאנָאסמַאס הרמת ןופ ר"א ןרָאװעג טריפעגפיוא

 -רעד ,עקירפַא-םורד ,גרובסענַאהָאי ןיא עיצַארעדעּפ-רוטלוק רעד ייב

 עסעיּפ יד זיא 1950 רעבמעווָאנ 16 םעד :טעטש ערעדנַא ןיא ךָאנ

 עשיטַאמַארד ַא ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא ףרָאדסיײװ .וו ןופ ר"א

 טליּפשעג 1948 ןיא ךיוא זיא עסעיּפ יד .ןדעוװש ,ַאמלַאמ ןיא עּפורג
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 ןופ ןָאקיסטעל

 .עקיסקעמ ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא זיא ןוא דנַאלָאה ןיא ןרָאװעג

 ןיא דנָאפ-רענסַאק השמ ןופ עימערּפ יד ןעמוקַאב טָאה עסעיּפ יד

 ,סערייא סָאנעוב

 ר"א ןרָאװעג טריפעגפיוא סערייא סָאנעוב ןיא זיא 1930 יַאמ ןיא

 -לַאװ רעד ןוא סהנוי ידע עסעיּפ ס',ס *טפיא; ןכרוד טכיל דוד ןופ

 ןעמוקַאב טָאה עסעיּפ יד .(זירַאּפ ןיא 1952 ןיא טקורדעג) ?שיפ

 .עניטנעגרַא ןיא דנָאפ-רענסַאק השמ ןופ ןיירּפ םעד

 טריפעגפיוא ווָאקרוט דנומגיז ןופ ר"א זיא 1950 טסוגיױא ןיא

 ןיא קעטָאילביב-םכילע-םולש רעד ייב זײרקמַארד ןכרוד ןרָאװעג

 "?גנַאזעג ןופ טייצ יד, ןטקַא 5 ןיא עמַארד ס'.ס ,ליזַארב ,ָאיר

 ןוא ,19523 ,זירַאּפ ןיא טקורדעג ,"עטצעל יד , נ"א טקַא רעטשרע)

 1950 .צעד 4 םעד זיא עסעיּפ יד ,(ןלױּפ ןיא 1961 ןיא טריפעגפיוא

 ,אורק .מ ןופ גנוצעזרעביא רעשיאערבעה רעד ןיא "רימזה תע; נ"א

 ,ביבא-לת ןיא "להא/, ןכרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא ,ץילסייוו ןופ ר"א

 טכעלטנפערַאפ קרָאי-וינ ןיא ?רוטלוק עשידיי, ןיא זיא 1954 ןיא

 סָאװ ,"סקניל ףיוא סטכער ןופ בתכ רעד; רעטקַאניײא ס'.ס ןרָאװעג

 ןיא זיירק ןשיטַאמַארד ַא ךרוד 1960 ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא

 טימ ,ןַאמרעדיײנש סקַאמ ןופ ר"א ,1961 ינוי 24 םעד ;ןליױּפ ,ץיווילג

 1961 ןיא ןוא ,קרָאי-וינ ןיא ףוקיא םייב עּפורג רעשיטַאמַארד רעד

 .עניטנעגרַא ןיא ךיוא יוװ ,ַאמולַאטַאּפ ןיא זיירק ןשיטַאמַארד ַא טימ

 ןאראג לעירבַאג ןופ ר"א רעטקַאנײא רעד זיא 1957 רעבָאטקָא ןיא

 *רעטַאעט עטילַאוטומ, ןיא שיזיוצנַארפ ףיוא ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ףיוא ,ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא זיא רעטקַאנײא רעד  .זירַאּפ ןיא

 -רָאּפ ףיוא ,ןוא ,עניטנעגרַא ןיא זיירקמַארד טנגוי ַא ךרוד ,שינַאּפש

 ,ליזַארב ןיא זײרקמַארד טנגוי ַא ןיא ,שיזעגוט

 ןייז (.י .ג) "רוטלוק עשידייא ןיא טכעלטנפערַאפ ,ס טָאה 1956 ןיא

 -ישרעד ףיורעד דלַאב זיא סָאװ ,"םַאדרעטסמַא ןופ ךורב, עמַארד

 עסעיּפ רעד ןופ ןטנעמנַארפ .עבַאגסיױא רעטַארַאּפעס א ןיא ןענ

 "טוקיי; ןכרוד ןרָאװעג ןבעגעג 1956 רעבמעצעד 14 םעד ןענייז

 ןרָאװעג טריפעגפיוא 1961 ץרעמ 24 םעד זיא עסעיּפ יד .זירַאּפ ןיא

 ןליוּפ ןיא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןכרוד ןַאמלעמ ריאמ ןופ ר"א

 זיא ןוא ,יַאלעונַאמ,, ןופ לָאר-טּפױה רעד ןיא ַאקסנימַאק ַאדיא טימ

 ענייז תעב ,ןרָאװעג טריפעגפיוא ,רעטַאעט םעד ךרוד ,רעטעּפש

 עסעיּפ יד זיא 1962 יַאמ 7 םעד .זירַאּפ ןוא ןָאדנָאל ןיא ,ןליּפשטסַאג

 םרָאפ רעד ןיא רעבָא ,םירג ןוא םויטסָאק ןיא) ןרָאװעג טריפעגפיוא

 קרָאי-וינ ןיא ןערָאװ טערב ןופ ר"א (גנונעייל רעשיטַאמַארד ַא ןופ

 ,?רעטַאעט רעשידיי רעיינ, רעד ךרוד ,?עניבסקלָאפ ,, רעד ןופ לַאז ןיא

 רעשיזיוצנַארפ סרבחמ ןיא ,עסעיּפ רעד ןופ דליב עטשרע סָאד

 ןעמָאד, לַאנרושז ןשיזיוצנַארפ ןיא טקורדעג זיא ,גנוטעברַאַאב

 ,שילױּפ ןיא ,טקַא ןטירד ןופ דליב עטייווצ סָאד ןוא ,(1958) *שידיי

 "גנוטייצסקלָאפ, רעװעשרַאו רעד ןופ עגַאליײב רעשיליוּפ רעד ןיא

(1961). 

 ס'.ס ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ "רוטלוק עשידיי; ןיא זיא 1962 ןיא

 ,?טָאג ןופ המחלמ יד; עמַארד

 ריִמ ןענייז רעדירב ןעצ; עסעיּפ ַא טקידנערַאפ ךיוא טָאה .ס

 ."ןעוועג

 ךָאנרעד טָאה ןוא דנַאלסור-טעיוװָאס טכוזַאב .ס טָאה 1958 ץרעמ

 ַא "רוטלוק עשידיי; רעקרָאי-ינ ןיא טכעלטנפערַאפ (1959 ,2)

 -לוק ןשידיי םוצ גנולעטש רעקיטרָאד רעד ןגעוו לקיטרַא-עיזיווער

 -פיוא זיא ןוא עקירעמַא טכוזַאב .ס טָאה 1962 ןיא .םעלבָארּפ-רוט

 .ןעגנורעייפ-"ףוקיא, ייר ַא ףיוא ןטָארטעג

 עשידיי ענעדישרַאפ ןגעוו ןעלקיטרַא טפָא ןבירשעג ךיוא טָאה .ס

 ,ןעמעלבָארּפ-רוטלוק
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 רעטַאעט ןטשידיי

 :ןסעיפ עטקורדעג ס'ס

 סעווָאלס .ח ןג}

 רעמענ-המקנ

 (רעדליב ןיינ ,ןטקַא יירד ןיא עידעגַארט)

 ן,זז 94 ,1947| זירַאּפ ,"יינספיוא; גַאלרַאפ

 סעוװָאלס ,ח ןזאָו

 רעמענ-המקנ

 רעזדנוא; סגרעבדלָאג .א ןיא .רדעג .טקַא רעטייווצו

 1501-512 .זז ,1961 ,קרָאי-וינ ,*עיגרוטַאמַארד

 סעווָאלס .ח 1

 הלּפמ סנמה

 ןטקַא ריפ ןיא ליּפש-סקלָאפ

 |,זז 1023 ,1949| זירַאּפ ,"יינספיוא; גַאלרַאפ

 סעווָאלס .ח ן3}

 שיפלַאװ רעד ןוא סהנוי יד

 ן.זז 117 ,19521 זירַאּפ ,"יינספיוא; גַאלרַאפ |

 סעװוָאלס .ח {4

 שטצעל יד

 "גנַאזעג ןופ טייצ יד; עסעיּפ רעיז ןופ טקַא רעטשרע

 ן19523 לירּפַא ,"טפירשטייצ רעזירַאּפ ,}

 סעװָאלס ,ח ן{כו

 סקניל ףיוא סטכער ןופ בתכ רעד

 (רעטקַאנייא)
 ן20-23 .זז ,1954 ,2 'נ ,קרָאי-וינ ,"רוטלוק עשידיי,}

 םַאדרעטסמַא ןופ ךורב {6|

 סעװָאלס .ח ןופ (רעדליב ןיינ ,ןטקַא ריפ ןיא עמַארד)

 1956 ,6 ,5 ,4 'נ ,,י .ג ,"רוטלוק עשידיי;}

 םַאדרעטסמַא ןופ ךורב ןסאו

 (רעדליב ןיינ ,ןטקַא ריפ ןיא עמַארד)

 ןרבחמ ןופ המדקה ַא טימ|

 ן32" ,זז111 ,19561 קרָאי-וינ ,"ףוקיא;

 טָאג ןופ המחלמ יד ן7}

 (רעדליב טכַא ,ןטקַא יירד ןיא עמַארד)

 (זירַאּפ) סעווָאלס .ח ןופ

 ן1962 ,4 ,2 ,2 'נ ,.י ,ג ,"רוטלוק עשידיי;}

 : שיזיוצנַארפ ןיא

 םַאדרעטסמַא ןופ ךורב {11

 דליב טשרע

 1958 ,1 'ינ ,"שידיי ןעמָאד;

 : שיליוּפ ןיא

 םַאדרעטסמַא ןופ ךורב ןנִו

 טקַא ןטירד ןופ דליב טייווצ =

 ,1961 ,לירּפַא ,עשרַאװ ,?עמיטש-סקלָאפ;

 .ע .ש

 ,"טייהיירפ ןגרָאמ , ילבמאסנא רעטַאעט , םייב *הלּפמ, ס'נמה -- דלאווכוב .נ

 ,1945 ראורבעפ 22 ,? 1

 ,טרָאד ,עיזַאטנַאפ םירוּפ עכעליירפ ַא--- *הלּפמ סנמה,, -- ןָאסלעגער םהרבא
 ,1945 .בעפ 28

 25 ,זירַאּפ ,"טרָאװ רעטעברַא, ,"הלּפמ סנמה, -- רעלדנעהנרָאק םהרבא
 ,1946 רַאונַאי

 ,"עמיטש רעזנוא ,, ,*עלָאּפַאמ סנעמָאה ןופ ערעימערּפ רעד וצ --- ןַאמליכ .נ
 ,1946 רַאונַאי 26 ,זירַאּפ

 ,.י .ג ,"רוטלוק עשידיי, ,קרעװ עשיטַאמַארד טנענישרעד ייווצ --- לטסעמ בקעי
 ,1948 ,4 ינ

2098 

 ןוא דנַאטשפיוא ןוא דנַאטשרעדיװ רעד ,ןברוח ןוא גירק רעד --- ליזיימ ןמחנ
 .1950 ,1 'נ ,טרָאד ,עיגרוטַאמַארד עשידיי יד

 ,3 'נ ,טרָאד ,טלַאהניא םעיינ א טימ---עדנעגעל עטלַא ןַא -- דלָאװכוב .נ
23 

 ,169:175 .וז ,1955 ,עשרַאװ ,"ןציקס ןוא סעידוטש , -- דרַאפס דוד
 ,1956 ,8 'נ ,י ,ג ,"רוטלוק עשידיי , ,סעװַאלס .ח ןופ ןסעיּפ -- לטסעמ בקעי
 יג ,זירַאּפ ,"טפירשטייצ רעזירַאּפ , ,אזָאניּפש ןופ ץרַאה סָאד -- ןיװטיל .מ

8, /1956/'7, 
 ,1957 ,13 ינ ,.י .ג ,"ןעגנולמאז , ,דלַאװכוב טניירפ ןיימ --- סעװָאלס .ח
 עשידייפ ,דנאבראפטנעװָאס ןיא רוטלוק רעשידי רעד ןגעװ -- סעװַאלס ,ח

 ,1959 ,2 'נ ,י ,נ ,"רוטלוק
 -הכולמ ןשידיי ןיא סעװָאלס .ח ןופ "םַאדרעטסמַא ןופ ךורב; --- דרַאפס דוד

 ,1961 לירּפַא ,עשראװו ,"ןטפירש עשידיי , ,רעטַאעט
 ,9 'ב ,י .נ ,"רוטלוק עשידײ, ,ןפאש ןיימ ןוא ךיז ןגעװ -- סעװָאלס .ח

1, 
 ,{499-512 .זז ,19611 קרָאי-וינ ,"עיגרוטאמארד רעזדנוא,- -- גרעבדלָאג .א
 ,,י ,ג ,"פ"מ, ,וטפיוא רעסיורג א-- "םאדרעטסמא ןופ ךורב, --- ןַאסלקוי .ר
 ,1962 יַאמ 6

 ,1962 יַאמ 17 ,.י .נ ,"פ"מ , ,סױא-נגָאט ,ןיײא-גָאט -- .נ ,א .פ
 ,רעטאעט רעװעשרַאװ ןיא "םאדרעטסמא ןופ ךורב, -- רעברַאפ לאימחרי

 ,1962 יַאמ 22 ,טרָאד
 ,"רוטלוק עשידיי , ,עקירעמא ןייק טסַאג וצ טמוק סעװָאלס םייח .רד -- ן--}

 ,1962 ,10 ינ ,י נ
 ,1827190 .זז ,1962 ,עשראוו ,"ןציקש ןוא ןעייסע; -- רעגרעב יליל
 ,"פ"מ, ,"םאדרעטסמא ןופ ךורב, גנוריפפיוא עטיײינַאב יד -- לארטאעט א

 ,1962 .צעד 13 ,.י נ

 הרש ,רעמאהיןילקַאשוד

 "ָאװָאנ ןיא 1905 רעבמעצעד 17 ןריובעג

 ןיא .ןרעטלע עשידיסח ייב ,ןלױּפ ,קסמָאדַאר

 ןייק טרעדנַאוװעגסיױא ,ייז טימ ןעמַאזוצ ,4

 ןַא ןיא ָאטנָארָאט ןיא טנרעלעג .עדַאנַאק
 -ירּפ ַא ייב םידומל עשידיי ,לוש רעניימעגלַא

 -עג רָאי 15 ןופ רעטלע ןיא .רערעל ןטַאװ

 ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןוא קרָאי-וינ ןיא ןעמוק

 םייב עּפורג עשיטַאמַארד יד) ?גניר טסנוק;

 טַאהעג טָאה יז ואוו ,(*רעטַאעט-טסנוק .,דייג

 .ןלָאר עניילק ןיא ןטערטוצפיוא טייהנגעלעג ַא

 יז עכלעוו טימ ,סעּפורט-רעדנַאװ עשידיי ןיא רעבירַא ףיורעד דלַאב

 -געמ יד קידנבָאה ,עקירעמַא ועביא רָאי 7 טרעדנַאװעגמורַא טָאה

 ,רעגַארּפ ַאניגער יו ןטײקטמירַאב עכלעזַא טימ ןליּפש וצ טייקכעל

 עּפורט רעד ןיא יז טָאה 1920 ןָאזעס ןיא .ַא"א יקסװעשַאמָאט סירָאב

 -ןעיורפ טּפױה יד טליּפשעג שטיווָארעימ דוד רעטכיד-סקלָאפ ןופ

 ריא ףיוא ןכַאמ ןעגנובעלרעביא עריא .עדַאנַאק ,געּפיגיװ ןיא ןלָאר

 טלקיװטנַא ןופרעד ןוא ,ךוב-גָאט ַא ןריפ ןָא טבייה יז זַא ,קורדנייא אזא

 -גיא םעד טסַאפרַאפ יז .ןביירש וצ גנוגיינ ַא ללכב ריא ייב ךיז

 לַאנרושז ןיא טקורדענּפָא טרעוו סָאװ *גנַאהרָאּפ ןרעטניה, רעטקַא

 ,(ךוב ריא ןיא ןיירַא רעטעּפש ,ווָארַאטָאלָאז ריאמ ןופ ר"א) *ָאגַאקיש;,

 טניישרעד 1934 ןיא .רעבָאהביל ןופ טריפעגפיוא דלַאב טרעוו סָאװ

 סָאװ ,"לדיימ ּפַאש ַאק גנולייצרעד ערעגנעל עטשרע ריא "גָאט, ןיא

 צריא ןָא ךיז ןבייה ךָאנרעד דלַאב .ריא וצ קרעמפיוא םעד טיצ

 -רעבליז ןמלז ןופ רייא) *רענַאקירעמַא; ןיא טּפָא ןקורד ןעגנולייצרעד

 ,"סטרעוורָאפ; ןיא ןוא *גָאט, ןיא קיטייצכיילג ךיוא טקורד יז .(גייווצ

 ןיא ןעניישרעד ןעגנולייצרעד עקיזָאדיד ןופ לייט רעטסערג רעד ןוא

 סָאד .?ןטלַאטשעג ןוא סנבעל, נ"א ךוב ַא ןיא 1946 ןיא קרָאי-וינ

 ,קיטירק רעד ןופ ןעמונעגפיוא טוג רעייז טרעוו ךוב

 ,עקידָאירעּפ רעשידיי רעד ןיא טסַאג רעטפָא ןַא טציא טרעוו .ד

 -וינ; ,"לַאנרושז רעדניקק ,"רעפמעק רעשידיא, ,"טפנוקוצ , יו
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 ,"געוו רעד, ,*רעלדָא רעדענעק,, ,*לגיּפש רעד, ,?טַאלבנכָאװ רעקרַאי

 ידע ןוא *לַאנרושז רעשידיא; ,(סערייא סָאנעוב) ":נוטייצ עשידיא;

 רעסיוא ,ואוו ,"סטרעוורָאפ, ןוא *גָאט ,, ןיא ךיוא יוװ ,"טייק ענעדלָאג

 ףיוא ןעלקיטרַא ,דלָאג ַארַאלק פ"א ךיוא יז טקורד ,ןעגנולייצרעד

 .סעמעט-ןעיורפ

 ןעמַאטש, ךוב רעטייווצ ריא קרָאי-וינ ןיא טניישרעד 1954 ןיא

 ,קיטירק רעד ןופ ןעמונעגפיוא רעמערַאוװ ךָאנ טרעוו סָאװ ,"ןגייווצ ןוא

 זיא יז ואוו ,לארשי תנידמ ןוא עניטנעגרַא טכוזַאב ךיוא טָאה .ד

 ,סעמעט עשירַארעטיל ףיוא סעיצקעל טימ ןטָארטעגפיוא

 :זיא רעטקַאניא רעטקורדעג ס',ד

 גנַאהרָאפ ןרעטניה

 (טקַא 1 ןיא עריטַאס ַא)
 ,1946 .י .נ ,?ןטלַאטשעג ןוא סנבעלק ךוב ןיא טקורדעג|

 ,ן305-219 ,זז
 .7 .ש

 ,482:83 .זז ,| ,"רוטארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל,

 עשווהי ,לייפ

 -עבורה ןיא 1885 רעבמעטּפעס 5 ןריובעג

 טבערטשעג .דמלמ ַא -- רעטָאפ .ןלױּפ ,ווָאש

 ןוא ,ןרידוטש רעדָא הכאלמ-לעב ַא ןרעװ וצ

 ןופ גנומיטשוצ יד ףיורעד קידנגירק טינ

 רָאי 11 ןופ רעטלע ןיא רע זיא ,רעטָאפ

 ,שזדָאל ןבענ ,ץינַאיבַאּפ לטעטש ןיא ןפָאלטנַא

 ַא ןיא לגניי-ןרעל ַא ןרָאװעג זיא רע ואוו

 -רעבירַא קידנענָאק טינ ,לקירבַאפ-ליטסקעט

 זיא ,סָאבעלַאב ןייז ןופ גנולדנַאהַאב יד ןגָארט

 ןרָאװעג זיא רע ואוו ,שזדָאל ןייק קעװַא .פ

 ןרָאװעג רע זיא 1899 ןיא טשרע .טעברַא-ןֹונַארפ ייב לגניי-ןרעל ַא

 ןקיטרָא םוצ טעברַא קידנגָארטּפָא ןוא ,ךַאפ םעד ןיא הכאלמ-לעב ַא

 -ַאב רע .רעטַאעט םוצ ןרָאװעג ןגיוצעגוצ רע זיא ,רעטַאעט ןשטייד

 יד רעטניה טירטוצ ַא ןוא רעטַאעט ןיא גנַאגנײרַא ןעיירפ טמוק

 ןיא ,זײרקמַארד ןשידיי ַא רע טריזינַאגרָא 1903 ןיא ןוא ,ןסילוק

 ,"לעמעל ינוק, סנדַאפדלָאג ןיא ?לסחנּפ; סלַא ףיוא טערט רע ןכלעוו

 ןיא ,רָאיטקַא רעלענָאיסעּפָארּפ ַא יװ ,ןיירַא רע טערט -- 5

 קידנריטויבעד ,יקסווָאקַאויּפס בקעי--רעלדַא םעס ןופ עּפורט רעד

 םעד בילוצ ."ריל גינעק רעשידיי; סנידרָאג ןיא "דיסח השמ/, סלַא

 ,סעּפורט ןופ ךיז ןלַאפעצ ןוא ןדנירג עטּפָא סָאד ,ןרעדנַאװ ןקידרדסכ
 סעּפורט יד ןיא רָאי ייווצ עטסטנָאנ יד ןופ ךשמ ןיא רעביא רע טייג

 ןוא ןייטשנַארב דוד ,יײסבַאס ,יקסרימָאטישז .,יקסווָאקַאוויּפס ןופ

 עשיבַארַאסעב ןוא עשיניאַארקוא רעביא ןליּפש עכלעוו ,ץעענַאּפמָאק

 1907 ןיא ךיז טָאה סָאװ ,עּפורט סצעענַאּפמָאק רעסיוא ,ךעלטעטש

 יד ,פ טליּפש טייצ רעד טָא ןופ ךשמ ןיא .עשרַאוו ןיא טרילבַאטע

 ןיא ?סקַאמ; ,"סחוימ עלעצרעה, סרעטכיר ןיא "קיזייא ,/ : ןלָאר

 תדקע, סנדַאפדלָאג ןיא "לאעמשי/, ,"ןירָאטײנ יד עלהנח, סנַאמנייפ

 . ןיא ?גנַאטעגניצ; ,"אבכוכ רב? סנדַאפדלָאג ןיא ?סוּפַאּפ, ,"קחצי

 ,"ןירעכַאמ-ףושכ; סנדַאפדלָאג ןיא ?םוקילא, ,"תימלוש, סנדַאפדלָאג

 סרעניײטַאל ןיא ?עלעקנַאי, ןוא "םייח השמ, סרעטכיר ןיא "למוחנ;
 ."עלעדיפ סדוד;

 ,ןטסַאקרעבליז) ןילבול ןיא רעלדַא םעס טימ .פ טליּפש 1908 ןיא

 טימ ךיז טקינייארַאפ עכלעוו ,(ַאקסוװַאלסארענ ,ןַאמּפיל ,דירפ ,ימע-ןב

 טימ ךיז טקינייארַאפ ןוא דלַאב ךיז טדיישעצ רעבָא ,ןיקסווָאקַאוויּפס

 סיוא ךיוא םיא טמוק עפורט רעד טָא ןיא .1910 זיב ןענָאסרעיײמ
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 ןופ ןָאקיססעל

 ,(ָאקסעלַאכימ -- רעטעּפש) טַאלבסייוװ .מ ,םיובלעטייט טימ ןליּפש וצ

 ,ַאקסװָאטרעביל ,שטיוװָאניבַאר ,רעלדנַאס ,לקניפ .פ ,ןוַארב עקווָאיל
 ןופ שינעפיול ַא ןָא רעדיוו ךיז טבייה דלַאב .א .א ,רעבייר ינעפ

 ָאקסעדיב טימ וויטקעלָאק טייצ לקיטש ַא 1910 ןיא .עּפורט וצ עּפורט

 ,ןײטשנטָאר טימ רעטעּפש ,קירָאק טימ ךָאנרעד ,ווָארָאטקָאד ןוא

 ,רעקעב ןוא שזרָאשז טימ טרָאד ןופ ןוא רעפנעג טימ רָאי יירד

 1916 ןיא .רענװַארַאש וצ םעדכָאנ ,רעלדַא םעס וצ קירוצ רעדיוו

 ןליּפש'ס ואוו ,(וװעיַאלָאקינ ןיא) עפורט סטרעביל ןיא ןטָארטעגנײרַא

 ,ןַאמלעדע .נ ,ןַאמלעדע .ס ,ןַאמסייו .ה ,טרעביל .מ ,טרעביל בקעי

 .ַא .א ןירב .ש ,ןירב ַאזָאר

 יד ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא ן'.פ זיא 1917 זיב 1909 ןופ ךשמ ןיא

 "פלעטָאמ, ,"ןייז ןעמ לָאז שטנעמ ַא, סרָאש ןיא "עלערעב; ןלָאר

 סנַאמנייפ ןיא "היעמש; ,"לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג,; סנידרָאג ןיא

 -ליוקעווק, ,"ןירענַאקירעמַא יד, טרָאש ןיא *ינעב, ,"שדוק תבש;

 -רַאפ ַא ןיא, סנייבשריה ןיא "חנ, ,"םירישה ריש; סרָאש ןיא "רעב

 ."תרפא עלערימ/, סנידרָאג ןיא ?שינָאד, ןוא *לקניוו םענעפרָאװ

 ןיא (וועיק ןיא) דנַאלסור ןיא רָאפנעמַאזוצ-ןטסיטרַא ןשידיי ןכָאנ

 רעמונ עּפורט רעוויטַארעּפָאָאק רעד ןיא ןעמונעגניײרַא .פ טרעוו 7

 עכלעוו ,(ָאקסעדנַארב ,ןיבור םחנמ ,ןַאמסייוו .ה :ייז ןשיוװצ) סנייא

 ,וועיק ןיא ןוא קסנימ ןיא ךָאנרעד ,גושטנעמערק ןיא ןליּפש ןָא טבייה

 טליּפש טרָאד ןוא ,עּפורט סטרעביל טימ ךיז טקינייארַאפ יז ואוו

 -לַאװרַאפ ןופ דילגטימ סלַא ןבילקעגסיוא טרעוו .פ .1919 זיב .פ

 .ל .י טימ ןעמַאזוצ ןוא ,ןייארַאפ רעוט-טסנוק רעוועיק םנופ גנוט

 עשידיי עטשרש סָאד וועיק ןיא רע טריזינַאגרָא .ַא .א לָאװמיוב

 ,"לקניוו רעזדנוא; רעטַאעט-הכולמ

 טַאגעלעד סלַא טקילײטַאב ךיז .פ טָאה 1920 רעבמעטּפעס ןיא

 טלייוועג זיא ןוא וועיק ןיא רעוט-טסנוק ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטשרע ןיא

 -רַאפ רעד ןיא דילגטימ ןוא םוידיזערּפ ןופ דילגטימ ַא יוװ ןרָאװעג

 גנוטלַאװרַאפ רעלַאינרעבוג רעלמַאה רעד ןופ טרעוו ןוא ,גנוטלַאוװ

 רעקיטרָא רעד ןופ רעטלַאוװרַאפ סלַא ןטעברַאפ גנודליב-סקלָאּפ ןופ

 ןרָאװעג טמיטשַאב .פ זיא רעטעּפש טייצ עצרוק ַא .עיצקעס-טסנוק

 .עינרעבוג רעלמָאה ןיא סָאניק ןוא סרעטַאעט עלַא ןופ רָאטקעריד סלַא

 ןטימ טעטלַאװרַאפ .פ טָאה 1930 ץרעמ 1 ןזיב 1924 יַאמ 1 ןופ

 -הכולמ ןשידיי רעװקסָאמ ןופ טַארַאּפַא ןלעיסנַאניפ-ןוויטַארטסינימדַא

 םנופ רעטערטרַאפ-לעטש ַא ןעוועג רָאי עטצעל סָאד ןוא רעטַאטעט

 1 ןופ .עענרוט ןשיאעּפָארײא םעד טכַאמעגטימ ןוא רָאטקעריד

 רעטקיטכעמלופַאב א ןעוועג .פ זיא 1920 רעבמעווָאנ 1 ןזיב ץרעמ

 זיא 1920 ןופ ףוס םוצ ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןשהכולמ רעקסנימ םנופ

 ןטשרע ןופ רָאטַאזינַאגרָא ןוא רָאטקעריד סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב רע

 -עג .פ טָאה 1922 ןיא .?ןעמָאר, רעטַאעט ןשירענייגיצ ןשהכולמ

 (צעמָאג קריצ רעװקסָאמ ןיא רָאטקעריד-ףליהעג סלַא טעברַא

 -טסניק רעטעברַא רעטשרע; רעװקסָאמ ןיא רָאטקעדיד -- 1922 ןיא

 ."רעטַאעט רעשירעל

 טסרעװ ?סעמע, ןיא

 : טגָאזעג

 ןייא ןופ רעביא טייג ,ךעלטעטש ןוא טעטש .רעביא םוא טרָאּפ

 ןבעל ַא טבעל ןוא ליפ רעייז טעברַא ,רערעדנַא רעד ןיא עּפורט
 טי

 ,ייליבוי ַא םענייז וצ ,עיפַארגָאיב ןייז "אנ

 ןוא רעגנוה טדייל ,ןטייצ עשירַאצ יד ןיא רָאיטקַא ןשידיי ַא ןופ
 עלַא יד וצ .,סעװַאטסירּפ ןוא סרעטסיימצילָאּפ יד ןופ תורצ ,טיונ

 ,ןרָאטקעריד יד ןופ ןדייפ ןעמוקסיוא טּפָא רעייז טנעלפ תורצ

 םעד ןריטאולּפסקע ךעלנעמ טייו יווװ ףיוא ןכוז ןנעלפ עכלעוו

 .ףמַאק ןרעווש ַא ייז טימ ןריפ ןעמוקסיוא טגעלפ טּפָא .,רָאיטקַא

 .עפורט סרעלדַא םעס ןיא קיירטש ַא ךרוד ל?לייפ טריפ 1911 ןיא
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 רעטַאעט ןשידיי
0555 = 

 סיוא טמוק סע ןוא ,וװיטקעלַאק ןשירבח ַא ןיילַא טריזינַאנרַא רע

 רעטנוא לָאמַא ,ןלַאפנייא'ענעדישרַאפ ייֵצילַאּפ רעד רַאפ ןכוז וצ

 -כרוד ןפוא ןימ רעדנַא ןַא ףיוא לָאמַא ןוא רעיילש ןשישטייד ַא

 .עסעיּפ עשידיי ַא עניב רעד ףיוא טלנומשעג

 רעטַאעט רעשידיי רעטלַא רעד זַא ,ןענַאטשרַאפ טוג טָאה לייפ ,.,

 ,ןיינרעטנוא זומ ןוא רעטייוו ףיוא ןויטקעּפסערעּפ ענייק טינ טָאה

 ןשידיי ןטְלַא םנופ ןיינוצקעװַא ןלייפ ןעננואווצענ טָאה ץלַא סָאד

 וצ ןַאד ךיז טמענ ?ייפ .ןצנַאגניא םיא טימ ןסיירעצ ןוא רעטַאעט

 -מדַא רעד וצ -- טעברַא רעלַארטַאעט ?ייט ןקיטכיוו ַא רעייז

 ."רעויטַארטסיג

 רָאטקעריד-ףליהעג ןעוועג .פ זיא 1941 טסוגיױא זיב 1937 ןופ

 1941 טסוגיוא ןופ ,*לָאמָאסמָאק יקסנינעל רעטַאעט; רעװקסָאמ ןיא

 ,רעיושוצ עכעלטנגוי רַאפ רעטַאעט ןופ רָאטקעריד -- 1944 יב

 ,ערעּפָא רַאפ עידוטס רעד ןופ רָאטקעריד -- 1948 זיב 1944 ןופ

 .קריצ רעװקסָאמ ןיא רָאטקעריד -ףליהעג -- 1958 זיב 1948 ןופ

 -עט ךעלטפַאשלעזעג זיא ןוא עיסנעּפ-הכולמ ףיוא רעבירַא ךָאנרעד

 ,טסנוק ייב רעטעברַא רַאפ םייה רעלַארטנעצ רעד ןיא קיט

 טימ עטכישעג-סנבצעל ןייז ,שיסור ןיא ,ןבירשעגנָא ךיוא טָאה .פ

 -יוש עסיוועג ןגעוו סעקיטסירעטקַארַאכ ןוא סעטַאד עשיפַארגָאיב

 ןענישרעד זיא סע ןוא ,טליּפשעג טָאה רע עכלעוו טימ רעליּפש

 ןשידיי ַא ןופ ןבעל סָאד, ךוב א ןיא (.זז 98) 1928 ןיא עװקסָאמ ןיא

 רעלַארטַאעט רעשיסורלַא רעד ךרוד ןבעגעגסױרַא .,*רָאיטקַא

 ,טפַאשלעזעג

 .} .ש

 ,רעקיצּפײל קרַאמ ןוא יקסרימַאבויל .י ןופ .ע .ש

 ראונאי 26 עװקסָאמ ,"סעמע רעד, ,לייפ .ד .יא .ָאניק ןוא רעטאעט -- ן--;}
28, 

 ,1938 ,עװקסָאמ ,"רָאיטקא ןשידיי א ןופ ןבעל סָאד, --- לייפ ,י --- {שיסור ןיאו

 ערלעז ,ןַאלּפַאק

 ,קרָאי-וינ ןיא 1925 רַאונַאי 22 ןריובעג

 לוקס-ייה ,לוקס-קילבָאּפ טקידנעעג .עקירעמַא

 -ַאק-ןילקורב ןיא סרעטסעמעס 2 ףךיוא ןוא

 ןיא ןעמוקַאב םידומל עשידיי עריא .שזדעל

 טָאה יז עכלעוו ,לוש גניר-רעטעברַא ןָא

 ,טקידנעעג

 טליּפשעג ןיוש רָאי 8 ןופ רעטלע ןיא ךָאנ

 דנַאלָאר; ןיא ןסטיּפ עשידיי ןיא ןלָאר-רעדניק

 ,ןסקַאזועגרעטצא-זיא יז ןעזװ ןוא ,?רעטַאעט
 ןעגנוזעג טהש:ןוא ,רָאב:ןיא ןײרַא יז זיא

 ןטייקיאעפ עלַארטַאעט עדיא טקרעמַאב טָאה ןעמ ואוו ,רָאי ייווצ
 רעד ףיוא ןלָאר-ןיטערבוט ןליּפש וצ ןרָאװעג טרישזַאגנַא זיא יז ןוא

 יד; עטצערעּפָא רעד ןיא ָאקסעלַאכימ ןוא וועדעבעל טימ ץניוװָארּפ

 ,"ןוגינ רעטפושכרַאפ רעד , ןיא ווָאקָאלבַאי טימ ,*החּפשמ עכעליירפ

 -ליװעדָאו עשידיי יד ןיא ןליּפש ןטָארטעגנײרַא יז זיא ךָאנרעד

 -ַאעט ןשידיי ןעמיטיגעל םוצ רעבירַא קידוצ טרָאד ןופ ,סרעטַאעט

 רעליּפשיוש עכלעזַא טימ ןליּפש וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג ןוא רעט

 ינעשזד ,ןָאקיּפ ילַאמ ,גרובנעדלָאג לעוימעס ,ץרַאװש סירָאמ יוװ

 -רעדנַא , ןיא 1962-1963 ןָאזעס ןיא ןוא ,רעטעלק טקַאמ ,ןײטשדלָאג

 ,סקופ ָאעל טימ ?רעטַאעט ןעס

 .} .מ

 .רעדנעלדירפ סקאמ ןופ .ע .ש
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 המלש ,ןייטשניז

 ןלױּפ ,ןילבול ןיא 1912 יַאמ 9 ןריובעג

 "רעדעל רעד ןיא עטקיטפעשַאב -- ןרעטלע

 -סקלָאפ עשידיי ,רדח ןיא טנרעלעג ,עשזנַארב

 רעד ןיא .עיזַאנמיג סרעּפש ןיא ןוא לוש

 רעד ןיא וויטקַא ןרָאװעג טנגוי רעטסעירפ

 טערט רע ואוו ,גנוגעווַאב-"ריעצה רמושה,

 סא טריפ ןוא רָאטַאמַאלקעד סלַא סױרַא

 רעטעּפש .,*לָאטיּפש ןיא רענעגושמ , סווָאנַארד

 -יטַאמַארד םיצוביק-הרשכה יד ןיא ןפַאשעג

 ןיא "הלעמב; ץובק ןטימ ןוא .,ןזיירק עש

 סרוּפצ .רד ,"עטַאל עלעג יד, עסעיּפ ספלָאװ טריפעגפיוא קסנָאלּפ

 ,הביבס רעד ןיא ןבעגעג ךיוא ןעגנולעטשרָאפ יד ןוא ,*דנַאטשפיוא;

 -שירפ דוד ןופ עיצַאזיטַאמַארד ןייז ףיוא .ז טריפ קעװַאלצָאלװ ןיא

 טסיטרַא ןופ) *רעזָאלסטעברַא רעד, עסעיּפ יד ןוא ?םלוג, סנַאמ

 .ןעגנולעטשרָאפ-יווער ךיוא יוװ ,(רָאוטרעּפער סגרעבמַאס

 טריפעגפיוא ,ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא ןעניד ןתעב ,1927 ןיא

 ,"גנויספָאד; סנירבָאק ,ןילָאװ ,ָאנרַאס ןיא זיירק-רעבָאהביל ַא טימ

 ןשידיי ןופ ןטרעצנָאק-טרָאװ טימ ןליוּפ רעביא ןרָאפעגמורַא ךָאנרעד

 -טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא םייב .רַאוטרעּפער ןשירעלטסניק

 טָאה רע ואוו ,דנַאלסור-טעיווָאס שיניאַארקוא ןייק ןפָאלטנַא המחלמ

 ,זײרקמַארד ַא טימ וואליאַארב ןיא טריפעגנָא 1941 זיב 1929 ןופ

 ןופ קידנענעיל ןוא ,סעקנעצס ןוא ןסעיּפ עלעוטקַא קידנריפפיוא

 ,"רעטומ יד; סיקרָאג ןוא *?רעביוט רעד, סנַאסלעגרעב ,םכילע-םולש

 -סיוא ןַא ןעמוקַאב ןוא ,סרוקנָאק-רעטַאעט ַא ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז

 ,עיצַאּפוקֶָא רעשיצַאנ רעד ךָאנ .רענעיילרַאפ רעטסעב סלַא גנונכייצ

 -סנַארט) ַאקנירעמשז ןופ ָאטעג רעד ןיא ןרָאװעג ןבירטעגניירא

 ןוא רעדניק עשידיי יד ןופ רערעל ןעוועג זיא רע ואוו ,(עירטסינ

 -לארשי-ץרא ןופ סרעדנוזַאב ,ןעגנוריפפיוא עניילק טכַאמעג ייז טימ

 רענעי ןופ רענַאזיטרַאּפ יד טימ טעברַאעגטימ ךיוא .רעטקַארַאכ

 ,טנגעג

 טרָאד ןוא ,רעגַאל רעגרעבמַאב ןיא ןעמוקעג ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 טימ ,"עידוטס עשיטַאמַארד עשידיי רעגרעבמַאב , יד טעדנירגעג

 (ןורכז ןופ) סעיצַאזיטַאמַארד ענעגייא ענייז ףיוא טריפ רע רעכלעוו

 יווער ַא םענייז ,*200,0002 סמכילע-םולש ,"םשה שודיק, סשַא ןופ

 .ַא .א ?ביבא לת;

 "טרָאװ רעזדנוא; גנוטייצ יד ןדנירג ןפלָאהעג טרָאד ךיוא טָאה .ז

 ,(תויתוא עשידיי טימ ךָאנרעד ,עשינײטַאל טימ רעירפ ,שידיי ןיא)

 ןענַאטעילעּפ ,םונהיג-יצַאנ ןופ ךעלדליב ןבירשעג טָאה רע ואוו
 ךיז טָאה רע .רָאטקַאדער רעשירַארעטיל ןעוועג ןוא יראדןב ּפיא |

 רענעכנימ ןיא ןוא "גנוטייצ רעגרעבסדנַאלא רעד ןיא טלילײטַאב

 ןטרעצנַאק טימ ןרָאפעגמורַא זיא ןוא ,"ןברוח רעטצעל רעד, לַאנרושז

 ,רעמיווש ןזח טימ ןעמַאזוצ

 -עג יד טַאהעג טָאה רע ואוו ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג 1947 ןיא

 -רעּפער ןשירעלטסניק ,ןרעסעב ןיא ןטערטוצפיוא טפָא טייהנגעל

 ןעגנורעייפ ןוא ןטרעצנָאק-טרָאװ עשידיי ענעעזעגנָא ייר ַא ףיוא רַאוט

 ינוי ןיא ןוא ,עקירעמַא ןופ טעטש ערעדנַא רעביא ןוא קרָאי-וינ ןיא

 יירא-ןב ןופ ר"א עּפורג עשיטַאמַארד ַא ןפַאש ןפלָאדעג ,1

 .ןעגנולעטשרָאפ 2 ןבעגעג טָאה עכלעוו

 גייווצ םעד ןדנירג ןפלָאהעג .ז טָאה רעוט רעכעלטפַאשלעזעג ַא יו

 ,"הדסמ;) דנַאברַאפ-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ:שידיי םייב םיטילּפ ןופ

 ,רעציזרָאפ רעד זיא רע ןכלעוו ןופ ,(403 גייווצ
 .} .מ
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 עידוטס עשיטַאמַארד עשידיי רענרעבמַאב
 רעדנירג רעד טביירש עידוטס רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד ןגעוו

 םיטילּפ יד ןופ גנוטייצ רעד ןיא זַא ,ןןייטשניז .ש| הירא ןב המלש

 רעטַאעט שידיי ןגעוו עיסוקסיד ַא ןעגנַאגעגנָא זיא "געוו רעזדנוא;

 ןלעטשוצפיוא ידכב? זַא ,הטיש ַא ןעוועג זיא סע ןוא ,ןזרעגַאל יד ןיאו

 ןעמוקפיונוצ ךיז ןלעוו סע זיב ןטרַאװ ןעמ ףרַאד ,רעטַאעט שידיי ַא

 ַא ןפַאש ןעמ לָאז ייז ןופ ןוא ןטסיטרַא עלענָאיסעּפָארּפ ענעזעוועג

 עצנַאג יד ןענידַאב ןפרַאד טעוװ סָאװ ,רעטַאעט שידיי לַארטנעצ

 ןוא .ןםיטילּפ עטעװעטַארעג יד ןענופעג ךיז ןבָאה'ס ואווו ענָאז

 יו הגרדמ רעבלעז רעד ףיוא ןייטש טינ טצוו רעטַאעט סָאד ביוא

 ,"ןייז לעוטקַא טינ סע טעװ ,רעטַאעט-הכולמ רעדנַא ןַא

 רעד ןופ רָאנ ,הטיש רעד טָא ןופ ןטלַאהעג טינ רעבָא טָאה ןייטשניז

 -געמַאזוצ טָאה רע .ןָאט סעּפע ףכית ףרַאד ןעמ זַא ,רעטצעזעגנגעק

 "ןלַאנָאיסעּפָארּפ טשינ; ,עטריטנַאלַאט ,עקיאעפ עּפורג ַא ןעמונעג

 ןשיטַאמַארד ַא ןפַאשעג יז טימ סעומש ןשרבח א ךָאנ ןוא ,עכעלטנגוי

 רעגרעכמַאב, יד ןרָאװעג ןפורעג ףיורעד ץרוק זיא סָאװ ,זיירק

 ."עידוטס עשיטַאמַארד עשידיי

 ןסיורג ןיא טריפעגפיוא ייז טימ רע טָאה 1946 רַאורבעּפ 20 םעד

 טיול ,"םשה שודיקא ,דנַאלשטייד-ברעמ ,גרעבמאב ןיא לַאז-רעגַאל

 טריזיטַאמַארד טָאה רע סָאװ ,גָאלָארּפ ַא טימ ,ןטקַא 5 ןיא ,שַא םולש

 -ָאקעד ,רעטכעש ןוא ןַאמָארג -- קיזומ) ןורכז ןופ ןבירשעגנָא ןוא

 ,(גרעבצלַאז --- סעיצַאר

 :גנוריפפיוא רעד ןגעוו טביירש רעיושוצ ַא

 .ׁשֲא םולש ןופ "םשה שודק,

 תיראש עשידיי יד ךעלדנעטשרַאפ טציא זיא קידנעטש יו רעמ,

 שודיק, ןופ טסייג רעקרַאטש רעד .'םשה שודיק, ןסַאמ-הטילּפה

 ,רענַאיטרַאּפ עקיטנייה ערעזדנוא טשרעהַאב ךיוא טָאה 'םשה
 -רעד .רעײטשרַאפ-ַאטעג עטנַאקַאבמוא עלַא ןוא רעפמעק-טנָארּפ
 עכלעוו גנורעטסייגַאב עלַאסָאלַָאק יד ךעלדנעטשרַאפ ךיוא זיא רַאפ
 רעכעלדימרענוא רעד קנַאד ַא .רעיושוצ יד ןעמונעגמורַא טָאה

 רעד ןופ גנוריפפיוא יד זיא ?במַאסנַא ןוא רעסישזער ןופ טעברַא

 טסָאקעג טָאה ימ ערעיוהעגמוא .טנַאזָאּפמיא ןלַאפעגסיוא עסעיּפ

 טימ ןייֵלַא ,רעטַאעט סָאד ןלעטשוצפיונוצ 'ןרָאטַאמַא; ערעזדנוא

 ,עניב יד ןכַאמ ,רעטערב יד ןּפעלש טזומענ ייז ןבָאה טנעה ענענייא

 700-800 רַאפ ץיַאלּפ קידנפַאש לָאז ןסיורג םעד גנונדרָא וצ ןעננערב

 טריפענסיוא קיצרַאה ןוא םרַאו ןבָאה סרעדנוזַאב . .. .ןשטנעמ

 -ַאווש . . . (יקסווַאדיװ) לדוד ןוא (דנָאשז .ה) עלהרובד ןלָאר ערעייז
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 ןופ ןָאקיסטעל

 ןופ ןעגנוריפסיוא יד ךיוא ןעוועג ןענייז טכעלש טינ רָאנ ,רעכ

 (דלַאװנעקרעב) לרעדיינש ,(גרעבצלַאז) רעטומ ,(גרעבנעזָאר) רעטָאּפ

 -סיוא יד ןעוועג זיא לופסקורדנייא .. . (גרעברעקוצ) טסניד יד ןוא

 טמוק סע .(רעסישזער רעד ,ןייטשניז) ליסַאװ קַאזָאק ןופ גנוריפ

 רעסישזער ןוא רעדנירג םעד חכ-רשי ןקיצרַאה ןסיורג ַא ... תמאב

 ."לקַאטקעּפס ןכייר ןרַאפ ןייטשניז

 : טביירש ןיסנָאקסיוװ

 זדנוא ךיז טָאה עכלעוו ,עידוטס עשיטַאמַארד רעגרעבמַאב יד,

 יד ןופ ענייא קפס םוש ילב ןיא ,עניב רעד ףיוא טלעטשעגרָאפ

 ןעוועג טלָאװ סע .הטילּפה תיראש רעד ןשיוװצ עטסקיאעפ-טסעב

 ןיז םעד ןיא ןוא ,טסנוק עסיורג ייז ייב ןליוו רימ ןעוו טכערעג טינ

 -- קיטירק םשל קיטירק --- ןופ ןלידב ךרוד ןקוק ,ךַאז רעד וצ ןייגוצ

 רעד ייב ןענייז רימ .קורדסיוא םוצ ןעננערב גנוצַאשּפָא ַאזַא ןוא

 ןבעג ןוא ןקיטומרעד טרָא םעד ףיוא ייז ףרַאד ןעמ זַא ,גנוניימ

 -ענ לבמַאסנַא םעד ןשיװצ ?לייוו ,טעברַא רעקידרעטייוו וצ קשח

 ןוא טנַאלַאט-עניב ןופ םינמיס ןזייוװַאב סָאו ,עקינייא ךיז ןעניפ

 רקיע רעד ןוא ,ךיז רעביא ןטעברַא ןלעװ ייז ביוא זַא ,ןייז ןָאק'ס

 ןביילב ייז ןלעוו ,ליצ םוצ תונשקע ןוא טּפַאשביל יד ןרילרַאפ טינ

 ."ןטסיטרא-עניב עשידיי ןופ החּפשמ רעוויטקַא רעד ןיא

 ,"ַארנוא, ןופ רעייטשרָאפ יד ןעמוקעג ןענייז גנולעטשרָאּפ רעד וצ

 ןעגנַאגעג זיא עסעיּפ יד .ָאריּפש רעניבַאר ןוא ןָאסניבַאר לענריוק

 .גרעבמַאב ןיא לָאמ 15 ךרעב

 :גנוריפפיוא רעד ןגעוו טביירש רעמַאזדלָאג םייח

 םייב ןייטשניז 'ה רעד ןבָאה טזומענ טָאה טעברַא עקידלַאװנ ַא,

 ןריפוצ ןוא ןשטנעמ עיור קידנעמענ לייוו ,עסעיּפ יד ןריסישזערנייא

 ךַאז עטסנרע ַאזַא ןיא ןוא ,טסנוק רעכיוה ןופ הנרדמ אזַא וצ ייז

 ."טבַאגַאב ןייז ךיוא ןעמ זומ ,,םשה שודיק, רעד זיא סע יו

 -סקלָאפ ַא ,ביבא לת? ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא 1946 לירּפַא ןיא

 -סנבעל עלעוטקַא ףיוא טיובעג ,גָאלָארּפ טימ ןטקַא 3 ןיא ליּפש

 .ש ךרוד טריסישזער ןוא טעברַאַאב ,לארשייץרא ןופ רעדליב

 "רעטכעש ןוא ןַאמָארג גנוטייל עשילַאקיזומ ,ןייטשניז

 ,ליּפש-סקלָאפ ,"ביבא-לת,

 :דמַאזדלָאג .ח טביירש גנוריפפיוא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו

 -עברַא ןקידלארשי-ץרא ןופ רעדיל ןיא ךייר רעייז זיא עסעיּפ יד ,

 -ָאקעד ענעגנולעג יד ןכַאמ קורדנייא ןטוג רעייז ַא ןוא ןבעל-רעט

 -וצ ,ןעגנוזַאל ןרָאװעג ןפרָאוװעג ןענייז ענעצס רעד ןֹופ .סעיצַאר

 ךיז ןעניפעגנ ןוא ןבעל רימ ןכלעוו ןיא טנעמָאמ םוצ עטסַאּפעג

 רעד ןופ טייקיטעט עשירעפעש יד ןרָאװעג ןזיוועג זיא סע ,טציא
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 רעטַאעט ןשידיי

 רוטַאקירַאק-טָאּפש ַא ןיא קיטייצכיילג קידנלעטש ,טנגוי רעשיצולה

 ןופ לייט |ןם|רעניילק ַא טּפַאכרַאפ'ס עכלעוו ,עיצַאלוקעּפש יד

 -ניא ןרָאװעג טלעטשעננעמַאזוצ זיא עטערעּפָא יד .טננוי רעזדנוא

 -רענָא ,ימ ןייז רַאפ טנידרַאפ רעכלעוו ,ןייטשניז 'ה ךרוד ןצנַאנ

 ."וויטקעלָאק רעצנַאנ ןייז ךיוא יוװ ,ננונעק

 ,(1946 יַאמ 8) םזירעלטיה ןופ גנואיירפַאב רעד ןופ טיײצרַאי םוצ

 ןייז טריפעגפיוא ןייטשניז .ש ןופ ר"א *ָאידוטס, רעד ךרוד טרעוו

 ,סיצַאנ יד ןופ עיצַאלוטיּפַאק יד טרעדליש סָאװ ,?גנוטייצ עקידעבעל;

 רעטקַאניא סמכילע-םולש טריפעגפיוא ָאד ךיוא טָאה ןייטשניז

 ,"טלעג-הכונח;

 המלש ןופ ר"א טריפעגפיוא טרָאד טרעוװ 1946 טסוגױא 8 םעד

 ,רעטכעש -- קיזומ) 200,000, עידעמָאק סמכילע-םולש ןייטשניז

 (ןרעטש -- סעיצַארָאקעד

 :דמַאזדלָאג .ח טביירש ןליּפש סָאד ןוא גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 ַא זיא '200.000, סמבכילע-םולש ןריפסיוא ךיז ןעמענ סָאד ,

 קנַאד ַא ןייטשניז 'ה םעד טמוק סע סָאװרַאפ טירש רעטנַאוועג

 -ְלַא ןופ טינ רעבָא םיא טיײרפַאב סָאד .ימ רעכעלקריוו ןייז רַאֿפ

 עלעמיש ... .ןעמוקלופראפ ןוא ןטעברַאמורַא ןכעלטנירג ןקיטייז

 םעד טכַארבעגסױרַא טָאה (רעפישזער רעד ,ןייטשניז) רעקָארָאס
 ןעועג רע זיא ךעלכַאװש ?סיב ַא ... ּפיט םכילע-םולש ןקיטכיר

 ,רעטכָאט רענענופעגקירוצ ןייז ןופ הנותח רעד תעב טקַא ןטצעל ןיא

 ןפערטנעמאזוצ ןתעב רעביא ןייֵלַא ךיז טנייטש . . , ןייטשניז .,

 ,םכילע-םולש ןופ 200,004

 -ָאמ ןענייז סָאד .... ןלעזעג רעדיינש ענעזעוועג ענייז טימ . .. . ךיז

 ַאלָאל יורפ) עינעמ עיטע ,גנובַאנַאב עשירעלטסניק ןופ ןטנעמ

 עינעמ עיטע ןופ עלָאר רעד ןיא טוג ךיז טניפעג . . . (גרעבדלָאג

 .ַאנװַאמיפעי ַאניטסענרע טרעוו יז ןעוו קירעהעג יוװ ךיז טייב ןוא

 ריא ןעניפעגסיוא ןופ טנעמַָאמ ןיא יז זיא ךעלכאווש ?סיבכ ַא

 ףיֹוא יוװ ןענייו ןָא טגנַאפ יז ןעוו ,הנותח ריא תעב רעטכָאט

 ךיז טָאה (דנָאשז הנח יורפ) עקלייב . .. שינַאכעמ ,גנולעטשַאב

 קישטיעװָאלַאס ... םומיסקַאמ םעד ךיז ןופ ןבעגסיױורַא טימַאב

 -עגלַא ןיא ... ןכרש ַא ןופ ּפיט רעקיטרַאננייא ןַא (אמקיד םייח)

 .?לָאר רעקיזָאדרעד ןיא טונ יוװ רעמ רע זיא ןיימ

 -נערַאפ זיא סָאװ) ןריסישזערנייא ןביוהעגנָא ךָאנ טָאה ןייטשניז

 ןוא שטנעמ .,טָאג; סנידרָאג בקעי (ןַאמדנַאז ךרוד ןרָאװעג טקיד

 ןוא ,1947 רַאונַאי 25 םעד ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא סָאװ ,"לווייט

 ,ןלַאפעצ ךיז עידוטס יד זיא ףיורעד ץרוק

 עשידיי רעגרעבמַאב,; יד טָאה ץנעטסיוקע ריא ןופ ךשמ ןיא

 ןרעגַאל יד ןיא רַאוטרעּפער ריא טליּפשעג ךיוא *עידוטס רעטַאעט
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 .ךַאבסנַא ןוא ףרָאדנַאװש ,גרעבמַא ,גניפַאדלעפ ,דלַאװנרעפ ןופ

 :ןענייז עידוטס רעד ןופ רעדילגטימ יד

 םהרבא ,רעבורג רַאקסָא ,דלַאװנעקרעב ,קאב .ס ,ןַאמטלַא לעומַאס

 ,רעמירד ןמלק ,גרעבדלָאג ַאלָאל ,ץנַאלג השמ ,לעקניפרוג ,רעלטרָאג

 המלש ,רעניוו .ח ,יקסווַאדיװ םירמ ,יקסווַאדיװ הירא ,אמקיד םייח

 ,שטיוװָאבוקַאי קירע ,ןַאמדנאז ,גרעבצלַאז ,ע ,דנָאשז היח ,ןייטשניז

 םייח ,שטיװָאקרַאמ ,רעטכייל םייח ,סקַאל המלש ,יקסוװָאקטנעצַאי

 ,מ ,גרעברעקוצ .א ,יקסווַאלּפָאּפ לדנעמ ,ןַאמדירפ ,ל ,יקצינעטּפעס

 ינ ,גרעבנעזָאר ַאסול ,גרעבנעזָאר ,רעטייר לדיי ,ןַאמסיײר .י ,גינעק

 ,קעש םוחנ ןוא דלעפנייש ,רעיינש .ס ,יקצעלדעש ,ןיבור ַאטעי ,טָאר

 ,ןייטשניז המלש ןופ .ע .מ
 תטמ 004264 1626601608, 1010764 3001, 22ת00622, 2420 12, 1946.

 טש190089:מ--תטמ 162404 241, '.'82014002, 16:860210, 240. 7 (9), 1946.

 חשמ ,שמש
 {1951 .צעד 31 ,טשעג -- 1881 רַאונַאי 29 .בעגְו

 ,ןוָארַאבז ןיא 1881 רַאונַאי 29 םעד ןריובעג

 ןבָאה עכלעוו ,ןרעטלע עמערָא ייב ,עיצילַאג

 רעד ,טלעו רעד ףיוא רעדניק 16 טכַארבעג

 -- רעטומ יד ןוא ,ןזח ַא ןעוועג זיא רעטָאפ

 וצ טלעפעג טָאה בוטש ןיא רעבָא ,םַאבייה ַא

 רעטָאפ רעד זיא 1886 ןיא ןוא ,טעז רעד

 ןעוועג זיא רע ואוו ,עקירעמַא ןייק ןרָאפעגּפָא

 לסיב ַא טימ ןעמוקעגקירוצ ןוא ,ןזח רָאי ןייא

 רעבָא ןיוש ךיז טָאה רע .טלעג טרָאּפשעגּפָא

 רעטלַא רעד ןיא ןטלַאהניײא טנָאקעג טינ רעמ

 .עקירעמַא ןייק ןרָאפעגקירוצ רעדיוו זיא ןוא םייה

 חסּפ ףיוא ןוא רעברַאב ַא ייב טנרעלעג ךיז ןשיווצניא טָאה .ש

 רע ןעוו זַא ,ױזַא ,תוצמ ןקַאב םייב רעקעב ַא ןפלעהוצ רע טגעלפ

 קרָאי-ינ ןיא ןעמוקעג טרעדנוהרָאי ןט-20 ןופ בייהנָא ןיא זיא

 -עגנָא דלַאב רע טָאה ,רעדניק ערעדנַא יד ןוא רעטומ רעד טימ

 ,רעברַאב ַא ןרָאװעג ךָאנרעד ןוא ,יירעקעב ַא ןיא ןטעברַא ןביוה

 ןָאטסוַאה טסיא ףיוא ּפַאש-רעברַאב םענעגייא ןַא ןטלַאהעגנָא ןוא

 ,1914 זיב טירטס

 טרָאד ןופ טייו טינ טָאה ןָאינוי-סרעקעב יד סָאװ םעד בילוצ

 ַא ןבָאה ּפַאש-רעברַאב ס'ש טגעלפ ,לַאקָאל-גניטימ ריא טַאהעג

 .ש ןוא ,רעמיטנגייא ןוא רעטעברַא-רעקעב יד ןופ רעכוזַאב ךס

 ןשידיי ןטימ טריסערעטניארַאפ קרַאטש ןרָאװעג ךָאנ ױזַא זיא

 -רעקעב יד ןופ ןרָאװעג טרישזַאגנַא זיא רע זיב .,ךַאפ-רעקעב

 ןוא ,עיצַאזינַאגרָא רעייז רַאפ רָאטַאזינַאגרָא-דלעפ סלַא רעמיטנגייא

 רעביא ןעיירעקעב עשידיי יד ןכוזַאב רע טגעלפ קעווצ םעד רַאפ

 ךַאפ ןקיזָאד ןופ עגַאל יד ןביירשַאב ןוא ,עדַאנַאק ןוא עקירעמַא

 -ךַאפ ןקיזָאד ןיא ."עמיטש סרעקעב עשידיא יד; ןַאגרָא רעייז ןיא

 ,טיבעג ַא ןגעוו ךיוא ןבירשעג טפָא רעייז .ש רעבָא טָאה לַאנרושז

 -ַאעט שידיי ןגעוו :ןצרַאה םוצ טנָאנ רעייז ןעוועג םיא זיא סָאװ

 עכלעוו ,ןרָאיטקַא עשידיי עסיוועג ןגעוו סרעדנוזַאב ןוא ,רעט

 קידלַאװג ןעוועג .ש זיא ױזַא .םיטניא סרעדנוזַאב ןעוועג םיא ןענייז

 -עמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ רעדנירג ןיא טייז ןייא ןופ טבילרַאפ

 (ןליפעג עכעלטפַאשנַאמסדנַאל סיוא ןוא) ,יקסועשַאמָאט סירָאב עקיר

 -ריק עלעקנַאי לַארטַאעט םוצ ,ףַארג רעטיּפ ,גרעברעקוצ עניגער וצ

 ןופ רָאטקעריד ןוא רעדנירג םוצ רעקינייו טינ רעבָא ,םיובנעש

 רעד ךרוד ,טָאה רע ןעמעוו ,ץרַאוװש סירָאמ רעטַאעט טסנוק ןשידיי

 .ףליה עקיטיונ יד ןזיװעגסיױרַא קידנעטש עיצַאזינַאגרָא-סרעקעב
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 סרענוֶא ירעקעב יטלעשעּפס;, יד טָאה 1929 רעבמעצעד 15 םעד

 ןקירָאי-253 םעד טעקנַאב ןסיורג ַא טימ טרעייפעג *ַאקירעמַא ווָא

 טייהנגעלעג רעד ייב ןוא ,ייז טימ גנודניברַאפ ס',ש טניז ייליבוי

 עניימ , ג"א ןעלקיטרַא ס'.ש ןופ גנולמַאז ַא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא

 שידיי ןיא טַאמרָאפ-לַאנרושז .זז 283) "רעקעב עשידיא טימ רָאי 5

 ,(שילגנע ןיא 76 ןוא

 -עג רעקירָאיי70 ןייז ןרָאװעג טרעייפעג זיא 1950 ,ווָאנ 17 םעד

 זיױלב טעמכ לָאמסָאד) לַאנרושז ַא ןוא טעקנַאב ַא טימ גָאט-ןריוב

 ,(שילננע ןיא בור יּפ לע ןוא ןעגנוסירגַאב ןופ

 ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ש זיא 1951 .צעד 231 םעד

 :ױזַא םיִא טריזירעטקַארַאכ גייווצרעבליז ןמלז

 -ַאעט ןשידיי ןופ 'ןטָאירטַאּפ, עתמא יד וצ טרעהענ טָאה שמש ,

 יו ןגָאלשעג טינ ךיז טָאה רע .טרָאס ןרעסעב ןופ רעבָא ,רעט

 שטָאכ ,רענייב ןייק םענייק ןכָארבעג טינ טָאה רע .ייז ןופ עכנַאמ

 -רַאפ שממ טָאה רע עכלעוו ,'סרַאטפ, ענייז טַאהעג ךיוא טָאה רע

 ןגעק קיטירק םוש ןייק ןעמענרַאפ טנַאקעג טינ טָאה ןוא ,טרעטעג

 ,דיסח ַא שממ ,רעשימַאניד רעייז א ןעוועג זיא רע םגה ,רעבָא .ייז

 טקירדעגסיוא רעלטסניק עטרעראפ ענייז וצ עביל ןייז רעבָא רע טָאה

 םעד רַאפ רע טָאה טייז ןייא ןֹופ .דייר ןיא יו םישעמ ןיא רעמ

 טָאה רע ואוו ,לאנרושז רעד שטָאכ .רעדעפ יד טצונעגפיוא קעווצ

 ןעועג זיא ןוא ,לאנרושז ךַאפ רענייר ַא ןעווענ זיא ,ןבירשעג

 ברָאד שמש טָאה ,ןעמעלבָארּפ-עיטעּפָארּפ ,ְךַאפ רַאפ טמיטשַאב

 טנַאנ ןעוועג םיא ןענייז סָאװ ,רעליּפשיוש ןגעוו ןעלקיטרַא ןבירשעג

 ןבירשעגנ ,ללכב רעטַאעט ןשידיי םוצ עביל סיוא ןוא ,ןצרַאה םוצ

 יד ףיוא טכיוװעג טניילעג רעמ טָאה רע עכלעוו ןיא ,סעיזנעצער

 ,טקעוועג דימת ,רקיע רעד ,ןוא ,קיטירק רעד ףיוא יי ,ןטייז עטוג

 ,רעטַאעט ןשידיי ןיא ןיינ לָאז ןעמ זַא

 ןעועג זיא ןרָאיטקַא עשידיי רענַאיצילַאג יד וצ גנואיצַאב ןייז

 -עג טָאה רעליפשיוש ַאזַא ןעוו סרעדנוזַאב ,עכעלרעדירב ַא שממ

 לַאפ ןיא רעדָא רעטלע רעד ףיוא טּפיוהרעביא ,ףליה ןייז טפדַאד

 ."טייהקנַארק ןופ

 .שטיװָאקרַאמ סיאול ןופ .ע .מ

 ,1939 ,קרָאי וינ ,"רעקעב עשידיא יד טימ רָאי 25 עניימ, -- שמש השמ

 ,"פמיטש סרעקעב עשידיא יד, ,ןעברָאטשעג גנולצולּפ שמש השמ -- {-ב)
 .1952 ראונאי 4 ,י :נ

 {---}104118 90םג0005, 4666024 01 100 8'/8240 2106:0600, 1206 26 714
 "6 ןסשנ58 224/6ז 8 0106, 1 א. צ., ןגםטג;קצ 4, 1932.

 עלעגייפ ,ץינַאּפ
 {ןָארעמ האל-ץגייפו

 ייב ,עטיל ,וָאלסַארב ןיא 1892 ןריובעג

 -לעב ַא ןגנמ ַא -- רעטָאפ .ןרעטלע עמורפ

 יד ןרָאלרַאפ רָאי 5 ןופ דניק סלַא .הליפת

 ןייק רעביא ךיז טגָארט עילימַאפ יד .רעטומ

 ַא ךרוד יז טכַאמ רָאי 8 זיב ואוו ,קסניווד

 טרָאפ יז .רעטומ-ףיטש ועד ייב ןבעל רעווש

 יז ןאוו ,עגיר ןיא החּפשמ ריא וצ ּפָא

 ערענָאיצולָאװער-גנערטש ַא ןיא טגנערברַאפ

 -ןָאל ןייק 1908 ןיא טרירגימע יז זיב הביבס

 רעד ייב טריטסיזקע'ס ואוו ,דנַאלגנע ,ןָאד
 ,עּפורג עשיטַאמַארד ַא "דניירפ רעטײברַא; עּפורג רעשיטסיכרַאנַא
 "ױש רעד סלַא טמירַאב רעטעּפש) ןײטשדלָאג םעס ןופ טריפעגנָא
 ןקיטלָאמַאד ןגעק טַאדיטנַא סלַא ,(גרובנעדלָאג לעוימעס רעליּפש
 ןעמַאנסױא טימ) רעטַאעט ןעמיטיגעל ןוא לָאה-קיזומ ןשידיי ןקיליב
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 ןופ ןָאטיסטעל

 (.ַא .א שטיװָאקשָאמ ,ןַאמנייפ ןרעלָארטסַאג רענַאקירעמַא יד יו

 ןכעלרעגריב-יטנַא ןוא ןשיטסילַאנָאיצַאניטנַא ריא בילוצ רעבָא

 ערעייז ייב ןרָאװעג טנָאמרעד רָאנ רעמענליײטנָא יד ןענייז דעטקַארַאכ

 ,עטשילגנערַאפ ערעייז ייב רָאנ ,עשידיי-טינ ךיוא ןוא ,ןעמענ עטשרע

 יד ןיא טקילײטַאב ךיז "ינעפ; ןעמָאנ ןרעטנוא ,ּפ טָאה ױזַא

 -נייא ענייז ,?טײרּפשעצ ןוא טייזעצ , סמכילע-םולש ןופ ןעגנוריפפיוא

 ןיא *רָאמ ַאנַא, סלַא ןוא ?ןענָאפ-רעגיז טימ, סיקסניּפ ,סרעטלַא

 ךיז ןוא ,*עיציטעּפער יד, סנעזייד ,"ןשטנעמ עמַאזנייא, סנַאמטּפיױה

 ןעזייר םהרבא ןופ טנוװָא-דײשּפָא ןוא םינּפ-תלבק ןיא טקילײטַאב

 .רעדיל ענייז ןעגניז טימ ןָאדנָאל ןיא

 עבלעזסָאד יז טָאה ,קרָאי-וינ ןיא 1911 לירּפַא 1 םעד ןעמוקעג

 ַא טריפ ןוא ץינַאּפ ףסוי רעוט ןכעלטפַאשלעזעג ןטימ הנותח רָאי

 -אטראק רַאקסָא טימ טקילײטַאב ךיז 1914 ןיא .ןבעל שיטַאבעלַאב

 יז ואוו ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא טשרצ .?לגיּפש ןעמורק/ ןיא יקסנישז

 -יניא רעד ךרוד ,רעדיוו יז זיא ,1922 ןיא םייה ריא טכַאמעג טָאה

 .רד ןוא ָאריּפַאש םייח ,טומַאלַאמ ,ל .י ,סַאלב ָאעל .רד ןופ וװיטַאיצ

 ,ןבעל ןלערוטלוק-שידיי ןיא וויטקַא ןרָאװעג קירוצ ,ןַאמסטרָאװ .י

 רעדיל ןוא רעדילסקלָאפ עשידיי טימ ןטעוטסױרַא ןביױוהעגנָא ןוא

 -ַאס ןשירַאטעלָארּפ ןקיטלָאמַאד ןרַאפ טשרעוצ ,רעטכיד עשידיי ןופ

 עטמירַאב-טציא יד טלקיװטנַא ךיז טָאה סע סָאװ ןופ ,םוירָאטַאנ

 רעשידיי ,א"וויי ,ןלושסקלָאפ עשידיי רַאפ ,"גנונפָאה ןופ טָאטש;

 ,סעיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ ענעדישרַאפ ןוא בולק-רוטלוק

 ןיא ןטָארטעגפיוא ,ּפ זיא ,לארשי ץרא ןייק געוו ןפיוא ,1927 ןיא

 "םַארגָארּפ-סטרעװרָאפ, ןפיוא *ָאידַאר ידיוויא; רעד ףיוא קרָאידוינ

 ןטירטפיוא-טרעצנָאק עריא ןגעוו .ןעזפיוא סיורג ןפורעגסױרַא ןוא

 :סיל םהרבא רעביירש-לארשי רעטנַאקַאב רעד טביירש לארשי ןיא

 -נָאק רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןרעוו טנכייצרַאפ לָאז ,

 -ןײרַא ָאד ןיוש טָאה'מ .לארשי-ץרא ןיא דיל ןשידיי ןופ טרעצ

 סָאד זיא לָאמסָאד .הרוחס-לנומש ַא יו ל?לדיל שידיי ַא !טּפַאכענ

 טָאה עסערּפ יד .טנווֶא רעצנַאג ַא ןרָאװעג טעמדיוועג דיל עשידיי

 טשינ ,רעטעּפש ייס ןוא רעירפ ייס טירטסיורַא םעד ןניוושראפ

 וו יונעג 'רבד, .קינָארכ רעד ןיא וליפַא 'ןרימַאלקער, טלָאװעג

 ןיוש זיא סָאד ךיוא .ןעמוקעג טינ רענייק זיא ןרעטש ,'ץראה,

 ,7! הנרדמ ַא

 ,ה רעטכיד ןטימ ןעמַאזצ ,רוט ַא טכַאמעג .ּפ טָאה 1947 ןיא

 ןוא ,עדַאנַאק ןוא טיָארטעד ,קרָאי-וינ ,ָאגַאקיש רעביא ,טַאלבנעזיור

 יד ףיוא ןטָארטעגפױא זיא ןוא ,ןטרעצנָאק טימ ןטָארטעגסױרַא

 ."גָאט, ןופ ןטרעצנָאק-ָאידַאר

 ןייק ןטרעצנָאק ייווצ ףיוא ןרָאװעג ןדַאלעגנייא .ּפ זיא 1951 ןיא

 ,"ףליה ןוא רוטלוק, טפַאשלעזעג רעד ןופ ָאקיסקעמ

 ,לארשי תנידמ טכוזַאב ,ןַאמ ריא טימ ,רעדיוו יז טָאװ --- 578

 תצעומ, רעד רַאפ ןטרעצנָאק ףיוא ןטָארטעגפיױא זיא יז ואוו
 ,"תולעוּפה

 -עשזדנַא סָאל ןיא סױרַא טערט .ּפ סָאװ ,ןרָאי עלַא יד ןופ ךשמ ןיא

 יד ןרָאװעג ןוא טכַאמעג טבילַאב רעיוהעגמוא ךיז יז טָאה ,סעל

 -פיוא קידנעטש טרעוו טירטסױרַא רעדעי ריא .,*קלָאפ ןופ ןירעגניז;

 ,גנונעקרענָא ןוא טּפַאשביל סיורג טימ ןעמונעג

 -רעבליז| רעווליס עליצ טימ טַאהעג טָאה יז סָאװ ,ךערּפשעג ַא ןיא

 לָאמַא טָאה יקסרַאליב רָאדיס ןעוו זַא ,טלייצרעד יז טָאה ,ןגייווצ

 טלַא יו ךימ טסגערפ וד, סנעזייר ןעגנוזעג סעלעשזדנַא סָאל ןיא

 ,טגָאזעג ריא ןוא ריא וצ ןעמוקעגוצ ךָאנרעד יורפ ַא זיא ,"ןיב ךיא

 עליצ ןוא ,"דיל רעיא ןעגניז טרָאטעג טינ טָאה יקסרַאליב; זַא

 : טקרעמַאב רעווליס
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןוא ץרַאה ?יפוזַא טימ דיל סָאד רימ רַאפ טנניז עלעגייפ ןוא,

 זַא ,רעכיז ןעוועג זיא עכלעוו ,יורפ ענעי ײטשרַאפ ךיא זַא ,המשנ

 ריא .,ץינַאּפ עלענייפ רַאפ רָאנ ןרָאוועגנ ןבירשעג זיא דיל סָאד

 יו רָאלק זיא טרָאװ סעדעי .רעיוא סָאד טעלנ ןוא טננילק םיטש

 ץרַאה ?יפיוזַא םעד ןיא טניל ךָאד ןוא ,ןייטש ןופ טקַאהעגסיוא

 ."המשנ ןוא

 סָאװ ,םובלַא ןַא ,רַאוטרעּפער ריא ןופ לייט ַא טרידרָאקער טָאה .ּפ

 ןיאק ,"ןעגנַאגרַאפ זיא ןוז יד ,?עלעקנַאי, :רעדיל יד טלַאהטנַא

 םייח .רד) *ןטכענ רעד קעװַא זיא'ס, ,(קיטריבעג) *דנַאל םענעדלָאג

 ןייש ַא ביל'כ; ןוא "רעש םעיינ ַא ףיוא רימ טליּפש; ,(יקסווָאלטישז

 ,דלעפיונ ַאיוליס רעטכָאט ריא ןופ טרינַאּפמָאקַא ,*עלעגניי

 -- בייל ינַאמ) "דיל-גיווא :רעדיל יד טלַאהטנַא סָאװ ,םובלַא ןַא

 ,(ףָאקמעל .פ --- טַאלבנעזיור .ה) *עמַאמ ,עמַאמ/ ,(יקסווָאניסַאי סחנּפ

 .ש) "רעליטש ,רעליטש, ,(קיטריבעג .מ) ?ןעגנַאגרַאפ זיא ןוז יד;

 :שידיי) "בגנ ןופ דנַאר םייב ,, ,(יקסווָאקלָאװ ,מ --- יקסניגרעשטַאק

 ,ל -- ןעזייר םהרבא) *ןבעל ןיא ךָאנ בָאה'כ, ,(יקפניגרעשטַאק .ש

 "במה; (בולָאג .ש -- טַאלבנעזיור .ה) "םהרבא ןופ טָאג; ,(דלָאגנייפ

 סָאד ןוא (קיטריבעג .מ) "ןכדש רעד טגנערב , ןוא *עלעקנַאי, ,"ליד

 .רעטכָאט ריא ןופ טײלגַאב ,"ויניבר ,םייחל; דיל-סקלָאפ

 רעירפ ךָאנ ןענייז *דיל-גיווק ןוא "ןכדש רעד טגנערב ,, רעדיל יד

 ,דרָאקער רערעדנוזַאב ַא יו סױרַא

 .ץינַאּפ ףסוי ןופ .ע .ש
 ,םארגָארּפ הכונח טימ סיוא ךיז טנעכייצ עדנוטש-יסטרעװרָאפ ,, --- וש=

 ,1927 .צעד 3 ,.י .נ ,",וװרָאפ,
 עיינ, ,שטינַאּפ עלעגייפ ןופ טרעצנָאק ,דיל ןשידיי ןופ טנװָא רעד -- ן--!

 ,1937 .צעד 31 ,ביבא-לת ,"טלעוו
 ןירעגניזסקלָאפ עגיצרַאה יד ,ץינַאּפ עלעגייפ --- ןגייווצרעבליז! רעוװל:ס עיליס

 ,1948 ילוי 9 ,י .נ ,"רענאקירעמא רעד, ,אקירעמא ץנַאג רעביא ט'םש עכלעוו

 .1951 ילוי 18 ,ָאקיסקעמ ,"סיורָאפ , ,ץינַאּפ עלעגייפ ןופ גנאזעג סָאד -- גיר .י

 ,1951 ילוי 18 ,ָאקיסקעמ ,"סיורָאפ , ,טנעמָאמ ןפיוא --- קַאינזָאּפ .ש
 ,1951 ילוי 21 ,ָאקיסקעמ ,"געװ רעד, ,ןוגינ -- רענילרעב קחצי

 - ירנעה ,שטיווָאקפעל
 ן1959 רַאונַאא 30 .טשעג -- 1891 .בעג|

 רעד ןופ .ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1891 ןריובעג

 עשילַאקיזומ ןזיװעגסױרַא טנגוי רעטסעירפ

 ןופ רָאכ ןיא ןעגנוזעג לגניי ַא יו .ןטייקיאעפ

 ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא עגָאגַאניס רעד

 תדע, לוש רעד ןיא רעטעּפש ןוא ,ווָאיל ָאעל

 ןיוש ןוא ,יקצינרַאז השמ ןזח םייב ?ןורושי

 -יריד-רָאכ רעד ןרָאװעג רעקירַאי-14 סלַא

 ,לוש רעד ןיא טנעג

 -נַא ןוא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג 1907 ןיא

 טנעגיריד-רָאכ רעד סלַא ןרָאװעג טרישזַאג

 קנערפ .רד ןופ עיצַאדנעמָאקער רעד ףיוא .לוש רעװעשרַאװ רעד ןיא

 ןיא עיציזָאּפמָאק ןרידוטש וצ ןעמונעגניירַא רֶע טרעוו שַארמָאד

 -ושזד/ ןפורעג רעטעּפש) "טסנוק רעשילַאקיזומ רַאפ טוטיטסניא;

 רע .רעווָארב .א רעװָארג ייב טנרעלעג טָאה רע ואוו ,("לוקס דרַאיל

 שזדעלַאק סענַאמ,, ןיא ןןרידוטש וצ הנתמ| *ּפישרעלַאקס, ַא טמוקַאב

 ןשידיי ןטמירַאב םייב ןרידוטש רעביא ךָאנרעד טייג ןוא "קיזומ ןופ

 .ךָאלב טסנרע רָאטיזָאּפמָאק

 "יזומ ןעוָאהטעב; יד רעדילגטימ 8 טימ .ל טעדנירג 1909 ןיא

 110 טַאהעג ןיוש 1919 ןיא טָאה עכלעוו) *טפַאשלעזעג עשילַאק

 .(סקנָארב ןיא גנולײטּפָא ןַא ןוא רעדילגטימ
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 ןטרעצנָאק ןבעג טגעלפ טפַאשלעזעג יד זַא ,טביירש דראסבאר ימע

 סעדעי ןוא ,ןטנַארגימיא עטנלע רעטנזיוט יד רַאפ דנַאלייא סילע ןיא

 יד ןיא טָאה טפַאשלעזעג יד ,לָאה יגענרַאק ןיא טרעצנָאק ַא רָאי

 ןטרעצנָאק 200 עיירפ ןבעגעג ץנעטסיזקע ריא ןופ רָאי 10 עטשרע

 .תוסיפת ןיא ןליּפַא ןוא ןלָאטיּפש ,סמינקז-בשומ ,ןקרַאּפ ,ןלוש ןיא

 עמערָא יד ידכ ,טנעס 10 ןוא 5 ןעוועג זיא לָאצּפָא רעטסכעה רעד

 ןענָאק ןלָאז ,רעּפעש-טעוװס יד ןופ רעטעברַא יד סרעדנוזַאב ,ןסַאמ

 ,ןטרעצנָאק יד ןכוזַאב

 "ןײארַאפ-גנַאזעג ןויצ ילעוּפ, ןופ טנעגיריד .ל טרעוו 1911 ןיא

 .(ווָאנורב ןָאטַאלּפ רָאטיזָאּפמָאק-טנעגיריד ןופ עיצַאנגיזער רעד ךָאנ)

 -געזָאר סירָאמ וצ עיציזָאּפמָאק עטשרע ןייז ,ל טסַאפרַאפ 1913 ןיא

 ןופ ןבעגעגסױרַא טרעוװ סָאװ ,"החנמ וצ רוּפכ םוי; דיל סדלעפ

 רע טסַאפרַאפ ןָא טלָאמַאד ןופ .ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ ץַאק .ּפ ףסוי

 ןעגנורישזנַארַא ןוא סעיצַאליּפמָאק ,סעיציזַאּפמָאק ךס ַא

 ,ןייארַאפ-גנַאזעג ןשידיי םעד ןָאסרעטעּפ ןיא .ל טעדנירג 1918 ןיא

 ,טריגיריד רע ןכלעוו

 ריא סָאװ ,"ינַאּפמָאק קיזומ ָארטעמ, יד .ל טעדנירג 1918 ןיא

 עכעלטלעוו ,קיזומ עשידיי ןטײרּפשרַאפ ןוא ןכעלטנפערַאפ וצ זיא ליִצ

 ,עשינזח ןוא

 : טביירש רעטומלרעּפ םולש לַארטַאעט רעד
 ןכלעוו ייב ,ךָאלב טסנרע ןופ סולפנייא ןרעטנוא זַא ,ךעלנעמ ,

 טָאה ,ןסיוו ןשילַאקיװמ טימ טּפַאזעננָא ךיז טָאה שטיווָאקפעל

 עשידיי ןטיײרּפשרַאפ וצ גנובערטש  ַא ןסקַאװ םיא ןיא ןביוהעגנָא

 ןעמונעג שטיווָאקפעל טָאה .,.. .ןפַאמ עטיירב יד ןשיוװצ קיזומ

 ,טפַאשלעזעג-'קיזומ ָארטעמ , ןייז קידנפאש עבַאנפיוא יד ךיז ףיוא

 ,ןבירשעג טינרָאג לָאמנייק רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ טָאה רע שטָאכ

 רעד רעביא ןטיײרּפשרַאפ ןרַאפ ןָאטעגפיוא ליפיוזַא רעבָא רע טָאה

 ןסַאלק עַלַא ןשיוװצ קיזומ רעשידיי ןופ תורצוא עקיטסייג יד טלעוו

 ןעו :ןגָאז טכער טימ ןָאק'מ זַא ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ

 עשידיי עטסעב יד ןופ ךס ַא רשפא ןטלָאװ ,שטיווָאקפעל ירנעה טינ

 סרָאטיזָאּפמָאק עשידיי עטריטנַאלַאט ערעזדנוא ןופ סעיציזָאּפמָאק

 .ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז ייז יו םעדכָאנ דלַאב ןרָאוװעג ןסעגרַאפ

 -נָאק ,ןרָאכ ,רעדילדָאלָאס סיורַא-טיג עמריפ-'קיזומ ָארטעמ , ןייז

 .".ַא .א ,קיזומ עלַאטנעמורטסניא ,סעטַאט

 : יקסנישמור ףסוי רָאטיזָאּפמָאק רעד טביירש ןינע ןבלעז ןגעוו ןוא

 ןרַאפ טקעריד קיזומ ןייק ןבירשעג טינ טָאה רע שטָאכ ...,

 רעד רעביא טיײרּפשרַאפ סָאװ רעד רעבָא רע זיא ,רעטַאעט ןשידיי

 .טרפב קיזומ-רעטַאעט עשידיי יד ןוא ?לכב קיזומ עשידיי טלעוו

 ַאזַא רַאפ ןָאזרעּפ עדנקַאּפ יד זיא רע זַא ,ןנָאז טכער טימ ןָאק ןעמ

 ,ןַאמסטפעשעג ַא ןיולב טינ זיא שטיוואקפעל ירנעה לייוו ,עיסימ

 -ניא זיא סע ... .טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק ַא ןיילַא עקַאט רָאנ

 שטיוואקפעל ןוא ןַאמסטפעשענ רעד שטיווָאקפעל יו טנַאסערעט

 שטיוואקפעל .ףמַאק ןכעלרעניא ןַא טפָא ןריפ רָאטיזָאּפמָאק רעד

 עכלעוו ,רעדיל ןקורד טפָא זומ רעבעגסורַא ןוא רעשילבָאּפ רעד

 טינ ןענייז ייז זַא ,טליפ רע .ןצרַאה םוצ קרַאטש טינ םיא ןענייז

 -רַאפ קלאפ סָאד לייוו ,רעבָא ייז טקורד רע .גונענ שירעלטסניק

 ַא טָאה רע ןכלעוו ןגעוו ,דיל ַא ףיוא םיא ןעמ טנערפ ,ייז טגנַאל

 ,האנה טָאה ןוא ?כיימש ַא טימ רע טפיוקרַאפ ,גנוניימ ערעסעב

 רעד טינ זיא רע שטָאכ) קיזומ ערעסעב טיײרּפשרַאפ רע סָאװ

 טלַאה רע סעכלעוו ,דיל ַא סע זיא רעבָא רעמָאט .,(רָאטיזָאּפמָאק
 רע טפיוקרַאפ ,רעשילבָאּפ רעד זיא רע שטָאכ ,עדריוו ןייז רעטנוא

 געמ רע .טינ סע טפיוק ןעמ זַא ,טינ םיא טרַא'ס ןוא טומ ןָא סע

 רע ןעוו טייצ רעד ןָא םיא טנַאמרעד ןעמ זַא ,טקיטפעשַאב יוװ ןייז
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 א
 -ייייייייייוומא

 -מיס סנווָאהטעב ןוא רָאכ-ןויצ יִלעוּפ ןטיפ רָאשזיריד ןעוועג זיא

 רעד ןוא ,קיטעמוא ןוא ךעליירפ רע טרעוו ,רעטסעקרַא ןשינָאפ

 ."םיא ןיא ךיז טליּפשעצ טסיטרַא

 ףיוא טכער יד טפיוקעגסיוא *,ּפמָאק קיזומ ָארטעמ/ טָאה 1928 ןיא

 גרעבדלָאג ,ץַאק .ּפ ףסֹוי ןופ סעמריפ-קיזומ יד ייב קיזומ עשידיי

 ענלצנייא ןבעגסיױרַא ןביוהעגנָא ןוא סערעט .א ייב ןוא רָאטס קיזומ

 .ןסעיּפ עשילַאקיזומ יד ןופ ןלייט עצנַאג ךיוא ןוא רעדיל

 :רעדיל עשידיי יד ןבעגעגסױרַא גנורישזנַארַא ןייז ןיא טָאה ,ל

 עטתנתוחמ, ,"ןטעברעביא ךיז רימָאל , ,"ןריצַאּפש רימ ךיא יג;

 ,אנ החילצה, ,"לדיסח א רימ ךיא ןיב, ,*לכוטסַאּפ ַאק ,"עניימ

 ערעייט; ,"ןזח רעטלַא , ,"געוו ןיא ןיילַא; ,*ףרַאה עטלַא; ,"בוט לזמ;

 -דלעפ, ,"רעטעלב עדנלַאפ ,, ,"טכיל-הכונה, ,"קידנעקנעב ,, ,"הכלמ

 גניז ךיא, ,"תונמחר טָאה, ,"חרזמ ןופ, ,"דיל-סגנילירפ; ,"ןעגנַאלק

 זיא טלעוו יד, ,"תודועס שלש; ,*ַאשַאטַאנ, ,"השנמ; ,"ריד רַאפ רָאנ

 והילא,, ,*טכַאנ-רעמוז יד, ,"תונורכז, ,"הכרב סנעדייז םעד, ,"רדח ַא

 ,"רפעמ ודוסי םדא; תוליפת יד ;"*ץלַאוװהנותח רעד, ,"איבנה

 יד ןוא *ילואו, דיל-לארשי סָאד ןוא *אלמיג ןוא *?םע לכמ ונמשא;

 ,עזעילעסרַאמ יד, ןוא ?לַאנָאיצַאנרעטניא רעד, רעדיל עכעלטלעוו

 ,רעש םַאיליװ טרישזנַארַא) *ןעגנַאזעג עשידיא, נ"א ךיוא טָאה .ל

 ףלא; :רעדיל יד ןבעגעגסױרַא (שטיוָאקפעל ירנעה ןופ טלמַאזעג

 ,"השעמ ַא ןעוועג זיא לָאמַא, ,"רעה רעד טקיש. ,"עקלעכימ; ,"תיב

 רמז, ,"לכאנ המ;? ,"עווַאפ ענעדלָאג יד, ,"?עלעדיפ עקניטלַא יד;

 ,"ךניק ןיימ ףָאלש, ,*בקעי תנשוש, ,"עלעזעה ַא; ,*דילגיווק ,?תבשל

 -ירפ, ,"הוקתה; ,"איבנה והילא; ,"טכיל-הכונח, ,"גנילירפ רעד;

 ןופ דיל; ,"ןבעגעגסיוא עקניזומ יד; ,"רעטניוו רעד, ,"דיל-גניל

 ."אידג דח, ןוא ?ליפעג לַאנָאיצַאנ; ,"ןרעטש ןוא דמַאז, ,"טיורב

 עשידיי עיינ ןוא עטלַא 35 ןופ גנולמַאז רעד וצ טרָאװרָאפ ןייז ןיא

 :,ל טביירש ,ןבעגעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,רעדיל-סקלָאפ

 ַָאד ןיא רעדילסקלָאפ עשידיי ןופ גנולמַאז רעקיזָאד רעד ןיא,

 טימ רעדיל-ניו .ןבעל ןשידיי ןופ ןזַאפ עלַא ןופ גנולניּפשּפָא ןא

 -עביל ,רעדיל-רדח ,רעדניק עשידיי ןגיוורַאפ ןגעלפ סעמַאמ עכבלעוו

 -נונפָאה עשידיי ןגעוו ,תוסנרּפ עשידיי עמערָא ןגעוו רעדיל ,רעדיל

 .תודיסח ףיֹוא ןריטַאס ןוא רעדיל עשידיסח ,ןעמיורט ןוא ןעג

 .ןבעל ןשידיי םעד ןופ ןברַאפ ןופ ןגיובנגער א ןעמַאזוצ

 ,גנולמַאז עקיזָאדיד ןריטנעזערּפ וצ ןגינגרַאפ סיורג רימ טיג סע

 ןופ טעברַא יד ןיא סע סָאװ ,הלעמ ערעדנוזַאב יד טָאה עכלעוו

 זיא גנוטעברַאַאב יד ,ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיי עטנעקרענָא ערערעמ

 .קיברַאפנייא טינ וצרעד ןוא שילַאקיזומ

 טימ ןרעוו ןעמונעגפיוא טעוװ גנולמַאז עקיזָאדיד זַא ,ףָאה ךיא

 -סקלָאפ עשידיי ןופ רעבָאהביל ןופ עסערעטניא רעקירעהעג רעד

 רעטייווצ ַא ןופ גנוטיירגוצ רעד וצ ןעמדיוו ךיז לע ךיא ןוא ,קיזומ

 -נײרַא טנַאקעג טינ ןבָאה סָאװ ,רעדיל-סקלָאפ עשידיי ןופ עירעס
 ."גנולמַאז רעד ןיא ןעמוק

 ןױוש .ל טָאה רעדיל-סקלָאפ עשידיי ןופ גנולמַאז עטייווצ ןייק

 ןופ גנולמַאז ַא ןבעגעגסױרַא רע טָאה ןגעקַאד ,ןבעגעגסױרַא טינ

 ,ָאנַאיּפ ןוא ןעמיטש רַאפ רעדיל-רענייגיצ ענעפורעג-ױזַא ןוא עשיסור
 ,טריטקַאדער ןוא טלמַאזעג טָאה רע עכלעוו

 -מָאק 40 ןופ גנולמַאז ַא וצ המדקה ַא ןבירשעגנָא ךיוא טָאה .ל

 .יקסילעּפינש והילא ןופ ?והילא תלפת; סעיציזָאּפ

 ןוא שידיי ןיא קיטירק ןבירשעג טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא טָאה .ל

 רעבָאטקָא 5 םעד .עשידיי ןגעוו סרעדנוזַאב ,ןטרעצנָאק ןגעוו שילגנע

 טרעצנָאק דנַאברַאפ-םינזח ןופ טנעגיריד רעד ןעוועג רע זיא 6
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 ןופ ןָאקיסקעל

 השמ םינזח יד ייב ןרָאכ יד טימ טּויּפעגנָא טָאה ןוא ,דנַאלווילק ןיא

 ,קישטניּפ ןוא ץַאק םולש ,יקציווָאסוק

 עכעלטש ןטלַאהעגנָא ןוא דילגטימ רעוויטקַא ןַא ןעוועג זיא .ל

 .ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיי ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא ןטמַא

 ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג ,ל זיא 1959 רַאונַאי 30 םעד

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ רעטומלרעּפ םולש

 רעד טימ ,םימת א שטיווָאקפעל ירנעה זיא ןבעל ןטַאװירּפ ןיא;

 םיא ןיא טניפעג ריא ,דניק ַא ןופ טייקנייר-המשנ ןוא טייקכעלרע

 םיא טימ ךיז טזָאל ריא ןעוו ןוא ,טניירפ ַא ,רבח ַא ,חרצל חא ןַא
 ערעווש יד ךייא רע טלייצרעד ,סעומש ןעמיטניא ןַא ןיא ןיירַא

 ןוא תומימת ליפיוזַא טימ רעבָא ,טננוי ןייז ןופ ןעננובעלרעביא

 ןעמונעג ץלַא סָאד ,טייקסטוג ןייז ןיא ,טלָאװ דע יו ,תוטשּפ

 רעקיזומ ,רענניז ,םינזח החּפשמ יד ןעעז ןלעו טלָאװ רע ,הבהאב

 ייז רעכלעוו וצ הנרדמ רעטסנעש רעד ףיוא סרָאטיזָאּפמָאק ןוא

 םעד וצ ןעננערב טלָאוװעג ךיוא ייז טלָאװ רע .טקיטכערַאב ןענייז

 ענייז עֶלַא טבערטש ןיילַא רע ןכלעוו וצ בצמ ןשירעלטסניק ןכיוה

 ןעוו יו ןןנערפיוא} ןייז זינרמ טינ ױזַא םיא טעװ ךַאז ןייק .ןרָאי

 ענייז ןגעוו טָאּפש ןוא גנוצעשננירג טימ ןסירדסיוא ךיז טרעה רע

 .ןגעלָאק

 -סקלָאפ ןייז טינ לָאמנייק טסענגרַאפ שטיווָאקפעל ירנעה ..;

 -קילייה ַא םיא רַאפ זיא 'קיזומ ָארטעמ, .טסנוק רעד ןיא תוחילש

 .טקעּפסער טימ תורצוא עשילַאקיזומ ענייז ףיוא טקוק רע ;םוט

 ןוא טייקכעלפעה סָאמ רעלופ רעד טימ שטנעמ רענולק ַא זיא רע

 טימ חור תחנ ןתמא ןַא ןפַאשראפ ךיוא ןָאק רע ןוא ,ץנענילעטניא

 ,הלונס ידיחי יד ןֹופ רענייא זיא רע .ןסעומש עטנַאסערעטניא ענייז

 שטנעמ א ןיא רע ,ןלַאנַאיסעּפָארּפ יד ןשיווצ עטלייצעגנ יד ןופ

 -ילעד טימ ןוא טרָאוװ ַא טימ ,העד רעקיסעמ ַא טימ ,קַאמשענ טימ

 טיירנ קידנעטש ןיא ןוא ,טקַאט ןטוג ןוא ןעגנוריפפיוא עטַאק

 ,"עיסעפָארּפ ןייז ןעניד וצ ךעלגעמ רָאנ סָאװ טימ

 :ױזַא םיא טרעדליש ךיירנערהע םייח לַארטַאעט רעד

 -שידיי ןופ זעטניס רעכעלרעדנואוו ַא ןעוועג ָאד זיא רע . .. ,

 ןבָאה וצ גונעג טלַא ןעוועג זיא רע .טײקשינַאקירעמַא ןוא טייק

 גנוי ןוא םייה רעטלַא רעד ןיא ננואיצרעד עשידיי ַא ןעמוקַאב

 ןוא עקירעמַא ןופ ןדָאב םעד ןיא ןצנַאלפוצרעביא ךיז גונעג

 -טלעוו רענַאקידעמַא רעד טימ טייקשידיי עשימייה ןייז ןשימסיוא

 סָאד ןוא עטסלדייא סָאד טרעּפרעקרַאפ ךיז ןיא טָאה רע .,טייקכעל

 .ןרוטלוק עדייב ןופ עטסקיטכיל

 רעדניק ,זדנוא ףיֹוא סָאו ,םשור םעד טציא קנעדענ ךיא ..;

 -טלעוו עטשרע יד יו ,עלוש רעלַאנָאיצַאנ-שידיי רעטשרע רעד ןופ

 -נייא דוד טכַאמענ טָאה ,ןסייהעג טָאה עקירעמַא ןיא לֹוש עכעל

 ןכלעו וצ ,,החנמ וצ רוּפכ םוי, |סדלעפנעזָאר סירָאמ | סנרָאה

 -עג רעזדנוא ,רע עכלעוו ןוא ,קיזומ ןבירשענ טָאה שטיווָאקּפעל

 ןייז יױזַא ןוא ... .טרידוטשעגנייא זדנוא טימ טָאה ,רערעלדגנַאז

 ייז ,'ריד רַאפ רָאנ גניז ךיא, ,,רעטעלב עדנלַאפ, יד וצ קיזומ

 ,טייקשילאקיזומ-שידיי ַא ןוא טייקפיט ַא טימ סיוא ךיז ןענעכייצ

 ןזיוַאב ןבָאה רעסַאפרַאפ-קיזומ ערענניי יד ןופ ךס ןייק טינ סָאװ

 ,קיזומ רעייז ןיא ןכיוהוצניירַא

 -םעל ירנעה זיא קירוצ רָאי קילדנעצ ןבלַאהטפניפ ןוא ריפ טימ

 רָאטקעריד רעד ,טנעגיריד ןוא רעדנירג רעד ןעוועג . . . שטיווָאק

 יד ... רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןעווָאהטעב םעד ןופ רעריפנָא ןוא

 טרעהעג . ,. ןטרעצנָאק עיירפ יד טָא ייב ןבָאה ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי

 ןוא טרַאצַאמ ןופ קיזומ עשינָאפמיס יד לָאמ ןטשרע םוצ רשפא

 םענעי ןיא .יסויבעד ןוא יקסרָאנָאסומ ןוא טרעבוש ,ןעוָאהטעב
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 רעצטַאעט ןשידיי

 גנודליבסיוא עטשרע ןייז ןעמוקַאב טָאה רעטסעקרָא-ןעוָאהטעב

 עקידרעטעּפש יד ,ןיוושריונ שזדרָאשזד רעטמירַאב-רעטעּפש רעד
 .ןעזָאר סקַאמ ןוא זוָאר ןַאילימיסקַאמ ןטסילאס-לדיפ

 -מָאק רעשידיי רעד זַא ,ןטלַאהעג . .. טָאה שטיוואקפעל ירנעה
 רע טָאה .,רעלטסניק עלַא ןופ רעטסטהלועַאב רעד זיא רָאטיזַאּפ

 ןלָאז ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיי יד זַא ,טריטינַא ךָאד קירוצ ןרָאי טימ

 ףיוא גנוטכַא טינ עכלעוו ,ניל יד ,עיצַאזינַאגרָא ענענייא ןַא ןדנירג

 רַאֿפ ןעמוקַאב סעּפע ןלָאז רעפַאש-קיזומ עשידיי יד זַא ,םעד

 .קרעוו ערעייז

 ןלָאז ןעננופַאש עשידיי יד ידכ ,םורַא ױזַא זיא שטיווָאקּפעל

 -נייא רעד ,ךיז טכַאד ,רענעלרַאפ-קיזומ ַא ןרָאװעג ,םויק ַא ןבָאה

 יײרענעלרַאפ ןייז ןופ טָאה רע .טלעוו-שידיי רעזדנוא ןיא רעקיצ

 טלדנַאהַאב רָאטיזָאּפמָאק םעד טָאה רע .טכַאמעג טינ ןקילנ ןייק

 .טניירפ ַא יו רָאנ ,שטנעמ-סטפעשעג רענעקורט ַא יו טינ

 רעקיטירק-קיזומ רעד ןעוועג גנַאל-טייצ ַא זיא שטיווָאקפעל ירנעה

 -לעז ןזיווענסיױרַא רע טָאה ןקיטירק ענייז ןיא .'סטרעוורָאפ, ןופ

 ןזיוועגנָא טָאה רע ןעוו וליפַא .רעלטסניק ןטימ שינעעזנייא ענעט

 .ץורית ַא ןוא תוכז א ןענופענ ייברעד רע טָאה ,ןורסח ַא ףיוא

 ןעוועג ָאד זיא רע .רענָאיּפ א ןוא ןַארעטעװ א ןעוועג זיא רע

 ןפַאש ןוא ןטעברַא ןעמונעג ןבָאה סָאוװ ,עטשרע עמַאס רָאנ יד ןופ

 סָאד ןעוו ןרָאי ענעי ןיא .דיל-טסנוק ןשידיי ןופ טיבעג ןפיוא

 רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןיא ןרָאװעג ןעננוזעג זיא ?דיל-ןסַאג

 |ר|ערעכעה ַא |ףיוא} ןעוועג ןיוש זיא דיל-סקלָאפ סָאד ןעוו ,םייה

 .דיל-טסנוק סָאד ןפַאש ןעמונעג רע טָאה ,קיזומ ןופ הנרדמ

 ,לרייא ,ליטש ,טייקכעלנעזרעּפ עקיטכיל א ןעווענ ?לכב זיא רע

 רעכעלרעניא ןַא טימס טרעביױצַאב ןשטנעמ רע טָאה ,קידתומיענב

 טייקמערַאו טימ .טלַארטשעגנסױרַא םיא ןופ טָאה סָאװ ,טייקסטוג

 -קיזומ ָארטעמ ןייז ,טייקכעלשטנעמ רעטושּפ ןוא טייקיצרַאה ןוא

 ,םָארק ַא םתס טינ ןעוועג זיא וינעווע רעטייווצ רעד ףיוא טפעשעג

 -ורטסניא עשילַאקיזומ ,רעדיל ,ןטַאלּפ ,ןטָאנ ןפיוק ןָאק ןעמ ואוו

 טלעווקיזומ רעשידיי רעד רַאפ רטנעצ ַא ןעווענ זיא סע .ןטנעמ

 ."טלעוו-רעטַאעט רעשידיי רעד ראפ ךיוא ןוא

 : טביירש ַאדנוקעס םולש רָאטיזָאּפמָאק רעד

 טָאה רע זיב ,ןבעל ןייז ןופ טונימ רעטצעל רעד זיב ...,

 ןייז ןוא סערעטניא ןייז ןענייז ,םעטָא ןטצעל ןייז טכיוהעגסיוא

 טליקענּפָא טינ קיוומ רעשידיי ןופ טיבעג םעד ףיוא טייקיטעט

 -רַאפ ןופ טפעשעג סָאד םיא טָאה ,סיוא טזייוו סע יוװ . . . ,ןרָאוװעג

 טינ קידנעטשלופ הסנרּפ טימ טנרָאװַאב ןייז ןופ ןוא קיזומ ןפיוק

 ןוא רעטשרע ןייז ןופ טרעדנוזעגּפָא םיא טָאה סע .טקידירפַאב

 וצ טכַארטרַאפ רע טָאה .קיזומ רעשידיי ןופ -- עביל רעטסערג

 טינ .ןפוא םעניילק ַא ףיוא קיזומ ןקורד ןוא רענעלרַאפ ַא ןרעוו

 וצ טּפוטשעג םיא טָאה עיגרענע עקידתונשקע ןייז --- קיזומ םתס

 ןַא טלקיװטנַא שממ ... טייצ רעד טימ . . .. .קיזומ עשידיי ןקורד

 ,רעירפ ,קיזוס עשידיי ןקורד ןופ עירטסודניא עשידיי עטסנרע

 -ניא ,רעטעּפש ןוא ,רעדיל-טסנוק ןוא קיזומ-סקלָאפ רָאנ עקַאט

 -ומ ָארטעמ יד .רעדיל-רעטַאעט עשידיי ךיוא ןוא עלַאטנעמורטס

 ןרָאװענ זיא ,טנַאקַאב ןרָאװענ זיא טפעשענ ןייז יוװ ,ינַאּפמָאק קיז

 ,ןפיוקרַאפ ןוא ןפיוק וצ טפעשעג ַא רָאנ טינ ,עיצוטיטסניא ןַא

 -גניטימ ַא ,ָארויב-עיצַאמרָאפניא ןַא ךיוא רָאנ ,ןקורד ןופ רָאנ טינ

 ײןָאּפמָאק ןוא רערעל ,רעקיזומ ,ןטנעגיריד ,םינזח רַאפ לַאקַאל

 עשידיי ַא ןעוועג זיא סע טלעוו רערָאנ רעד ףיוא רָאנ ואוו .ןרָאט

 ןגעו עיצַאמרָאפניא ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה ןעמ ואוו ,הביבס

 וצ טדנעוועג ךיז ןעמ טָאה ,ןרָאטיזָאּפמָאק עשיריי ,קיזומ רעשיריי
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 ןעוועג זיא שטיווַאקפעל ירעה ןוא ,ינַאּפמָאק קיזומ ָארטעמ רעד

 ."ווירב עלַא ןרעפטנע ןוא ןביירש ןוא ןציז וצ טיירג
 גצזמָצ} 20052:6--2404088 106 1462115905 04 486 1,06004 1:2536 5146, ' (41

 4240061102, 18 צ ., ןטמ6 7, 1919.

 ,822"821 .וז ,1944 ,קרָאי וינ ,"ןבעל ןיימ ןופ ןעגנאלק, --- יקסנישמור ףסוי

 ,"סרָאטיזָאּפמָאקץ רעטאעט ןוא ןגרוטַאמַארד עשידייאפ -- רעטומלרעּפ םולש
 ,381-384 ,זז ,1952 ,קרַאייוינ
 44. 5/. 214061--1 ס ןסש158 204050 2!ס0טסתגסם6 18 240161102, 1406 צסע4
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 ירנעה טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק רענעברָאטשרַאפ רעד --- ךיירנערהע םייח

 ,1959 ראורבעפ 4 ,.י .נ ,".װרָאפ , ,שטיוװָאקפעל
 20 ,טרָאד ,שטיװָאקפעל ירעה רענעברָאטשרַאפ-טשרע רעד -- ךאלַאװ עשוהי

 .1959 .בצפ

 רעשילַאקיומ רעשידיא רעד טלהעפ שטיװָאקפעל ירנעה -- אדנוקעס םולש
 .1959 ץרעמ 6 ,טרָאד ,טלעװ

 ןליּפש-םידוּפ
 :טביירש .,*עיגרוטַאמַארד רעזדנוא; ךוב ןייז ןיא גרעבדלָאג .א

 ןטניוו ערעיירפ יד ןופ דניק ַא ןיא ליּפש-םירוּפ רעשידיי רעד,

 ןיא ןזָאלבעג ןבָאה סָאוװ ,םזילַאדָאעּפײטנַא ןוא םזינַאמוה ןופ

 -רעטַאעט יד ןמז-לכ .טרעדנוהרָאי ןט-17 ןוא ןט-16 ןיא עּפָארייא

 רעד ןופ טנעה יד ןיא ןענַאטשעגנייא ןיא עּפָארייא ןיא טסנוק

 עזעינילער יד .ןבעל עשידיי סָאד ןעוועג עיּפשמ טינ יז טָאה ,ךריק

 ענעפורעגייוזַא יד) עּפָארייא ןיא דעטלַאלטימ ןופ ןליּפש-רעטַאעט

 טימ ןדנוברַאפ ןצנַאגניא ןעוועג ןענייז (ןעלקַארימ ןוא סעירעטסימ

 רקיע רעד ןבָאה ייז .טסניד-טָאנ רעשיליוטַאק-ךעלטסירק רעד

 סעסוטסירק -- סענעצס ןוא ןטסקעט עשילעגנַאװע טלעטשענרַאפ

 ךעלריטַאנ ןבָאה ןוא --- םיתמה-תיחת ןייז ,גנוקיציירק ןייז ,טרובעג

 רעשידיי רעד ןיא רעטַאעט םוצ סערעטניא ןייק ןקעוו טנַאקעג טינ

 יד ןיא ןרָאװעג טלעטשענ ךָאנ ייז ןענייז ,םעד ץוח א .ָאטעג

 םעד ןוא |סעמטסירק} ןטכַאניי םורַא ,רָאי ןופ ןטייצ '!ערעווש;

 רעד ןוא ָאטעג רעד ןשיוװצ טקַאטנָאק רעד ןעוו ,הסּפ ןכעלטסירק

 .טלעטשענּפָא ןצנַאגנניא טעמב ןעוועג ןיא טלעיו רעקידנסיורד

 -וזַא יד :טנעמָאמ רעקיטכיוו ַא ךָאנ ןעוועג םרוג טָאה וצרעד

 -רעטניא ןיא סעדַאנָאפוב עשימָאק יד ,סעידעמרעדניא ענעפורעג

 ױזַא ןעוועג ןענייז ,ןטייוצ םעד ןוא טקַא ןייא ןשיווצ סעידויל

 -נָא עשיטימעסיטנַא עכעלסעה ןוא ערַאנלואוו טימ טעװעקיּפעגנָא

 עשידיי יד ןסױטשּפָא טזומענ ןבָאה ייז זַא ,סענעצס ןוא ןעגנוטייד

 .רעטַאעט ןופ גנורעקלעפַאב

 רעטַאעט לַאנַאיצַאנ ַא ןפַאשענ טרעוו עילַאטיא ןיא ןעוו טשרע

 זיא עמַארד עשיטסינַאמוה יד ןוא ,ראוטרעּפער ןכעלטלעוו ַא טימ

 יד ךיז ןזייו טלָאמַאד טשרע ,סעירעטסימ עזעינילער יד רבוג

 רעטשרע רעד .,ןדיי ייב טסנוק-רעטַאעט ַא ןופ םינמיס-בייהנא

 ,עילַאטיא ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג עקַאט ןזיא ?יּפש-םירוּפ רעשידיי

 -ענער םעד ןופ טכיוהעגנָא ןוא טקריוװַאב ,שינעילַאטיא ףיוא ןוא

 .םזינַאמוה ןטכַאװענפיוא םעד ןוא סנַאס

 סרעטול ןיטרַאמ קנַאד ַא .,דנַאלשטייד ןיא רָאפ טמוק עבלעזסָאד

 -ביב ףיוא עקַאט ,רעטַאעט-סקלָאפ ַא ךיז טלקיװטנַא םזימרָאפער

 -ףמַאק ַא יו ,חסונ ןכעלטלעוו ןיא סיואכרוד רעבָא ,סעמעט עשיל

 ,טניירפ סדעטול ןיטרַאמ .ךריק רעשילױטַאק רעד ןגעק ?טימ

 -טסּפוּפיטנַא עקילָאצמוא ןופ רעסַאפרַאפ רעד טרעוו ,סקַאז סנַאה

 ןופ םזינַאמוה םעד קנַאד ַא .ןסרַאפ עשיליוטַאקײטנַא ןוא עכעל

 וצ סערעטניא רעד ללכב ךיז טקעוװרעד גנוגעווַאב-םרָאפער רעד

 סעמַארד עכעלטלעוו ל?לָאצ עסיורג ַא ןפַאשענ ןרעוו סע ןוא ?ּביב רעד

 .סעמעט עשילביב ףיוא

 -עדנע עפיט ַא ןעוועג םרונ ןבָאה ןרָאטקַאֿפ עטנַאמרעד-ןביוא יד

 ךיז טָאה ָאטעג רעשידיי רעד ןיא ןוא ,ןבעל ןשידיי ןיא גנור
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 -םירוּפ רקיע רעד -- טסנוק-רעטַאעט יד ןעלקיווטנַא ןביוהעגנָא

 -םירוּפ ןרָאװעג טליּפשעג ןענייז סָאװ ,סעמַארד עשילביב ןוא ןליּפש

 יקצַאש בקעי .טייצ-הכונח םֹורֵא ךיוא זייוולייט שטָאכ) טייצ

 טלעטשעג ?יּפש-םירוּפ רעד טנעלפ טרופקנַארּפ ןיא זַא ,טנָאמרעד

 זַא ,סיוא טזיוו .(םירוּפ ךָאנ געט 14 ןוא רַאפ געט 14 ןרעוו

 -םירוּפ עשידיי ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז טרעדנוהרָאי ןט-16 ןיא ןיוש

 סעמעט יד .טיהרַאפ ךיז ןבָאה ייז ןופ קינייוו רעייז שטָאכ ,ןליּפש

 רענעי ןופ ןסעיּפ עשילננע ןוא עשישטייד יד יו עשידיי יד ןופ

 -ַאפרַאפ עשידיי יד רעבָא ,עשילביב סיואכרוד ןעוועג ןענייז ,טייצ

 טיירב ךיז ,עשילגנע ןוא עשישטייד יד וצ ץַאזנגעק ןיא ,ןבָאה סרעס

 ,שרדמ ןופ לַאירעטַאמ ןכייר ךעלנייווענרעסיוא םעד טימ טצונַאב

 .סערנענעל ןוא תודנא יד ןופ

 ןיא ןרָאװעג טלעטשעג ךעלנייוועג ןענייז ןליּפש-םירוּפ עטסרעמ

 -לוש ןיא ןרעוו ןזיווענ ךיוא ייז ןנעלפ לָאמלייט שטָאכ ,רעזייה

 ןופ ןָאקיסקעל , עז רעליּפש-םירוּפ יד ןגעוו ךעלריפסיוא | ףיוח

 ,טקַאפ רעד ,|16282-1756 .וז ,דנאב רעטירד ,"רעטַאעט ןשידיי

 טכַארבעג טָאה ,ןעמייה ןיא ןרָאװעג טלעטשעג ןענייז ןליּפש יד סָאװ

 לייוו ןוא ,ןרעוו טצריקעג קרַאטש לָאז טלַאהניא רעד זַא ,םעד וצ

 ןופ טייצ-םירוּפ םורַא רקיע רעד ןרעוו טלעטשעג ןנעלפ ןכַאז יד

 גונעג טגָאמרַאפ טינ ןבָאה סָאװ ,ךעלגניי-ןרעל ןוא םירוחב-הבישי

 רעד ןוא ןרָאװעג טלּפירקרַאֿפ טּפָא טלאהניא רעייז זיא ,גנודליב

 רעבָא זיא'ס ,ןרָאװעג טכַאלפרַאפ ןוא טריזירַאגלואוו טּפָא וצ ליטס

 רעד ןופ בייהנֶא רעד זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא קיטכיוו קיטייצכיילג

 עמַאס יד ןופ טנעה יד ןיא ןגעלענ ןיא עיגדוטַאמַארד רעשידיי

 ,םירוחב עמערָא ,תוכאלמ-ילעב ,ךעלגניי-ןרעל --- ןטכיש עטסמערָא

 -רתסא יד ןעוועג ךעלריטַאנ זיא ליּפש-םירוּפ עטספרעלוּפָאּפ יד

 ןענייז ערעדנַא יד ןשיווצ ,!ליּפש-שורושחא רעד, רעדָא עמַארד

 ,יליּפש-תילג ןוא דוד, ,'ליּפש-ףסוי תריכמ, רעד : ןעוועג רעלוּפָאּפ

 תמכח, ,!ליּפש-?ואש ךלמ , ,'ליּפש-הרשו םהרבא, ,'ליּפש-קחצי תדקע;

 -וניבר השמ, ַא וליפַא ןוא ,!ליּפש-יאדמשא רעד, ,!ליּפש-המלש

 | "'ליּפש

 ןןטעברַא סרעּפיש .רד ףיוא ךיז קידנציטש|} יקצַאש בקעי .רד

 : ?שידעּפָאלקיצנע רענײמעגלַא; רעד ןיא טביירש

 -םירוּפ עשיאערבעה עטשרע יד ןפַאשעג טרעוװ עילַאטיא ןיא,

 ןעוועג זיא רבחמ ריא סָאװ ,'ןישודיקד אתוחידב, נ"א עידעמָאק

 ןעמָאנ ןשינעילאטיא ןייז טימ טנַאקַאב רעמ ,(מוס טסח3צי ןב הדוהי

 ַא ןופ רבחמ רעד ןעוועג זיא רע ,(1827--1992) ימאס עד ענאעל

 ,רעטשרע רעד ךיוא ןוא ,,טסנוק-דרעטַאעט רעביא ןנָאלַאיד, ךוב

 עשידיי יד ןופ ןטנעמעלע עלַארטַאעט יד ףיוא ןזיוועגנָא טָאה סָאװ

 | | .תודנא

 ןיא רַאוטרעּפער רעד ןעלקיװטנַא וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו

 ןלעפ סע לייו ,ןלעטשוצטסעפ רעווש זיא ,ןַארּפש רעשיריײ רעד

 ,ןרעטסומ רָאּפ יד ,ןטייצ עטסטלע יד ןופ רעלעמקנעד עשירארעטיל

 ףראדנעדלַא ססגמ ןופ ןעגנולמַאז יד ןיא טיהעגפיוא ךיז ןבָאה סָאװ

 -עג ןיוש ןיא רַאוטרעּפער ַאזַא זַא ,תודע ןגָאז ,ךילַאװ טיזיײא ןוא

 חוכיו, ַא ןאהרַאפ זיא גנולמַאז ספראדנעלַא ןיא ,רעירפ ךס ַא ןעוו

 וצ רעהעג סָאװ ,גָאלאיד ַא -- 'בוט רצי ןוא ערה רצי ןשיווצ

 -בעה רעד ןיא טבילַאב ןעוועג זיא סָאװ ,רוטַארעטיל ּפיט םענעי

 רעבָא זיא'ס .('רוטַארעטיל טײרטשגנַאר, יד) ךַארּפש רעשיאער

 זיא רעדָא ןרָאװעג טליּפשענ זיא חוכיו ַאזַא יצ קפס 'רעסיורג ַא

 סכילאוו קיזייא ןיא .קעווצ םעד רַאפ ןרָאװעג טמיטשַאב ןליפַא

 'םירוחב רעקיטסול קנירט ןוא סע ?יּפש ןייא, ךיז טניפעג גנולמַאז
 זיא סָאװ ,רוגיפ-טּפיוה ַא יו ךלמ-םירוּפ ַא טימ (ה"י רעט-16)
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ןזיױהנַאט טָאטש רעד ןיא .קיטש-רַאוטרעּפער ַא ןעוועגנ רעכיז

 ןופ ליּפש סָאד, נ"א סרַאפ ַא טריפעגפיוא 1898 םירוּפ ןעמ טָאה

 ךעלניז ייווצ ערעייז ןוא ןיילדנעק בייוו ןייז ,ןיילקעי (ביוט) באט

 זיא ,בירגײװ .ב ןופ הרעשה רעד טיול ,(1080 ןיא טקורדעג) 'ןייפ

 -םירוּפ ןשידיי ןטלַא ןַא ןופ לייט רעלארגנעטניא, ןַא ןעווענ סָאד

 רַאנ רעד סָאו ,סעלָאר עשימָאק ייווצ ןענייז סָאד ?ייוו ,!?יּפש

 ליּפשנשיװצ ַא ןפוא ַאזַא ףיוא זיא סע .ףיוא ןריפ בייוו ןייז ןוא

 -םיוא טינ ךיז טָאה סָאוװ ,עסעיּפ רערעטלע ןַא ןופ (עידולרעטניא)

 ,טיהעג

 טמַאטש ליּפש-שורושחא ןופ די-בתכ רעטנַאקַאב רעטסטלע רעד

 רעשרָאפ-שידיי ןטסואווַאב םייב ןענופעג ךיז טָאה רע ,1697 ןופ

 רעד זיא עקַארק ןופ בָאְסַאי ןַאיטסירק ןַאהָאי דמושמ ַא .לייזנגאוו

 יד יו רעטלע ךס ַא רעכיז זיא סָאו ,טסקעט םעד ןופ טסיּפָאק

 דנַאלשטייד ןיא ןעמוקענפיוא זיא טסקעט רעד .,ןריּפָאק ןופ עמַאד

 -לופ ךס ַא זיא רע .,טניימענ טָאה רעּפיש יװ ,ןליוּפ ןיא טינ ןוא

 רָאטקער רעטרופקנַארפ רעד סָאװ טסקעט םעד ןופ רעקידנעטש

 -ידרעווקרעמ עשידיי; ענייז ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה טדוש ןַאהָאי

 ןופ טייקכעלריפסיוא יד .1114 רָאי ןיא סױרַא ןענייז סָאװ ,'ןטייק

 רעד רע ןיא לייוורעד זַא ,טזייווַאב טּפירקסונַאמ רעקיצּפייל םעד

 זיא סָאװ ,ליּפש-שורושחא, ןַא ןופ טנַאירָאװ רעטסטלע עמַאס

 ןופ !ריפַא, ןשטייד ַא ףיוא טריזַאב זיא חסונ רעד .טנַאקַאב ?לכב

 -עצס יד וצ ןטינשענוצ ןרָאװעג זיא ןוא טייצ-עיצַאמרָאפער רעד

 עסעיּפ רעד ןיא .רעליּפש-םירוּפ עשידיי ןופ ןטייקכעלנעמ עשינ

 -רַאפ רעד ךרוד זיא סָאוו ,ןיקעלרַאה ַא ןופ טלַאטשעג ַא טרירוגיפ

 ןשטייד ןיא ןעגנורדעגניירַא ןטנַאידעמָאק עשילגנע יד ןופ גנולטימ

 -ענסיוא טינ ןיא סע םנה) ןשידיי ןיא ןטרָאד ןופ ןוא רעטַאעט

 םעד ףיוא רעטַאעט ןשילננע ןופ העּפשה עטקעריד א ןסָאלש

 עשימָאק יד .(דנַאלָאה ןיא ,לשמל ,ןעז וצ זיא סָאד יװ ,ןשיריי

 ,שירדנָאמ ץנירּפ זיא עקעיּפ-םירוּפ רעקיזָאד רעד ןופ טלַאטשעג

 סָאוװ ,ןיכדרמ ןופ טלאטשעגנ עטרישזרַאש עלעלַארַאּפ ַא זיא סָאװ

 ןופ טלַאטשעג עשימָאק יד .ןָאט ןטפנרע ןַא ןיא טריטקַארט טרעוו

 טרימַאנלַאמַא ןטסקעט עקידרעטעּפש יד ןיא טרעוו שירדנַאמ

 קעװַא זיא ןעמ רעטייוו סָאו ןוא ,יכדרמ ןופ ּפיט ןטסנרע ןטימ

 ןופ לָאר יד טרעוו רענעלק ץְלַא ,רוקמ-טסקעט ןטסטלע םעד ןופ

 .עיצקַא רעד ןופ רוניפ עלַארטנעצ יד טרעוו יכדרמ ,(שירדנָאמ) רַאנ

 זיא סָאװ ןוא ,טכעלטנפערַאפ טָאה טדוט סָאװ ,טסקעט םעד ןיא

 ךָאנ יכדרמ זיא ,1708 רָאי ןופ טסקעט ַא ןופ קורדרעביא ןַא ןעוועג

 -ָארַאּפ ןוא ןרובמַאלַאק טימ טיש רע ?ייוו ,טלַאטשעג עשימָאק ַא

 עשיטסירָארַאּפ עכלעזַא זַא ,טקרעמַאב קיטכיר טָאה ױדנגַאל ,סעיד

 יכדרמ סָאװ ,ןדמל ַא רָאנ ןריפכרוד טנעקעג טָאה סעיצַאזיווָארּפמיא

 ןבָאה טסקעט ןיא הֹּפ ?ובינ יד .רתסא תליגמ טיול ןעוועג זיא

 עטקורדענ יד ןענערברַאפ וצ הליהק רעטרופקנַארפ יד ןסיוטשעג

 סָאװ ,?יפש-שורושחא ןופ טסקעט רעגַארּפ םעד ןיא .עבַאנסיוא

 -רעביא לָאמ ייווצ רעטעּפש ןוא 1720 ןיא טקורדענ ןעוועג זיא

 ךָאנ יכדרמ זיא ,(1774 םַאדרעטסמַא ןוא 1763 גַארּפ) טקורדעג

 ,ןבירשעגנָא טינ רעבָא ןיא עלָאר ןייז .טלַאטשעג עשימַאק ַא ץלַא

 רעד ןיא סָאד ןבָאה רימ יוו ,טריזיוװָארּפסיא ןעוועג זיא רָאנ

 טנעמנַארפ ןכעלטפירשטנַאה םעד ןיא ךיוא .'עטרַא לעד אידעמָאק;,

 יד רימ ןבָאה ,דרָאפסקַא ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,'שורושח ןהָאיצקַא,

 ,טסקעט םענענופעג גנַאל-טינ ַא ןיא .טלַאטשענ עשימָאק עבלעז

 ןוא קעטָאילביב רעצניַאמ רעד ןיא טיהעגפיוא ךיז טָאה סָאװ

 ךיוא ןיכדרמ ןופ טלאטשעג יד זיא ,ה"י ןט-18 ןטימ ןופ טמַאטש

 *נייוו .ב סָאװ ,ןגוצסיוא יד ןופ .('ןיקעלראה יכדרמ,) עשימָאק ַא
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 רעטַאעט ןשידיי

 םידגב יד ןיא ןָאטעגנָא רָאנ זיא יכדרמ זַא ,ןעז וצ זיא ,טננערב ביר

 ןטלַאהעגסיױוא ןוא ןבירשענ רעבָא זיא עסעיּפ עצנַאנ יד .ץ'ל ַא ןופ

 טליּפשעג עסעיּפ עקיזָאדיד זיא ,ןבירנייוו טיול ,ןָאט ןטסנרע ןַא ןיא

 טגנירד רע סָאװ ןופ ,1/781 רֶאי ןרַאפ טרופקנַארפ ןיא ןרָאװעג

 ,ןליּפש וצ טרעטשענ טינ ןעמ טָאה ןטסקעט עטסנרע זַא ,סױרַא

 "רעד ןופ לטיט רעד .,טגלָאפרַאפ ןעמ טָאה עשיטסידָארַאּפ יד זיולב

 ןייא ,ןמהל, ַאזַא זיא עסעיּפ רעטנַאקַאבמוא טציא ןיב רעקיזָאד

 ןלאז טאה ןעדוי רטרופקנרפ ןופ שכלאז יו ליּפשיוש שישטייט ןעדוי

 טנאזרעטנוא זיא טר םד ןופ שלמד רבא שכלעוו ,ןדרעוו טריפענפוא

 טלָאזעג טָאה סָאװ ,עסעיּפ עשטייד-שידיי ַא ,ןענמה וצ ,} 'ןדראוז

 טרעוורַאפ זיא רעבָא ,ןדיי רעטרופקנארפ ןופ ןרעוו טריפענפיוא

 טרעוװרַאפ טָאה עסעיּפ יד זַא ,טניימ סָאד .ן'טָאר ןופ ןרָאװעג

 .הליהק יד טינ ןוא ,טרופקנַארפ ןופ טַאר-טָאטש רעד ןריפוצפיוא

 .סקא בײל ןעמָאנ ןטימס ,דמושמ ַא ךיוא טריּפָאק טָאה עסעיּפ יד

 -פיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ליּפש-שורושחא ןופ ןטסקעט ערעדנַא ןיא

 ,שימָאק רעמ טינ ןיוש ,יכדרמ ה"ד ,טלַאטשעג:טּפיוה יד זיא ,טיהענ

 סָאװ ,טלוב רעייז זיא ץנעדנעט עשיטקאדיד יד ןוא,טסנרע רָאנ

 רעשיטסילַאנָאיצַאר רעד ןופ סעסעיּפ יד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא
 רעד ןיא עוויטיזָאּפ ַא יכדרמ ןופ טלאטשעג יד זיא יוזַא ,הפוקת

 נ"א 1718 רָאי ןיא םַאדרעטסמא ןיא סױרַא ןזיא סָאװ ,עסעיּפ

 זיא ןוא ארפא רנייא ךיילנ ןפוא ןאיינ ןנייא ףיוא ליּפש שורושחא,

 םישרדמ ןירדנא 'נוא טוקלי ,שרדמו ינש םונרת ןופ ןיגנאצינ זיוא

 ןיטכער ןופ זע איוו ךיילנ טלעטשיג רינאמ יכלאז ןייא ףיוא נוא

 םעיינ ַא ףיױא ,ליּפש שורושחא| 'טרעוו טליּפשינ ןטנאידעמאק

 ,שרדמ ,ינש םוגרת ןופ ןעמונעגסױרַא ,ערעּפָא ןַא יו טקנוּפ ,ןפוא

 טלָאװ סע יו טנדרָאעננייא ױזַא ןוא םישרדמ ערעדנַא ןוא טוקלי

 לאו ןעמ ביוא ...ןןטנַאידעמָאק עתמא ןופ ןרָאװעג טליּפשעג

 ןרָאוװעגנ טריפענפיוא זיא עסעיּפ עקיזָאד יד זַא ,רעכיז רַאפ ןעמעננָא

 עשידיי ןופ קינכעט-רעטַאעט יד טָאה ,'ןטנַאידעמַאק, עשידיי ןופ

 ןעגנוזייוונא עשינכעט יד .סערנָארּפ ןסיורג א טכַאמענ רעליּפש

 טימ ךיילנרַאפ ןיא שינעמכַאפ שממ ,טריצילּפמָאק רעמ ןיוש ןענייז

 טינ ןיוש ןנָארט ייז .ןטכקעט עקידרעירפ יד ןיא ןעגנוקרעמַאב יד

 רעכייר ךס ַא ןענייז סעלָאר יד ןוא ,רעטקַארַאכ-רעמיצ , ןייק

 ןטנעמעלע עסעיּפ רעד ןיא ןַאהרַאפ ךיוא ןענייז'ס ,טַאטשעגסיוא

 ,רעפיול םעד רָאפ טלעטש סָאװ ,ץילמ ַא ןַאהרַאפ .עמימָאטנַאפ ןופ

 ךַארּפש יד ,(סעסעיּפ עשטייד יד ןיא דלָארעה רעד) רענָאזנָא םעד

 םעד ןָא ןוא רעטרעוו עדמערפ טימ לופ ,ערעווש ַא רעבָא זיא
 'עמארד רעטנרעלענ, רעד וצ טרעהעג חסונ רעד .ןח ןכעלמיטסקלַאפ

 .ןרעטסומ עדמערפ ןופ ןעמונעג רעכיז זיא ןוא

 זיא ,שיפַארגנָאילביב רָאנ טנַאקַאב ?ייוורעד זיא סָאװ ,עסעיּפ ַא

 -רעטסמַא ןיא סיורַא זיא סָאװ ,,רתסא ןוא יכדרמ ןופ ליּפש סָאד;

 .(1714) םַאד

 טסקעט רעטנַאקַאבמוא ןיטולחל רעד ןיא טנַאפערעטניא רעייז

 ןט-18 ףוס ןירב ןיא סיורַא םתסח ןמ זיא סָאװ ,ליּפש-םירוּפ ַא ןופ

 עסעיּפ יד ,שיפַארנַאילביב טנכייצראפ טינ ץעגרע ןיא זיא ןוא ח"י

 ןנייא ןיא יטטערּפא עשימאק ענייא ,רתסא דנוא יכדרמ, : טפייה

 -אראקעד יד .טצעזענ קיזומ ןיא רעלבמיצ ביל 'ר ןופ .,נוצ ףיוא

 זיא עסעיּפ רעד ןיא .'רלהאמ ןיטנאקב םוא ןינייא ןופ סנהאיס

 טמַאטש רע זַא ,ךיז ןגעוו טלייצרעד רע .רוניפ עשימָאק ַא יכדרמ

 ןיא ןעגנַאנעג ןטרָאד זיא ןוא גָארּפ ןיא םיסחוימ עטפערג יד ןופ

 ןקיטנורג א עסעיּפ יד טנידרַאפ שילַארטַאעט ךיוא ,הבישי  ַא

 | .זילַאנַא

 -רַאפ ,עטצעל יד ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא ןטסקעט ערעדנַא ןופ
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 אטקא; יד ןופ עבַאנסיוא עטשטיידרַאפ קרַאטש ל?ייוו ,עטרעגרע

 גנוטעררע, נ"א 1780 ןיא םאדרעטפמַא ןיא סיױרַא זיא סָאװ ,'רתסא

 'טריגירָאק, טָאה טסקעט םעד .'יכדרמ ןוא רתסא ךרוד ןעדוי רעד

 רע זיא גנוטעברַאַאב רעד ןיא .לאקזחי רב בסעי דיי רענעזיױּפ ַא

 טינ ןיוש םיא ייב זיא יכדרמ ,.ןטסקעט עטלַא יד וצ טפַאלקשרַאפ

 ןבלעז םעד ןופ עבַאנסיוא עטייווצ ַא .טלַאטשעג עשימָאק ַא רעמ

 .1800 רָאי ןיא םַאדרעטפמא ןבלעז םעד ןיא סױרַא זיא טסקעט

 ןטקורדעג טינ ַא ןופ טנעמנַארפ ַא ךיז טניפעגנ נרובמַאה ןיא

 סעד טפאשנסיוו רעד רַאפ עלושכיוה, רעד ןיא ןוא ?יּפש-שורושחא

 |ןברוח-רעלטיה ןרַאפ ןבירשעג זיא סָאד}| (ןילערב) 'סמוטנעדוי

 ,11786 ןופ טסקעט ַא ךיז טניפענ

 רעד ןופ ןעמַאטש סָאװ ,ןטסקעט טיהעגפיוא ךיז ןבָאה סע

 טכעלטנפערַאפ זיא המישר רעייז סָאװ ,ה"י ןט-19 טפלעה רעטשרע

 יד ןיא .וו דנַאב ָאוויי ןופ !ןטפירש עשינָאלַאליפ, יד ןיא ןרָאװעג

 טכעלטנפערַאפ ןענייז סָאװ ,ןטסקעט עשיטסירָאלקלָאפ עקילָאצליפ

 ךס ַא ןאהרַאפ ןענייז ,רָאי 80 עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא ןרָאװעג

 ןטנעמידור עכעלכַארּפש ןוא עלעוטקורטפ רעייז טיול סָאװ ,ןטסקעט

 זיא סָאד ,ליפש-םירוּפ ןשידיי ןופ טכיש רערעטלע רעד וצ ייז ןרעהענ

 ףיוא ךיוא רָאנ ,,ליּפש-שורושחא, ןופ ןטסקעט יד ףיוא רָאנ טינ לח

 ןשידיי םעד ןופ רַאוטרעּפער ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןליּפש ערעדנַא

 .רעטַאעט ןוויטימירּכ

 תריכמ, ךיוא זיא קיטאמעט-רתסא-יכדרמ רעד טימ ךיילנוצ

 רעד .רעטַאעט-סקלַאפ ןשידיי םעד ןיא עמעט עטבילַאב ַא 'ףסוי

 ּטדוט סָאװ ,רעד זיא ,טנַאקַאב זדנוא זיא סָאװ ,טפקעט רעטסטלע

 ,(וו דנַאב) 'ןטייקידרעווקרעמ עשידיי, ענייז ןיא טקורדעגּפָא טָאה

 ,עמַארד עשיטסילַאנָאיצַאר ַא זיא סָאד ,1708 ןופ טמַאטש סָאװ ןוא

 גרובמיל ןָאּפ ןאמרעב םענייא ןופ ןרָאװעג טלעטשענ זיא סָאװ

 ַא ןרעה רימ סָאװ ,לָאמ עקיצנייא ןוא עטשרע סָאד זיא סָאד)

 דעטַאעט ןטימ תוכיש ַא טָאהעג טָאה סָאוו ,םענייא ןופ ןעמָאנ

 ,רוביח רעכעלרעטלעלטימ ַא ,,רשיה רפס, רעד .(הפוקת רענעי ןופ

 ןיא עבאנסיוא ןַא סױרַא 1700 ןיא דָארג זיא םיא ןופ סָאװ

 רעקיזָאדרעד רַאפ רוקמ רעד ןעוועג זיא ,ןיימ םייב טרופקנַארּפ

 עסעיּפ יד .(260 ,וו 'ןטפירש ,ליפ, עז) גנוטעברַאַאב רעשיטַאמַארד

 -סקלָאפ , ךיוא ןַאהרַאפ .טרופקנַארפ ןיא עקַאט ןרָאװעג טליּפשעג זיא

 טקורדענּפָא ןליפַא ןוא ןבירשרַאפ ןענייז סָאוװ ,ןטפקעט 'עכעלמיט

 ןקידנעטש םעד ןיא ןעװעג ןענייז סָאװ ןוא ,1876 ןיא ןעווענ

 .רעטַאעט-סקלָאפ ןשידיי ןופ רַאוטרעּפער

 סָאװ ,'ףסוי תלודג רפס, עסעיּפ יד טמענרַאפ טרָא ןרעדנוזַאב ַא

 'םולשב המחלמ, ןשיאערבעה ןופ ןרָאװעג טצעזעגרעביא זיא

 זיא סָאװ ,(וועליהָאמ ןופ ןהכח ביל הירא ןב םהרבא-םײח :רבחמ)

 -- 1881 ןיא ןוא לַאנינירַא ןיא 1797 ןיא סיױרַא לָאמ ןטשרע םוצ

 וועיקלָאשז ןופ ריואפ רזעילא ןופ ננוצעזרעביא רעשידיי רעד ןיא

 -לופ ,סעבַאנסיוא ענעדישרַאפ קיצרעפ רעביא טַָאהעג טָאה ןוא

 רַאפ וויכרַא, ןיא עיפַארנָאילביב) 'עטריזירָאלקלָאפ, ןוא עקידנעטש

 ,(181-1988 .זז ,1980 ,| ,'רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד
 רעטירד ,'רעטאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל, עז עיפַארגַאיב סריוואפ |

 יי .ן2200-2202 .זז ,דנַאב

 ,ןזייװַאב 'ףסְוי תריכָמ , ןופ ןטסקעט !עלענָאיצידַארט, עקיזָאדיד

 ןענייז ייז ןכלעוו ףיוא חסונ רעכעלמיטסקלָאפ רעטלַא רעד זַא
 -עֶאּפ ךס ַא ןעוועג זיא ,ןרָאװעג ןלַאפרַאפ זיא סָאװ ןוא טיובעג
 -רַאפ טָאה טרוש סָאװ טסקעט רעד יוװ ,רעקיטּפַאז ןוא רעשיט
 .טכעלטנפע

 -דוד |יד) ןעוועג זיא עסעיּפ ערעלוּפָאּפ קרַאטש עטירד ַא

 טי יי
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 -נֹוא ןופ תואהסונ עשיטסירָאלקלָאפ יד ץוח ; עטכישעג-תילג-ןוא

 ןטסקעט עכעלמיטסקלאפ עטסטלע יד ןופ ךיז טָאה ,טייצ רעזד

 טרעהעג טסקעט רעטקורדעג רעטסטלע רעד .טיהעגפיוא קיצניוװ

 :?לטיט םעד עקַאט טגָארט ןוא 'ןענָאיצקַא, ןופ עירָאנעטַאק רעד וצ

 'יתשלפה תילנ ןוא דוד גיניק ןופ ןאיצקא הסאירוק הניש הנייא;

 טינ ,עבַאנסיוא ערעדנַא ןַא ךָאנ ןַאהרַאפ .לב 22 ,1717 ,ױנַאה)

 'ערעּפָא ןַא זיא סָאד .(1719 ןוא 1711 ןשיווצ סיױרַא ,טריטַאד

 .רַאנלואו רָאנ ןיא קימָאק יד .ןרעמונ-גנַאזעג 24 עצנַאנ טימ

 רעד זיא ןוא יקסניזיל טסייה עסעיּפ רעד ןופ 'ןיקעלראה,; רעד

 ףיוא ןעמָאנ ןייז רע טרעדנע רעטעּפש .,ןתילנ ןופ 'רעהסטַאר;

 ...ַא יװ לואש ניניק םוצ טקישעג טרעוו רע לייוו ,,טסרואווסנאה,

 םעד ןופ ךיוא יו ,ןטנעמעלע עכעלכַארּפש עקינייא ןופ .ןָאיּפש

 -םיוא זיא עסעיּפ יד זַא ,ןייז רעשמ ןעמ הרַאד ,יקסניזיל ןעמָאנ

 .הביבס רעשידיישימעב ַא ןיא ןעמוקעג

 ,רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןשידיי ןטלַא םעד ןופ סעסעיּפ ערעדנַא ןופ

 עשיטסירָאלקלַאפ רָאנ טיהעגפיוא רעדייל ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ןופ

 ,,םירצמ תאיצי, ,,קחצי תדיקע, : ןענַאמרעד וצ יאדכ זיא ,תואחסונ

 סונבר השמ, ,'לואש ניניק ןופ עטכישעג, ,'טּפשמ םבלמה המלש;

 -סקלָאפ ןופ ןטשער יד ןופ .ערעדנַא ךס ַא ןוא 'טיוט ןוא ןבעל

 אזא טימ טינ ןעוו) ןלעטשטסעפ רעבָא ךיז טזָאל רַאוטרעּפער

 טליּפשענ ייז טָאה ןעמ זַא ,(ןבָאה סָאד ליוו רעּפיש יו טייקרעכיז

 רעטנוא ןטיבענ ךיז טָאה רוטקורטס רעייז ; ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא

 טסייה ,ןבָאה רימ ,?יטס-רעטַאעט ןקידנשרעה םעד ןופ העּפשה רעד

 -נניז ,ןענָאיצקַאי ןופ ןטנעמנַארפ רַאוטרעּפער םעד ןופ ,סָאד

 עטריזיוװָארּפמיא עשיּפיט ןוא סעמַארד עשיטסילַאנָאיצַאר ,ןליּפש

 ןבָאה םעד ץוח .!עטרַא לעד ַאידעמָאק, ןופ טסונ ןיא סעידעמָאק

 -ייטש ענעדישראפ יוװ ,ןעגנוריפפיוא ןופ ךעלטשער טיהעגפיוא ךיז

 ןענייז סָאװ ,.ֹו .א .א םיריױוטקָאד ,רעניבַאר ןגעוו סענעצפ-רעג

 סעסעיּפ-רָאוטרעּפער יד ןיא סעידוילרעטניא יו טמיטשַאב ןעוועג

 ןענייז סָאװ ,ןטסקעט יד וליפַא .רעטַאעט-סקלָאפ ןשידיי םעד ןופ
 םתסה ןמ ןענייז ,רעדנעל עשיווַאלס יד ןיא ןרָאוװעג ןבירשרַאפ
 רשפא טרעדנַאוװעגרעבירַא ןבָאה ןֹוא דנַאלשטייד ןיא ןעמוקעגפיוא
 ןופ ןעעז וצ ןטסטלוב םוצ ןזיא סָאד .רעליּפש יד טימ ןעמַאזוצ

 -ביד רעשיכעשט-שטייד רעד סָאװ ,/ליּפש-שורושחא,; טסקעט םעד

 טרעהעג סָאװ ןוא ,1828 ןיא ןבירשרַאפ טָאה רעפאט דירפגיז רעט

 .תומוקמ עשינַאמרעג יד ןופ ןענעק רימ סָאװ ,סעסעיּפ ּפיט םעד וצ

 רעכלעוו טיול ,עיניל עשינָאלָאנָארכ ַא ןלעטשוצטסעפ רעווש זיא סע

 ןעמינָאנַא םעד ןופ רַאוטרעּפער םעד ןלייטרַאפ טנָאקעג טלָאװ ןעמ

 יד טלוב ָאד ןעמ טעז קפס םוש ןָא .רעטַאעט-סקלָאפ ןשידיי
 'עטרַא לעד ַאידעמַאק, יד ,ןליטכ-רעטַאעט עדמערפ ןופ תועּפשה
 לייוו ,גנוקריוו עטקעריד ןייק טינ טאהעג םיא ףיוא רעבָא טָאה

 מס יד זיא רעטַאעט-סקלַאפ ןדעי רַאפ עשיטסירעטקַארַאכ סָאד
 .טײקיטעּפשרַאפ עשיטסיל

 עלענַאיסעּפָארּפ ןופ םוקפיוא םעד ןגעו ןדייר וצ רעווש זיא סע

 ןזייוַאב םוש ןייק םעד ןגעוו ןבָאה רימ לייוו ,ןדיי ייב ןרָאיטקַא

 -סקלָאפ יד זַא ,(949 ,ווװ !ןטפירש .ליפ,) גנוניימ סביײרגײװ .טיג

 ןענייז ייז לייוו ,קינכעט רעייז ןיא וויטימירּפ רעמ ןענייז ןליּפש

 'ןענָאיצקַא, יד ןוא ; ןרָאטַאמַא רַאפ טמיטשַאב רקיע רעד ןעוועג

 ןענייז ייז לייוו ,(.וו .ַא .א גנַאזעג ,קיזומ) טריצילּפמָאק רעמ ---

 -יּפש עלענַאיסעפָארּפ ןופ טריפעגסיוא ןעוועג '?ייט ןטסערג םוצ,

 ,ןזייװַאב טינ שירַאטנעמוקָאד לייוורעד ךיז טזָאל --- רעל

 רעשידיי רעד ןופ דנַאטשוצ ןקיטציא םעד ייב רעבָא ןָאק ןעמ

 ערעטלע יד ןלייטראפ ןכירטש ענײמעגלא ןיא גנושרָאפ-רעטַאעט

15 

 ןופ ןָאקיסקעל

 :יױזַא רעקינייו רעדָא רעמ עטכישעג-רעטַאעט עשידיי

 ןופ ןענַאטשַאב זיא רַאוטרעּפער רעד .רעטַאעט רעטיטימירפ (1

 רעדָא ,הביבס רעקיבוטש ַא וצ טסַאּפענוצ ,סענעצס עשימָאק עצרוק

 רוגיפ עלַארטנעצ יד ,(א"א הנותה) טייהנגעלעג ַא ייב טריפענפיוא

 -ָאנָאמ םעד ןופ רעגערט רעד ,סילַאשרַאמ רעטעּפש ,ץל רעד זיא

 יד .ןטריזיגָאלַאיד םעד ןופ רעטעּפש ןוא רַאוטרעּפער ןשיטַאמַארד

 ןסָאלשעגסיױא ןפרַאד ,עשידיי יד ייס ,עשיאערבעה יד ייפ ,םיחוכיו

 ?ייוו ,רַאוטרעּפער םעד ןופ ?ײטדנַאטשַאב רעכעלגעמ ַא יו ןרעוו

 נָאלאיד ןופ םרָאפ יד ואוו ,םיחוכיו עטקַארטסבַא בור'פ ןענייז סָאד

 ןטימ טינ תוכיש םוש ןייק טָאה ןוא עשירַארעטיל ןייר ַא זיא

 טינ שינָאלָאנָארכ ןעמ ןָאק הפוקת עקיזָאדיד ,גָאלַאיד-רעטַאעט

 רעטרע עקינייא ןיא ?ייוו ,טייצ רעטסיטשַאב םוש ןייק וצ ןסַאּפוצ

 רעמ ,ערעדנַא ֹוצ גנוניישרע עלעלַארַאּפ ַא ןליּפש עקיזָאדיד ןענייז

 -רַאפ ךיז טָאה יז ביוא .ןעננולעטשרָאפ-רעטַאעט עטריצילּפמַאק

 ךָאנ יז טריטסיזקע ,ה"י ןט-15 ןיא ןיוש דנַאלשטייד ןיא טקידנע

 .ה"י ןט-18 ףוס ןזיב סָאטעג עשיווַאלס ךס ַא ןיא
 ןָאק ,גנולעטשרָאפ עצנַאג ַא יו ,טליֿפש םירופ ןופ הפוקת יד (2

 -- קפס ילב זיא בייהנָא ריא ,עידאטס עטייווצ יד ןייז רעבירעד

 -שורושחא יד ןעמַאטש הפוקת רעקיזָאדרעד ןופ .ה"י ןט-195 ףוס

 -טסאפ עשטייד יד ןופ ןעמונעגרעביא קינכעט רעד טימ ןליּפש

 א רַאפ בור סָאד טמיטשַאב ןענייז סעסעיּפ יד .,ןליּפש-טכַאנ

 .טסנרע ןוא סַאּפש ןופ שימענ ַא ןענייז ייז .עירָאטידיוא-רעמיצ

 טמוק רעטעּפש .עלָאר עבושח ַא ָאד רעבָא טליּפש לכשה-רסומ רעד
 -עיצַאמרָאפער רעד ןיא עמַארד רעשילביב רעד ןופ גנוקריוו יד
 | .רעטפנרע ןרעוו סעסעיּפ יד ןוא טייצ

 ןוא ,תודמול רַאפ ץַאלּפ ריא ּפִא טערט טייקכעלמיטסקלָאפ יד

 רעקיזָאדרעד ןופ .עזָארּפ רענעקורט רערעווש טימ ןטיברַאפ טרעוו

 ןופ תועּפשה עטלוב טימ ןליּפש עשילביב וימ ןגָאמרַאפ הפוקת

 תילנ ַא ןופ ןטלַאטשעג יד ואוו ,קינכעט-עטרַא לעד אידעמָאק, רעד

 ןקיזָאד םעד ןופ שזַאּפיט םעד טיול טרילעדָאמ ןענייז יכדרמ רעדָא
 ,רעטַאעט

 ראוטרעּפער-רעטַאעט רעשידיי רעד טרעוו ה"י ןט-18 בייהנָא ןיא
 םעד ןופ ןעעז וצ ןזיא סע יװ ,םזילַאנָאיצַאר ןופ טסולפנייאַאב
 ייר ַא ןופ ןוא (1/708) 'ףסוי תריכמ, ןופ טסקעט רעטרופקנַארפ
 רעבָא ןָאק ןעמ .םַאדרעטסמַא ןיא סױרַא ןענייז סָאװ ,סעסעיּפ
 רַאוטרעּפעד-רעטַאעט ןשידיי םעד ןופ רוקמ-טּפיוה רעד זַא ,ןגָאז
 שילַארטַאעט ייס ןוא שינכעט ייס ןעוועג זיא טייצ רעצנַאג רעד ןיא
 עכעלרעטלעלטימ יד ןופ ןביוהעגנָא ,ןליּפש-רעטַאעט עשטייד יד
 -ןרינ יד ןופ עמַארד רעכעלרעגריב רעד טימ טקידנעעג ןוא ןליּפש
 סָאו ,שיטסירעטקַארַאכ רעייז זיא סע .סרעגניזרעטסיימ רעגרעב
 ףיוא העּפשה עניילק אזַא טַאהעג טָאה עסעיּפ-סקלַאפ עשיווַאלס יד

 ."סָאטעג עשיװַאלס יד ןיא וליפַא ,רעטַאעט-סקלָאפ ןשידיי םעד

 םיליכשמ יד ןופ קוק םעד ןוא ןליּפש-םירוּפ יד ןופ לָאר רעד ןגעוו

 ;יקצַאש ,רד טקרעמַאב ,ייז ףיוא

 עפיט ַא טַאהעג ןבָאה ןליּפש-םירוּפ סָאוו ,טקַאפ רעד ...,

 ןסיוטשעג טָאה ,ןבעל ןשידיי ןיא טלצרָאװרַאפ ןעוועג ןוא עיצידַארט

 יד ןטיײברַאפ ןענָאק ןלָאז סָאו ,סעסעיּפ ןביירש וצ םיליכשמ יד

 -פלָאװ עללאה ןרהא יו ,'ןדַאניקעלרַאה ןקידריוװקעווצ ןוא ןזָאלניז,

 רע ,ןעוועג םרוג טָאה סָאד .ןליּפש-םירוּפ יד ןפורעגנָא טָאה ןהָאז

 ,(1796) 'יילעממערפ ןוא ןיזטכייל; עידעמָאק יד ןביירשנָא לָאז

 ןופ 'ךונעה 'ר, עידעמָאק יד ךיוא .עידעמָאק-'ףיטרַאט, עשידיי ַא

 יד ןטייברַאפ וצ קעווצ ַא רַאפ טלעטשענ ךיז טָאה לכײא קחצי

 -ענפיוא טינ עדייב רעבָא ןענייז ייז ,ןליּפש-םירוּפ עלענָאיצידַארט
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 רעטַאעט ןשידיי

 -עג ןיא סָאװ ,עניב-ןרָאטַאמַא ןַא ףיוא טינ וליפַא ,ןרָאװעג טריפ

 .ה"י ןט-18 ןופ ןבעל-ָאטעג ןשטייד ןיא גנוניישרע עטּפָא ַאזַא ןעוו

 ףיוא טליּפשענ טייצ רענעי ןיא ןבָאה סעּפורג-ןרָאטַאמַא עשידיי יד

 יד ... .רעטַאעט-ָאטענ ןשידיישטייד ןימ ַא ןפאשענ ןוא שטייד

 ןטלַא ןופ עפוטש-סגנַאנרעביא ןַא ןעוועג ןענייז . . . סרעטַאעט-ָאטעג

 םגִה .רעטַאעט ןשטייד םעניימעגלַא םעד וצ רעטאעט-םירוּפ ןשידיי

 -ער ןשיטאמַארדָאנָאמ ןייז טימ קילַאשרַאמ ןופ טוטיטסניא רעד

 ןט-19 טעּפש זיב ןטלַאהעגנייא ךיז דנַאלשטיײיד ןיא טָאה רַאוטרעּפ

 ןופ ,וויטקעלָאק א יװ ,רעטַאעט-ליּפש-םירוּפ רעד רעבָא זיא ,ה"י

 .ה"י ןט-18 ףוס ןעגנַאנעגסיױא ןייֵלַא ךיז

 רעטַאעט רעשידיי רעד ןעמונעגנָא טָאה גנודנעוו ערעדנַא ןַא רָאג

 םעד רע טגָארט רעדנעל ערעדנַא וצ ךופיהל ואוו ,דגַאלָאה ןיא

 .םינָאנַא טינ ןיוש זיא ןוא רעטַאעט ןליבַאטס א ןופ רעטקַארַאכ

 טָאה 1648 רָאי ןכָאנ ןדיי עשיליוּפ ןוא עשטייד ןופ סולפוצ רעד

 ןלָאז ,ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןעגנולייוורַאפ יד ךיוא זַא ,ןעוועגנ םרוג

 -רַאמ טַָאהעג ןעמ טָאה דנַאלָאה ןיא ךיוא .ןוקית רעייז ןעניפעג

 עניילק ןליפַא ןוא ,ןטרעצנָאק ןבעגעגּפָא ןבָאה סָאװ ,םינזח ,סקילַאש

 טליפשעג ןוא ןבירשעג ןבָאה סָאו ,רעליּפש-סקלָאפ ןופ סעּפורנ

 -ַאדרעטסמַא םעד ףיוא ןבעל ןשידיי ןופ סעקנעצס-רענייטש עניילק

 ןענייז שידיי ףיוא ןעננולעטשרַאפ-רעטַאעט ןנעוו .'!קרַאמשיּפ, רעמ

 עּפורג ַא טָאה רָאי םענעי ןיא .1089 רָאי ןופ תועידי ןַאהרַאפ

 -רָאפ-םירוּפ ַא ףיוא שינביולרעד ַא ןטעבעג ןדיי רעמַאדרעטפמַא

 טָאה ןעמ לייװ ,טנָאזענּפָא ייז טָאה ןעמ .שידיי ןיא ננולעטש

 ,גנולעטשרָאפ ַאזַא ןוא ,רעטַאעט ןכעלטנפע ןַא ןיא ןליּפש טלָאװעג

 ןופ תוסנכה יד ןקידעש ןָאק ,טהנעטעג סעטַאט-טָאטש יד ןבָאה

 .?רעטַאעט ןשיטָאטש

 תושקב עכלעזַא זַא קיטנעק זיא סע זַא ,ןָא טזייו יקצַאש ,רד

 רָאי סעדעי ןקישנײרַא ןדיי עשיזנכשַא רעמַאדרעטסמַא יד ןגעלפ

 -רעד א ןעמוקַאב עקַאט יז ןבָאה לָאמ עכעלטע ןוא ,םירוּפ ברע

 -רעטסמַא יירד ןופ גנורעלקרעד ַא ןופ ןעעז וצ זיא סע יו ,שינביול

 טימ, זַא ,1707 רַאורבעפ ןט-25 ןופ השקב רעייז ןיא ןדיי רעמַאד

 ןוא ,"רעטַאעט ןליּפש וצ ןדיי יד טביולרעד ןעמ טָאה קירוצ ןרָאי

 עידעמָאק; יד רַאוטרעּפער רעייז ןיא ןָא ייז ןביג השקב רעייז ןיא

 טליּפשעג ,סעסעיּפ עשירָאטסיה ערעדנַא ןוא "רתסא ןיגינעק רעד ןופ

 רעייז ,שידיי -- .ה .ד ,ןדיי עשטיידכיוה יד ןופ ךַארּפש רעד ןיא

 ידכ ןליּפש ןליוו ייז :רעשימָאנָאקע ןייר ַא זיא ןליּפש וצ וויטָאמ

 רעייז ּפַא רעבָא טגָאז טַארטסיגַאמ רעד .טיורב ףיוא ןענידרַאפ וצ

 שידיי ַא ָאד ןיוש זיא םַאדרעטסמַא ןיא זַא ,ויטָאמ ןטימ השקב

 ןוא גָאטנוז ,תבש יאצומ) ךָאװ ַא לָאמ יירד טליּפש סָאװ רעטַאעט

 ,ןָאזרעּפ 200 זיב 200 ןופ טינשכרוד זיא ךוזַאב רעד ןוא ,(ךָאװטימ

 ןופ טכירַאב ַא ךָאנ ןַאהרַאפ ךיוא זיא'ס .ןדיי-טינ ךס ַא רעטנורעד

 ץרעמ 22) טייצ-םירוּפ םַאדרעטסמַא ןיא גנולעטשרָאפ רעשידיי ַא

 רעליּפש-טּפיױה םעד טנָאמרעד טנעזנעצער רעד רעכלעוו ןיא ,(6

 ,רעכַאמלטיה רעד עפיל הכאלמילעב ַא

 ַא טַאהעג טָאה םַאדרעטסמַא זַא ,ךיוא טנָאמרעד יקצַאש ,רד

 טבעלעג) רהאלקיוד המלש רעביירש-עידעמָאק ןוא ןחדב ןטבילַאב

 טָאה סָאװ ,(ה .י ןט-19 ןופ לטרעפ ןטשרע ןיא ןוא ןט-18 ףוס

 -ַאיד ןשידיי ןשידנעלַָאה ןיא סעסעיּפ-רעגייטש עלַאקָאל ןבירשעג

 עלענַאיסעּפָארּפ סָאד ,םירוּפ דובכל תורימז ענעדישרַאפ ןוא טקעל

 טליּפשעג שידיי ןשידנעלָאה ןפיוא טָאה'מ ואוו ,רעטַאעט עשידיי

 ,עשטייד יד ןופ ןליּפש-גניז ןוא סעטערעּפָא ,סערעּפָא עשירעלטייצטימ

 ,ירטערג ,טרַאצָאמ סרָאטיזָאּפמָאק עשיזיוצנַארּפ ןוא עשינעילַאטיא

 ןקיזָאד ןופ רעדנירג רעד .ַא .א ירעילַאס ,יניסנָאמ ,ףרָאדסרעטיד
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 ַא ןעוועג זיא ,1837 זיב 1784 ןופ טריטסיזקע טָאה סָאװ ,רעטַאעט

 זיא רע .יוסעד בייל ןחדב ןופ ןוז ַא ,יוסעד בָאקַאי דיי רעשטייד

 -ַארטסעקרָא ,סרעגניז ,סעסעיּפ ןּופ רעריטּפָאדַא ,רָאטקעריד ןעוועג

 עשידיי-ןייר ןופ .וו .ַא .א לוש רעשיטַאמַארד ַא ןופ רעריפנָא ,רָאט

 ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ליּפש-םירוּפ ַא טריפעגפיוא רע טָאה סעסעיּפ

 -עּפש זיא רעטַאעט סָאד ."ןעדוי רעד גנוטעררע;, ןופ גנוטעברַאַאב

 ,שידנעלָאה ףיוא רעבירַא ןצנַאגניא רעט

 יד ,ןרַאגנוא ןיא ןעגנולעטשרָאפ ךָאנ טנכייצרַאפ יקצַאש ,רד

 עלענָאיסעּפָארּפ סָאד ,"םייהלעכייה ֹוצ טסעפ-סטייצכָאה סָאד, עסעיפ

 טָאה סָאװ ,(18230-48) ןיוו ןיא ,(1834) עקָארק ןיא רעטַאעט עשידיי

 "רעדיב דוד ןופ שידיי ףיוא סרעטקַאנײא עשיריטאס טריפעגפיוא

 :דנַאלסור ןיא ןליּפש:םירוּפ יד ןגצוו ּפָא ךיז טלעטש ןוא .,ןַאמ

 רעשידיי רעד טָאה דנַאלסור וקילָאמא ןופ עידָאטירעט רעד ףיוא,

 יו ײרעליּפש-םירוּפ ןופ עפוטש עבלעז יד טכאמענכרוד רעטַאעט

 רָאי ןיא .טייצ ןיא טקיטעּפשראפ וליפַא ןעוו ,עּפָארייא-ברעמ ןיא

 -שורושחא  ןַא טליּפשעג (ןליוּפ) קסירב ןיא םיריחב ןבָאה 7

 ליּפש ןיא ךיז טָאה ,ןענמה טליּפשענ טָאה סָאװ ,רעד ןוא ,!ליּפש

 רימ ןבָאה ה"י ןט-18 ןופ . . . ..טשריפ רעווקסָאמ רעסיורג, ןפורעג

 -רעטסיולק, יד עניאארקוא ןיא ןכוזַאב ןנעלפ ןדיי זַא ,תועידי

 -ַארקוא םעד ןופ ןטנעמעלע ךס ַא אמתפמ ןוא ,סעיזעמרעטניא

 רעד ןופ ,ליּפש-סקלָאפ ןשידיי ןיא ןיירַא ןענייז !ּפעטרעוו, ןשיניא

 -עטניא ןַא רימ ןבָאה ןענָאעלַאּפַאנ ןנעק המחלמ רעד ןופ טייצ

 טלעטשעגנ 1813 םירוּפ ןעמ טָאה עגדָארג ןיא זַא ,טכירַאב ןטנַאפער

 -נארפ רעד ןופ ןרידנומ ןגָארטעג ןבָאה רעֶליּפש יד ואוו ,עסעיּפ ַא

 ןרַאומעמ, עריא ןיא טביירש ווָארננעװ עניליוּפ .עעמרַא רעשיזיוצ

 וז טָאה (1830-40 םורַא) טייהדניק ריא ןיא זַא ,'עבָאב א ןופ

 ליּפש-שורושחא ןא :טנוװַא ןייא ןיא ןליּפש ייווצ ןריפפיוא ןעעזעגנ

 עשימַאק ןוא גנַאזענ טימ עדייב -- '?יּפש-ףסוי תריכמ, ַא ןוא

 ַא ןיא סָאוװ ,דיל-ןניצ ַא טריפענפיוא ןעמ טָאה םעד ץוח .ץנעט

 .ליּפש ןכעלרעטלעלטימ ַא ןופ ץנעצסינימער

 ,ןלערַאװקַא עקיטכערּפ סקעז יד ךיוא ןעמַאטש הפוקת רענעי ןופ

 ןופ ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז ייז .'ףסוי תריכמ, רָאפ ןלעטש סָאװ

 ןענייז ןוא ןילָאװ ןופ רעלָאמ ןשידיי ןקיטרַאננייא ,ןטנַאקַאבמוא ןַא

 ַא ןופ גנוריפפיוא ןַא וצ סעיצַארטסוליא עוויטַארָאקעד רעכיז

 רעשיּפַארגַאועצס רעקיצנײא רעד ןיא סָאד .,'ליּפש-ףסֹוי תריכמ;

 -יד . .  ,רעטַאעט ןשידיי ןטלַא ןגעוו ןנָאמרַאפ רימ סָאוװ טנעמוקָאד

 ןופ עבאנסיױוא ןא ןיא טריצודָארּפער ןענייז ןלערַאװקַא עקיזָאד

 ."(1935 ,ןילרעב) !גַאלרַאפ-ןקָאש;

 ןופ גנואײטשטנַא רעד וצ תוכיש ןפיוא ןָא טזייו יקצַאש .רד

 -ַאב רעקיטכערּפ רעד טימ ךיז קידנצונַאב) ךרוד רעטַאעט ןשידיי

 סָאװ ,"סעקינליּפש; יד (דלעפנעסקָא רעקיטַאמַארד ןופ גנונכייצ

 ןַאמלדיפ רעדנעס עכלעוו ןופ ,םינחדב ןופ ןענַאטשַאב ןענייז

 ןושמש, עסעיּפ יד ןבירשעגנָא 1879 ןיא וליּפַא טָאה (1825-1892)

 זיא *קינַאמיָאּפ רעד, ליּפש סנעמעוו ,יקסווָארַאכַאמ ןוא ,*רובגה

 :"ןטורקער יד, עסעיּפ סנדַאפדלָאג רַאפ עזַאב יד ןעוועג

 עטליּפשענ רעוויטימירּפ ךָאנ ןוא ענעבירשעג עוויטימירּפ ערעייז ,

 -עקסעלרוב ַא ןופ זעטניס ַא רָאפ ךיז טימ ןלעטש סעמַארדָאנָאמ

 ,ןליּפש-םירוּפ ןופ קינכעט רעטלַא רעד ןוא םזילַאער ןטּפַאכעגפיוא

 .ןבעל-סקלָאפ ןשידיי ןופ ןשינעפיט יד ןיא טבעלעג ךָאנ טָאה סָאװ

 ,ןטלַאטשעג יד רעבָא ,רעטצענערגַאב ַא ןעוועג זיא רַאוטרעּפער רעייז

 ןטושּפ םעד טנעָאנ ןעוועג ןענייז ,טריפענרָאפ ןבָאה ייז סָאװ

 סָאװ ,אפוג טקַאפ רעד ןיוש .בשומה םוחת ןופ ןשטנעמ-סקלאפ

 ןטימ טינ אקוד םלוע םעד ןלייוו טנָאקעג טייצ-םירוּפ ןבָאה ייז
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 ןיוש זיא ,ןטסקעט-ליּפש-םירוּפ עלענָאיצידַארט יד ןופ טערַאּפַארט

 עסיוועג ַא ןַאהרַאפ זיא טרּפ םעד ןיא .,סערגָארּפ רעסיוועג ַא ןעוועג

 ךיוא ןבָאה סָאװ ,סרעגניז-רעדָארב יד ןוא ייז ןשיווצ עיגָאלַאנַא

 ,ןגָאלַאיד ןוא ןגָאלָאנָאמ ענעגננוזעג ,עטמארנעג-ץרוק ערעייז טימ

 עקידלּפאצ ןוא ןטלַאטשעג עטלוב טריפענסקיורַא ןבָאה ייז ואוו

 ןלַארטַאעט םעד טכַארבעגניירַא ,ןבעל ןכעלגעטדגָאט ןופ םינינע
 ףיוא רעבירַא רעלעקנייו ןרעטסניפ םעד ןופ זיא סָאװ ,טעּפמיא

 רַאפ טנעמַאדנופ םעד ןפַאשעג ןוא רעטַאעט ַא ןופ רעטערב יד

 ."עיסימ רעלַארטַאעט סנדַאּפדלַאג
 ; טביירש ,ןירָאג .ב ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד

 ןעמ יו רעטלע ךס ַא זיא ליּפש-םירוּפ םעד ןופ בייהנא רעד,

 סָאו ,עטרעלעג עשידיי עכעלטע יד ... .ןקנעד וצ טנהעוועג זיא

 ןזייוו ,עמַארד רעשידיי רעד טייקמַאזקרעמפיוא טקנעשעג ןבָאה

 דעדָא ןטניינ םעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא טרובעג ריא זַא ,ךעלנייוועג

 רעשידיי ןופ רוּפש ןייק טינ ןעעז ערעדנַא ךָאנ .טרעדנוהרָאי ןטנעצ

 .קיטכיר ןצנַאגניא טינ זיא סָאד רעבָא .סנַאסענער ןזיב עמַארד

 ןרעוו רעקיטש עקיטרַאפ ןעוו טינ זיא עמַאדד ַא ןופ בייהנֶא רעד

 רימ ןעוו ... .ןפַאש וצ ןָא ייז טביוה ןעמ ןעוו רָאנ ,טריפעגפיוא

 ,טקנוּפדנַאטש םעד ןופ עמַארד טראפ |ם}ןעיינ םעד ןטכַארטַאב

 ױזַא טעמכ ןזיא ליּפש-םירוּפ סָאד זַא ,כולש םוצ ןעמוק רימ ןזומ

 .תולנ רעד יו טלַא

 שדקמה תיב ןיא ןריובעגנ ,תולנ ןופ דניק ַא ,ליּפש-םירוּפ סָאד

 ןיוש טָאה ,ןדיי עמורפ ןופ טלטרעצעג ןוא ףיוה-לוש ןפיוא רעדָא

 זיירּפ ןרעוש א טלָאצעג טרעדנוחהרָאי ןטפניפ םעד ןופ בייהנָא ןיא

 -עג ,טפדורעג ,טולב ןשידיי טימ ןרָאוװעג טקייוװעגכרוד זיא ןוא

 ןעמונעגנָא דייתולג רעד טָאה ,ןטייז עלַא ןופ ןגרָאװעג ,טקיטש

 ענייז טימ טנכערענּפָא ךיז טָאה ןוא ןכאװש םעד ןופ ןיז ילכ יד

 יד רעטנוא טכַאמענ קזוח ייז ןֹופ טָאה רע סָאו ,טימרעד םיאנוש

 ןקיצנייא םעד ןיא טַאהעג רע טָאה וצרעד טייהננעלעג יד ,ןניוא

 ןטסערג ןייז רעביא ןוחצנ םעד טרעייפעג טָאה רע ןעוו רָאי ןופ גָאט

 ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד ןעוועג ןזיא ,לקינייא סקלמע .ןמה -- אנוש

 ,טנכערעג םיא טימ ךיז טָאה ןעמ ןַא ןוא ,םיאנוש עשידיי עֶלַא

 המקנ א ןיא סָאד זַא ,טליפעג ןעמ טָאה ,טכַאמענ קזוח םיא ןופ

 .םיאנוש עלַא ןָא

 ןבענעג טינ טָאה ,לוש ןיא טנעיילעג טָאה ןעמ סָאװ ,הליגמ יד

 ,טסנרע וצ זיא ןיילַא הליגמ יד .קזוח ןכַאמ רַאפ טייהנגעלענ ןייק

 םעד םירוּפ ןופ גָאט םעד ןעמ טָאה .רַאפרעד קילייה וצ לוש יד

 םלוג ַא טכַאמעג ןטרָאד ןוא ,רעטַאעט ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ףיוה-לוש

 ךיז ןבָאה ןדיי יד .הילת ַא םיא רַאפ טלעטשעגנ ןוא ןענמה ןופ

 ַא טכַאמעג טָאה ,טנעקעג טָאה סע רעוו ןוא ,םורַא טלעטשעגנמורַא

 ןוא ,סעװָאטַאק ַא טימ ןעגנורּפשעגסױרַא ,האצמה ַא טגָאזעג ,ץיוז

 -רַאפ םלונ םעד ןעמ טָאה ,ןעמונעגסיוא ךיז טָאה סַאּפש רעד ןעוו

 ."הילת רעד טימ ןעמַאזוצ טנערב

 ןעמונעגנָא טָאה הילת רעד טימ םלוג רעד זַא ,ןָא טזייוו ןירָאג}

 ןדיי זַא ,הריסמ ַא וצ טריפרעד טָאה סָאד ןוא םלצ ַא ןופ םרָאפ יד

 טָאברַאפ ַא וצ טריפרעד ןוא ןטייקילייה עכעלטסירק יד ןופ קזוח ןכַאמ

 טינ ןלעוו סָאװ ,ןדיי יד ןופ גנופָארטשַאב ַא ןוא ןינע ןצנַאג םעד ןופ

 ן.415 רָאי ןיא ךָאנ ןעוועג זיא סָאד .טָאברַאּפ םעד ןטיהּפָא

 -טינ עטשרע יד ןגעו ךעלריפסיוא ּפֶא ךיז טלעטש ןירָאג .ב

 : טביירש ןוא ,ןפיוה-לוש יד ףיוא ןליּפש-םירוּפ עלעוטסקעט
 ןָאק ,ןעוועג טינ ןיא ?יּפש ַאזַא ענטעמַאח יו ,וויטימירּפ יו,

 -עטשרָאפ עצנַאג; ַא ,גנולדנַאה עצנַאג ַא ןעעז םעה ןיא ןיוש ןעמ
 זַא ,סולש םעד ןעיצ וצ תוריקח ךס ןייק טינ רַאד ןעמ ןוא ,גנול

 א ירא א יי יי

 ןופ ןָאקיסטעל

 עטשרע יד יו עידעמָאק וצ רעטנענ ליפ זיא ליּפש עקיזָאדסָאד

 עכלעוו ,סאסינָאיד טָאנ ןשיכירג םעד דובכ? םינומזּפ ןוא ןציוו

 .עמַארד רעשיכירג רעטלַא רעד ןופ בייהנֶא ןרַאפ ךיז ןענכער

 טָאה ליּפש-םירוּפ סָאד ױזַא יו ןלעטשרָאפ גנירג ךיז ןָאק ןעמ

 ןענייז סָאװ ,תואצמה ןוא ןציו יד .ןעלקיװטנַא ןעמונעג ךיז

 טנָאזעגסױרַא הליחתכל ןענייז ,הילת רעד םורַא ןרָאוװעג טכַאמעג

 זיא םיא סָאװ טגָאזעג טָאה רעדעי ,טײהרעטכַארטענ טינ ןרָאװעג

 ןענייז תואצמה ערעסעב יד ,ןציוו ענעגנולעג יד ,ןלַאפעגנייא

 ןרָאװעג ייז ןענייז ,רעטעּפש רָאי ַא סָאװ ןוא ,ןורכז ןיא ןבילבעג

 ךיז טָאה סע ןוא ,ןסקַאװעג רעמ ץְלַא ןוא טנַאקַאב רעמ ץלַא

 גנירג ןעוועג ןיוש זיא ייבדעד .חסונ רעסיוועג א טעברַאעגסיױוא

 ןלַאפניירַא טינ ןטייווצ םעד לָאז רענייא זַא ,גנונדרַא ןַא ןריפוצנייא

 -ענ טָאה רערעדנַא רעד ןוא ,טנָאזעג טָאה רענייא ,דייר יד ןיא

 ןייז טיצ סָאװ ,גָאלַאיד רעתמא ןַא ןיֹוׁש זיא סָאד ןוא ,טרעפטנע

 .רָאמוה-סקלָאפ םעד ןופ טפַאז

 -ענוצ ןיא ליּפש ןקיזָאד םעד ןופ גנולקיווטנַא עקידרעטייוו יד
 םעד ןיא ןענגעגַאב רימ ןעוו לייוו ,םַאזננַאל רעייז ,רעייז ןעגנַאג

 ןעמונעג ,סרַאפ ַא ,ליּפש-םירוּפ קיטרַאפ ַא ןיוש טרעדנוהרָאי ןטנייג

 -טּפיוה יד זַא ,רעדיו רימ ןעעז ,שורושחא עטכישענ רעד ןופ

 ףיוא טנערברַאפ ןעמ ןכלעוו ,ןמה ןופ ןעקענַאמ א זיא ןָאזרעּפ

 ןעגניז ןוא םיא םורַא ןצנַאט עטלמַאזרַאפ יד ןוא ,ןפיוהרעטייש ַא

 | .הלּפמ סנמה טימ ךיז ןעיירפ ןוא

 ענייפ ןופ ןל אמיק א ןיא ליּפש-םירוּפ סָאד טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא

 ןוא ,טכַאמענ טינ טירשטרָאפ ןסיורג ןייק רָאי טרעדנוח עכעלטע

 ןוא ןציו עקילעפוצ טָאטשנָא טעברַאענפיוא רָאנ ךיז טָאה סע

 ."חסונ רעסיוועג ַא ןוא םרָאפ עטמיטשַאב ַא תואצמה

 ןלעוטסקעט םעד ןופ גנואײטשטנַא רעד וצ רעביא טייג ןירָאג

 | : ןָא טזייוו ןוא ,ליּפש-םירוּפ

 ןניוצרע ,שרדמה תיב ןיא ןריובעג ,עמַארד ןימ רעיינ רעד רעבָא,

 ןופ ןיוש ןזיא ,ןַדיי עמורפ ןופ טלטרעצענ ןוא םירוחב הבישי ןופ

 ,טיוט ןקיטייצירפ א ףיוא טינ ביוא ,טּפשמרַאפ ןעוועג טרובעג

 -םירוּפ סָאד .ןבעל טרעטַאמעג ַא רעייז ףיוא ,תוחּפה לכל ,זיא

 םיא ןבָאה סָאוװ ,סעטנעּפ עפייטש יד טליפרעד ךיילג טָאה ליּפש

 טנגעגַאב ךָאנ סע טָאה וצרעד ןוא ךיז ןָאט ריר ןייק טזָאלעג טינ

 טנַאקעג טינ טָאה סע סָאװ ,ןעננולכיורטש עסיורנ געוװ ןפיוא

 שורושחא ןופ גנוריזיטַאמַארד רעטשרע רעד ייב ןיוש .,ןעמוקייב

 רעד ןיא .טנַאװ ענרעזייא ןַא ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז ןעמ טָאה

 רתסא ,יתשו יװ ןענָאזרעּפ עכלעזַא ןיירא ןעמוק רתסא ןופ הלינמ

 ןָא ןוא יתשו ןָא ןעמוקסיוא ןָאק ןעמ וליפַא ביוא ןוא ,שרז ןוא

 ןליּפש לָאז רעוו ןוא .רתסא ןָא ןיינַאב טינ ךיז ןעמ ןָאק ,שרז

 ןכירג יד ייב וליפַא ??בייו ַא ,לדיימ ַא ?רתסא ןופ לָאר יד

 ליפ טימ ךיוא ןוא עניב רעד ףיֹוא טליּפשעג טינ ןעיורפ ןבָאה

 ,ןטייצ סריּפכקעש ןיא ,דנַאלגנע ןיא רעטעּפש ןרָאי |ר|עטרעדנוה

 רעטסכעלבייוו רעד ןופ לָאר יד ןוא ,טליּפשעג טינ ןעיורפ ןבָאה
 עניילק טימ ךָאנ רשפא ,רוחב רעגנוי ַא טליּפשעג טָאה טעילושזד
 ןופ ענַארפ יד ןייז טנַאקעג טינרָאג טלָאמַאד טָאה סע .ךעלעסנָאוו
 ַא ןופ םיטש יד ןרעה וצ דנַאש ַא זיא סע זַא ,'חורע השאב לוק;
 ַא ןגעוו ןייז טנַאקעג טינ דייר ןייק רָאנ טָאה סע לייו ,יורפ
 סע .ליבסנַאמ ןשיװצ ךיז ןשימ וצ לבייוו רעדָא לדיימ רעשידיי
 ַא ןליּפש טפרַאדַאב טלָאוװ רתסא ןופ לָאר; יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 ןשוריפב ַא ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז ןעמ טָאה לַאפ אזַא ןיא ןוא ,רכז
 רָאט ליבסנַאמ ַא ,השא תלמש רבג שבלי אל, : הרות רעד ןיא ואל
 -ַאעט ןופ טָאברַאפ רעטלַא רעד .רעדיילק-ןעיורפ ןייק ןָאטנָא טינ
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 רעטַאעט ןשידיי

 א ןיא םיצל בשומ בילוצ רעט

 ליּפש-םירוּפ סָאד ןטיוט וצ גונעג ןייז טפרַאדעג טָאה ןיילַא סָאד

 .ןבעל ןופ םינמיס עטשרע יד ןזיוועג טָאה סע רעדייא ךָאנ

 -טנַא יד סָאװרַאפ ןייז טינ שודיח ןייק רעבירעד ףרַאד סע

 ,םַאזגנַאל יױזַא ןעגנַאנענוצ ןזיא ליּפש-םירוּפ םעד ןופ גנולקיוו

 ןעמוקעג רָאנ זיא סע ױזַא יו ןשודיח רעכינ ךיז ןפרַאד רימ

 רעד טינ ןעוו עקַאט ןוא ,שורושחא ןופ גנוריזיטַאמַארד ַא וצ

 לָאמנייק טלָאוװ םירוּפ בוט םוי םעד ןופ רעטקַארַאכ רעלעיצעּפכ

 ןופ סיוש ןפיוא ךיז טעװעדָאהענסיוא טינ ליּפש-םירוּפ סָאד
 .'טייקשידיי

 ,לַאװענרַאק רעשידיי רעד ןעוועג זיא םירוּפ יוװ ןָא טזייוו ןירָאג)

 ןפרָאװעגנײרַא ךיז טָאה דיי רעד ןעוו ,ןקנירט ,ןעילוה ןופ בוט-םוי ַא

 טביולרעד םירוּפ ךיז טָאה דיי רעטסמורפ רעד וליפַא .הזה םלוע ןיא

 טרָאטעג טינרָאג ןבָאה רעבייוו עכלעוו ייב תוצלה עכלעזַא ןגָאז וצ

 טגעלפ סָאװ ,בר-םירוּפ ַא ןביילקסיוא ןעמ טגעלפ תובישי ןיא .ןייז

 טיור רָאי ץנַאג א טלָאװ דיי ַא עכלעוו ןופ תושרד עטשרמולכ ןגָאז

 ,םויניצ ןבָארג טימ לופ ןעוועג ןענייז תושרד יד .הּפרח רַאפ ןרָאװעג

 ןיא םירוּפ םוא ןָאטרעביא ךיז ןגעלפ טייל -הרבח עגנוי .הֹּפ לובנ

 -עמָאק ןכַאמ ןוא ןסַאג יד רעביא ןייגמורַא ,רעדיילק עשרעבייוו

 טַאהעג טינרָאג ןבָאה ןשטנעמ ערעטלע יד ןוא .קיטש עקסטנַאיד

 {: סולשַאב םוצ טמוק רע ןוא ,ןגעקַאד

 ןיטשרַאפ ֹוצ רעסעב ידכ ןסיוו ֹוצ קיטכיוו רעייז זיא סָאד

 סָאד ןוא ,ןטייצ עקידרעירפ יד ןיא םירוּפ ןֹופ רעטקַארַאכ םעד

 ךעלנעמ זיא ױזַא יו רָאנ טינ ןפיירגַאב וצ ןפלעה זדנוא טעוו

 רענייטש ערעווש עכלעזַא ןעוו ,ןדיי ייב ליּפש-םירוּפ ַא ןרָאװעג

 -עגנָא טָאה סע סָאװרַאפ ךיוא רָאנ ,געו ןיא ןגנעלעגנ םיא ןענייז

 דלעפ סָאד .םינּפ ןטרעּפמולעגמוא ןוא ןשיניצ ,ןבָארג ַאזַא ןעמונ
 ,עריטַאס ַא .טקנערשַאב ןוא ןיילק ןעוועג זיא ןדיי ייב עמַארד ןופ

 ,ץלַא ןעוועג זיא סָאד -- סרַאפ רעניילק ַא ,גָאלַאיד רעקיציוװ ַא

 ."ךלעפ םעד ףיוא ןּפַאש טנָאקעג טָאה ןעמ סָאװ

 ללכב ןבָאה ןדיי סָאװ ,לָאר רעד וצ רעביא ךָאנרעד טייג ןירָאג}

 רעד ףיוא ּפָא ךיז טלעטש ןוא טיבעג ןשיטַאמַארד ןפיוא טליּפשעג

 לָאז סָאװ ,"אניטסעלעס, ,שינַאּפש ןיא עמַארד רעלעניגירַא רעטשרע

 -טכע עטשרע יד .ָאטָאק עד עגירדָאר דיי םעד ןופ ןבירשעגנָא ןייז

 -עג ןבירשעג זיא (1567 ןיא) "רתסא; שינַאּפש ןיא עסעיּפ עשידיי

 .אנַאיצַארג ארַאזַאל ןוא קסוא ןָאמָאלָאס םיסונא ייווצ יד ןופ ןרָאװ

 "ןַארעדלַאק רעשידיי, רעד (1600--1660) ןזיוװַאב ךיז טָאה ךָאנרעד

 ַא ,קיטש-רעטַאעט 22 רעביא טימ ץצעמָאג עד זעקירנע ָאינָאטנַא

 ןיא עיציזיווקניא רעד ןופ טעװעטַארעגסיױרַא ךיז טָאה סָאװ ,ןַארַאמ

 -םירוּפ ןשינַאּפש ןופ רבחמ ןרַאפ ךיוא םִיא טלַאה ןעמ ןוא ,עינַאּפש

 ָאטַאצול החמש .*יַאכעדרָאמ יא ןאמא עד אזאמאפ ַאידעמָאק; ליּפש

 שינעילַאטיא ןיא ןבירשעג ןרָאי עגנוי ענייז ןיא טָאה (1590---1663)

 רעבָא ןָאק ןעמ סָאװ ,םרָאפ רעשיטַאמַארד ַא ןיא עירָאגעלַא ןימ ַא
 -רעד ןיא טָאה (1571--1649) אנעדאמ ָאעל .עמַארד ןייק ןפורנָא טינ

 -ַאטיא ףיוא שינַאּפש ןופ *רתסא, סקסוא טצעזרעביא טייצ רעבלעז

 יד ןרָאװעג טכַאמעג ךיוא זיא טרעדנוהרָאי ןבלעז םעד ןיא .שינעיל

 טוקַאז השמ .שיאערבעה ןיא עמַארד יד ןפַאש וצ עכָארּפ עטשרע

 דוסיא ןייז ןבירשעגנָא טָאה (1630--1697) ַאטוקַאז יצ תוכז רעדָא

 זיא ,ןרעוו וצ טקורדעג ,עמַארד שיאערבעה עטשרע יד רעבָא ,"םלוע

 .(1650--1702) אגעוו ַאל עד אזנעפ ףסוי ןופ "הוקתה יריסא; ןעוועג

 ָאטַאצול םייח השמ רעטכיד רעד ךיז טזייװַאב עילַאטיא ןיא

 טָאה רע סָאװ ,"?םיתשלּפו ןושמש, עמַארד ןייז טימ (1707--1747)

 לדגמ, עמַארד יד ךָאנרעד ,(1724) רָאי 17 ןופ רעטלע ןיא ןבירשעגנָא
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 טייצ רעבלעזרעד ןיא ."הלהת םירשילג עמַארד יד ףוס םוצ ןוא "זוע ןוא ,ואל ןקיזָאד םעד ןגעק קזוח

 רעטכיד רעקיטַאמַארד סלַא טנכייצעגסיוא ךיז לַאגוטרָאּפ ןיא טָאה

 ,(1705--21729) ַאוליס עד עזָאד

 : ריפסיוא ןקידנגלָאפ וצ טמוק ןירָאג ןוא

 ןיא ןטלַאּפש סָאד ןוא ןעננוטכיר ענעדישרַאפ ןיא ןּפעלש סָאד,

 עמַארד רעד ןָאט טנַאקעג טינ סטוג ןייק טָאה תונושל ענעדישרַאפ

 ןופ ןריר טנַאקענ טינ ךיז יז טָאה ןייֵלַא םעד בילוצ ןיוש .ןדיי ייב

 ןפַאש וצ ןעוועגנ קיאעפ ןענייז סָאװ ,ןטפערק עלַאנָאיצַאנ יד .טרָא

 .ןרָאװעג טלקערבעצ ןענייז ,ןדיי ייב רעטַאעט ַא ןוא עמַארד ַא

 רעד ףיוא ענייא ןקריוו ןוא שינָאמרַאה ןטעברַא וצ טָאטשנָא

 סלַא רעטַאעט רעד ,רעטייווצ רעד טרעטשעג ענייא טָאה ,רערעדנַא
 טּפשמרַאפ טרובעג ןייז רַאפ ךָאנ זיא ןָאיצוטיטסניא סקלָאפ ַא

 ,.ץנעטסיוקע רעקירעיורט ,רערעווש ,רערעטיב ַא ֹוצ ןרָאװעג

 טנַאקעג טָאה ןדיי ייב רעטַאעט ַא סָאװ ,העושי עקיצנייא יד

 ןפיוא טרובענ ןייז ,ליּפש-םירוּפ םעד ןופ ןעוועג זיא ,ןטרַאוװרע

 טכַאמעג סע טָאה םלוע ןצנַאנ םעד ןופ המכסה יד ןוא ףיוה-לוש

 ןוא ףיוה-לוש רעקיבלעז רעד רָאנ ,ןָאיצוטיטסניא סקלָאפ ַא רַאפ

 -עגפיורַא ?ליּפש םירוּפ ןפיוא טָאה םלוע רעמורפ רעקיבלעז רעד

 טנָאקעג טינ לָאמנייק ךיז ןופ טָאה סע ןכלעוו ,לּפמעטש ַאזַא טנייל

 -םירוּפ סָאד זיא רָאי טנזיוט רעביא ןופ ןל אמיק ַא ןיא .,ןביירּפָא

 -עלע רעד .,נָאט ןייא רַאפ רָאנ גנוטלַאהרעטנוא ןַא ןבילבעג ליּפש

 םיא טָאה ,ןבעגענ ןבעל םיא טָאה סָאװ ,תונצל ןוא קזוח ןופ טנעמ

 ,געט ערעדנַא יד ןיא .רָאי ןיא גָאט ןייא רָאנ ןטלַאה טנָאקעג

 רַאפ ךעלנעממוא ןעוועג ?יּפש-םירוּפ סָאד ןיא ,םירוּפ רעסיוא

 : .ןדיי ערעטכינ

 ךיז ןבָאה עינַאּפש ןיא ףדיי סָאו ,טייצ רעקיבלעז רעד ןיא

 דנַאלשטייד ןיא ןדיי יד ןבָאה ,עמַארד רעשינַאּפש רעד וצ ןעמונעג

 עטשרע סָאד ןעוו .שידיי ןיא סליּפש-םירוּפ טימ ךיז ןטלַאהרעטנוא

 וצ ךעלנעממוא זיא ,ןרָאװעג ןפַאשעג זיא שידיי ןיא ?יּפש-םירוּפ

 ןדיי יד ןבָאה 1298 ןיא ןיוש זַא ,ןעניפענ רימ רָאנ ,ןעמיטשַאב

 ליּפש , ; ןסייהענ טָאה סָאװ ,ליּפש ַא טריפענפיוא !עזיוהנענאט ןיא

 ןוא ,'ןייפ ךילניז טימ ןוא ןיילדניק בייוו ןייז טימ ןיילקעי בט ןופ

 1620 רָאי םעד ןיא .,םירוּפ עלַא טליּפשענ םעדכַאנ סע טָאה ןעמ

 סָאד .םוטַאד ןרעטעּפש ַא ןבענעגנָא ןוא טריּפָאק סע ןעמ טָאה

 -נײשרַאוו זיא ןוא ןָאט וצ טינרָאנ םירוּפ טימ טָאה ליּפש עקיזָאד

 טנַאה ןופ ןעגנַאגעג זיא ןוא ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק ךעל

 עריטַאס ַא סָאד זיא ,סיוא טעז סע יוװ ,טּפירקסונַאמ ןיא טנַאה וצ

 ךיז טָאה רעביירש רעד רעכלעוו טימ עילימַאפ רעסיוועג ַא ןופ

 ,ןזייוורעד ּוצ ךעלגעממוא ןעוועג טלָאװ סָאד .ןענכערּפָא טלָאװעג

 טַאהעג ןבָאה סָאװ ,רעקיטש-םירוּפ ןליּפש טינ ןעמ לָאז רעירפ ןעוו

 עריטַאס עכעלנעזרעּפ יד .בוט םוי ןקיזָאד םעד טימ ןָאט וצ טקעריד

 ןעמ ףרַאד רעבירעד ןוא ,גנולסקעווּפָא סלַא ןעניד טנָאקעג טָאה

 רעד ןופ רעטלע ךס ַא זיא שידיי ןיא ליּפש-םירוּפ סָאד זַא ,ןקנעד

 ,"עריטַאס רעטנַאמרעד

 עטשרע יד ןוא טָאלב- רעש סָאד ןבילבעג רָאנ זיא עסעיּפ רעד ןופו

 רָאפ טמוק עטכישעג יד זַא ; ןוא ,רעביא טיג ןירָאג עכלעוו ,תורוש

 |.תוכוס ברע

 -עג טינ ךיז טָאה םירוּפ ףיוא זַא ,טניימ ליּפש עקיזָאד סָאד,

 ַא יבַא טכער ןעוועג זיא סע ןוא ,ליּפש-םירוּפ ַא אקוד טרעדַאֿפ

 ןענָאק לָאז םלוע רעד סָאװ ןופ ,עדריטַאס ַא ,ךַאז עשיטסירָאמוה

 טָאה 'ןיילדניק בייוו ןייז טימ ןיילקעי בט ןופ ?יּפש, סָאד .ןכַאל

 ןִא רַאפ ןעניד טנַאקעג ןוא רעטקַארַאכ ןלַאקָאל ַא זיולב טאהעג

 .ןעזיוהנענאט ןיא םיבשות עשידיי יד רַאפ רָאנ ננוטלַאהרעטנוא
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 טא

 רעדנַא יד ןיא טריפעגפיוא טָאה ןעמ סליּפש-םירוּפ ַא רַאפ סָאװ

 -םירוּפ עטסטלע סָאד .טנַאקַאב טינ זיא ,דנַאלשטייד ןיא סָאטעג

 םעד ןופ זיא ,זדנוא וצ טכיירגרעד טָאה סָאו ,שידיי ןיא ?יּפש

 ליּפש םירוּפ יינ ןהעש ןייא; טסייה ןוא ,טרעדנוהרָאי ןטנעצביז

 שורושחא וצ טלעוו רעד ןיא ןעננאנעגוצ זיא סע יו ,טלעטשעגרָאפ

 1097 ןיא .'ןעמהאר םענייא וצ טצעזענ ןעמייר ןיא שביה ,ןטייצ

 (רעבעל סונַאיטסירק בָאקַאי סענַאהַאי) ץכ השמ דמושמ רעד טָאה

 ןטסואווַאב םעד רַאפ קיטש עקיזָאד סָאד ןבירשענרעביא יױקַארק ןופ

 םוש ןייק ןופרעד טָאה רע רָאנ ,לייזנענאוו טסיאערבעה ןכעלטסירקל

 ,טכַאמענ טינ ךיורבעג

 זיא שידיי ןיא ליּפש-םירוּפ עטסטנַאקַאב ןוא עטספרַאבגנַאנ סָאד

 .טרעדנוהרָאי ןטנעצכַא םעד ןופ בייהנָא עמַאס ןיא ןראוועג ןפַאשעג

 ןסייהעג טָאה ןוא 1708 רָאי םעד ןיא ןרָאװעג טקורדענ זיא סע

 ןקיזָאד םעד ןיא ןענָאזרעּפ יד ,'ליּפש שורושחא איינ ןיש ןיא,

 .'רעביירש , ןוא ךתה ,ןפה ,שורושחא ,רתסא ,יכדרמ : ןענייז ליּפשי

 ,םעד ץוח ַא .ליּפש םעד ןיא זנטעש ןימ ַא סעּפע ןיא 'רעביירש;

 רעשטייד רעד דמערפ טננילק ,ָאטינ הלינמ רעד ןיא זיא רע סָאװ

 ןעמ ףרַאד ןופרעד ןוא ,עשידיי ןוא עשיסרעּפ יד ןשיוװצ ןעמָאנ

 ערעדנַא טָאהענ ןניוא ענייז רַאֿפ טָאה רעסַאפרַאפ רעד זַא ,ןעגנירד

 ןופ עטכישעג יד ןרָאװעג טריזיטַאמַארד זיא סע עכלעוו ןיא קרעוו

 ןענַאזרעּפ ערעדנַא ןעמוקעגניירַא ןענייז סע עכלעוו ןיא ןוא רתסא

 רָאנ ,ןדיי קינייו ןבָאה טייצ רענעי זיב .עשירָאטכיה יד ץוח ַא

 סע ןוא .רתסא ןופ עטכישענ יד טריזיטַאמַארד ןטסירק ךס ַא

 ןיא טליּפשעג טָאה ריּפסקעש זַא ,סייוו ףיוא ץרַאוװש ןַאהרַאפ זיא

 םעד ןופ ןעמָאנ רעד ןבענעגנָא טינ זיא סע .,גנוריזיטַאמַארד ַאזַא

 ןיגינעק עכעלטענ, יד ןעוועג זיא סָאד זַא ,טנכער ןעמ ןוא ,קיטש

 -וּפָאּפ ןעוועג טלָאמַאד זיא עכלעוו ,('רעטסע ןיווק ילדאג,) 'רתסא

 ןיא סע ,עפַארייא ץנַאנ ןיא ךיוא רָאנ ,דנַאלננע ןיא רָאנ טינ רעל

 םעד ןעמונעג ריּפפקעש טָאה ןענַאד ןופ זַא ,הרבס עסיורג ַא ךיוא

 ןיא עקַאט ןוא ,ענייז ןעמַארד ליפ ןיא ךרוד טייג רעכלעוו ,רַאנ

 ,ןָאזרעּפ ַא ןַאהרַאפ ןיא 'רתסא ןיגינעק עכעלטעג יד, קיטש םעד
 םעד ןעמ טָאה שטייד ןיא ןוא ,,ביירקס, שילננע ןיא טסייה סָאװ

 .רעביירש טצעזרעביא ןעמָאנ

 םוצ סיואכרוד ןרָאװעג טכַאמעג זיא 'ליּפש-שורושחא, סָאד

 -נייא טינ זיא סע .רעזייה ןיא ןריפפיוא םוצ טסַאּפענוצ ןוא ןליּפש

 יד .סעיצַארָאקעד ןייק טינ ךיוא טָאה ןוא ןטקַא ןיא טלייטעג

 יד ןיא ןביילב ייז ןוא ןָאטרעביא טינ ךיז ןפרַאד רעליּפש-םירוּפ

 קיטש ַאזַא ,.. .ליּפש םעד ןופ טייצ עצנַאג יד רעדיילק עקיבלעז

 גָאט ןייא רָאנ זיא ןליּפש םוצ טייצ ?ייוו ,גנַאל וצ ןייז טינ רָאט

 .םיתב-ילעב עלַא ייב ןייז ןעמ ףרַאד גָאט םעד ןיא ןוא רָאי ןיא

 ןפַאשעג סיואכרוד זיא ?יּפש-םירוּפ עטנַָאמרעד סָאד םגה ןוא ...

 ןקורד ךיוא סע טזָאלעג רעסַאּפרַאפ רעד טָאה ,ןליּפש םוצ ןדָאװעג

 רעד .ןנינגרַאפ ןפַאשרַאפ ךיוא ןָאק ןענעייל סָאד זַא ,טנכערעג ןוא

 ןוא ,ןבעגעגנָא טינ קרעוו ןייז ףיוא ןעמָאנ ןייז טָאה רעסַאפרַאפ

 ןעמָאנ ןייז ןטלַאהַאב טָאה רע יצ טסואווַאבמוא םויה דע ןזיא סע

 ,ןקנעד וצ ךַאזרוא ןַא טַאהעג טָאה רע לייוו רעדָא תווינע בילוצ

 סָאד יוװ רָאנ .ןנירק טינ רַאפרעד רע טעוװ חכ רשי ןפיורג ןייק זַא

 א רָאנ טַאהעג קיטש םעד ןנעו טָאה רבחמ רעד ,ןייז טינ לָאז

 עכלעוו טימ תורוש עכעלטע יד ןופ ןעעז רימ יוו ,גנוניימ עטוג

 ןיש ןייא, : רעש ןפיוא ,םינוק עויטקעּפסָארּפ יד וצ ךיז טדנעוו רע
 סע ,טכארט רעד ןעראוו שע זיא ןישטנוק יד לא טימ ליּפש עייג

 טימ .טכאמינ ןדרעו טוג ױזַא טינ ןאט ביל ןייז ?יואוו טרעוו

 ראפ שאד .טלעטשינ ךאנ םייר םעד ןרעדיל גאלק יניש ישּפיה
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 ןופ ןָאקיסקעל

 רפ טינ (םיא) ןיא טרעוו וזא ,טרעוו ןפיוק שע רע ,רימ ןיפאה

 ןבעג םירוּפ ןא זנוא טאה אוה ךורב י"ישח לייוו .טלעג ןייז ןעסירד

 ליּפש שורושחא שאד טכאמינ ףיורד רימ ןבאה ןוא .ןייז וצ גיטשול

 'נוא םירוחב 'נוא םיתב לעב ריא ךיוא םורד .ןייפ !נוא שּפיה

 טוט 'גוא .ןפיול וצ (קנילפ ,לענש) דנעהיב ריא טמוק .,ןעגנוי

 ךייא טרעוו טלעג שאד .ןפיוק בא ליּפש שורושחא יניש שאד רימ

 רעייא ריא טרעוו ,ןזעל ןענירד טרעוװו ריא ןעוו .ןעסירד רפ טינ

 .'ןסינג רעדיוו טלענ

 ליּפש-םירוּפ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד זַא ,סיוא טזייוו סע

 -רעירפ ןופ ,טקורדעג ןרעוו וצ ןעוועג הכוז טָאה סָאװ ,שידיי ןיא

 גנירג זיא ןופרעד ןוא די-בתכ ןיא ןעגנַאגעגמורַא רָאנ ןענייז עקיד

 .םלוע םייב ןעוועג ןח אשונ טָאה סע קרַאטש יוװ ןעעז וצ

 ןופ טייטשַאב ליּפש סָאד .ָאטינ סיטש ןיא זיא גנולדנַאה ןייק

 ןענייז ןציוו יד ,תואצמה יד .ןנָאלַאיד עטרעפעפעג ןוא ענעצלַאזעג

 ןעוו סואמ טינ זיא ךַאז ןייק ןוא ,עטסענטעמַאה ןוא עטסבערג יד

 ץרַאה ןייז סָאװ ןָאט ןָאק רעקימָאק רעד .הַּפ לובנ ַא וצ טריפ סע

 טייצ טימ ןטכיר טינ ךיז ףרַאד ןוא ?יוװ רע סָאװ ןגָאז ןָאק ,טסולג

 ."טינ ךַאז ןייק טימ ןוא םיור ןוא

 ידכ שורושחא גינעק ןוא ןמה ןשיװצ ןגָאלַאיד יד טריטיצ ןירָאג)

 לובנ ןוא טײקבָארג רעד ןגעוו עיצַאטנעמוגרַא יד ןקיטפערקַאב וצ

 יד זַא ,קיטיונ טינ וליפַא זיא סע זַא ,ןָא טזייו רע .טסקעט ןופ הּפ

 סעּפע ןבָאה ןלָאז רעדָא ,ןרעדנַא םוצ סנייא ןבעלק ךיז ןלָאז רעטרעוו

 רעד ןיא םתס יצ ,הֹּפ לובנ ןצונַאב סָאד זיא רקיע רעד ,טײדַאב ַא

 ןופ קוסּפ ַא ןעיירדרַאפ ןוא ןריטַאָאלּפסקע סָאד רעדָא ,ןיירַא טלעוו

 סָאװ זַא ,סיוא טזייו סע .תוניק ,תוחילס ,תורימז ןופ ץַאז ַא ,ך"נת

 טימ קורדסיוא ןבָארג ַא ןּפינקרַאפ וצ רבחמ םעד טגנילעג סע רעמ

 טריטיצ רעטייוו .האצמה יד רעסערג ץלַא זיא ,הליפת ַא ןופ ץַאז ַא

 {:?עזָארּפ; סיכדרמ ןירָאג

 ,ןטיב יז ךיא טלאוו ,אד רעוו ?דיימ ןיש ןייא ןעוו ,התא ךורב,

 א טינ שאד זיא ... .ןטימ רעד ןיא ןניל ןזאל ?אז ךימ איז זד

 איו ,טסורב רעד ןיא טפיירג ?לעדיימ ןיש ןייא ןעמ ןעוו טשול

 טעב םיא ריא אייב טינ ךימ ןעמ ןעוו ,שקינ ךאנ שלא זיא שאד

 אוק עניימ רימ ןיא ,ןמוק םייה רדיוו ךיא ןיב ... .טשיוו רד

 טימ ןבעג (םכילע םולש) ךאקעל םולש רימ טאה 'נוא ןמוק ןגיקנא

 איז טאה סופ ןטשרעדעפ ןעד טימ 'נוא ,סופ ןטשרעטניה ןעד

 בלול יז טָאה קע ןעד טימ 'נוא ,טּפאלקיג |אנעשוה} הנאשא

 טאה ןוא ןעזאלבינ רפוש איז טאה ןעטניה ןעד טימ 'נוא טלטישג

 | תודועפ} תודוס רימ ןמ טאה ךאנ רד 'נוא ,טכאמיג הנעשוה ךא

 הנשיילפ ןייא 'נוא טכאמינ ןיפארק שיילפ הניכלימס טימ םירוּפ

 ,"ּפוז ךלימ רעטוּפ

 םירוּפ ןופ רעטקַארַאכ םעד ןנעוי . .. ןענָאמרעד ךיז ףרַאד ןעמ

 רָאנ טנַאקעג סרַאפ אזַא ךיז טָאה יױזַא יו ןייטשרַאֿפ וצ ידכ ...

 -רַאפ ליּפש-שורושחא םעד ןופ רעסַאפרַאפ רעד .ןדיי ייב ןזייוו

 רעדנַא ןייק ,םזיניצ ןבָארנ א רָאנ יו האצמה רעדנַא ןייק טינ טייטש

 טמוק יכדרמ .ּפָארַא ּפָאק ןטימ רעטרעוו ןרעקרעביא רָאנ יו המכח

 ,ןוא ,ננוי רעבָארג ַא ,שטנעמ רענעברָאדרַאֿפ ַא ,לוונמ ַא סױרַא

 םעד ןיא רעקיצנייא רעד זיא ,ןמה ,םידוהיה ררוצ רעד ,טרעקרַאפ

 א ,.סעשינַארט ,סעכעלשטנעמ סעּפע ךיז ןיא טָאה רעכלעוו ,קיטש

 -ַארד ץנאג סױרַא ןעמוק ,טרירוניפ ןפה עכלעוו ןיא ןענעצס רָאּפ
 ."שיטַאמ

 ןהכלמה רתסא וצ עדַאריט ַא סנמה טריטיצ ןירָאג יו םעדכָאנ

 ,ןקיטפערקַאב וצ סָאד ,שרז בייוו ןייז טימ ךיז ןענגעזעג ןייז ןוא
 : רע טביירש
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 רעטַאעט ןשירדיי

 טרינָאמרַאה ןמה ןוא יכדרמ ןופ גנורעדליש עטרעקרַאפ ןימ ַאזַא

 -עננָא ןעוועג זיא סָאװ ,ץֵלַא .םירוּפ ןופ טסיינ-ךופח םלוע ןטימ

 םירוּפ ןופ גָאט םעד ןיא טָאה ,רשכ ןוא טוג רַאפ רֶאי ץנַאנ ַא ןעמונ

 -ענ ןיא ?יּפש-םירוּפ סָאד .רילָאק ןקידכוּפיה ַא ןגירק טפרַאדעג

 עטרעזעלנרַאפ ךרוד טסנוק טעז סָאוו ,םוקילבוּפ ַא רַאפ ןפַאש

 רעמ ַא ןוא ,הקשמ טימ טּפַאזעגנָא ןיא ערעפסָאמטא יד .ןגיוא

 .קזוח ןופ םינּפ ַא טַאהעג טלָאװ קיטש עטסנרע

 ןביוהרעד ךיז טָאה ליּפש-םירוּפ סָאד ןעוו טייצ דעד וצ רעבָא

 רעתמא רעד ןיוש זיא ,טרָאו ןטקורדעג ַא ןופ הנרדמ רעד וצ

 רעטלַאלטיס רעד  ,עּפָארייא ןופ ןדנואוושרַאפ טסײגילַאװענרַאק

 רעד ןוא ,ןבָארגַאב ןעוועגנ ננַאל ןיוש זיא םיגחנמ עבָארג ענייז טימ

 יד .םעט ןטרעפעפענ ןייז ןרָאלרַאֿפ ךיוא טָאה םירוּפ רעשידיי

 טינ ןיוש טָאה הֹּפ לובנ רעבָארג ןוא תואצמה עטרעּפמולענמוא

 טָאה ןעמ ןעוו טרפב ,ןדיי ערעבושח יד ןרעוו ןלעפעג ױזַא טנַאקעג

 ןגיוצרַאפ ןעוועג טינ ןענייז סָאװ ,ןניוא טימ ןענעייל טנַאקעג ייז

 'פיּפש-שורושחא, עטנַאמרעד סָאד .תורכש ןופ ןַאמוט ַא טימ

 ינּפ עשידיי יד ןוא ,ןגיוא יד ןסירעג טָאה טרָאװ טקורדעג ַא סלַא

 -םירוּפ עקיזָאד סָאד טּפשמרַאפ ןבָאה ןיימ ןַא טרופקנַארפ ןיא

 ןרַאילּפמעזקע עֶלַא ןבילקעגנעמַאזוצ טָאה ןעמ ןוא ,הפרש וצ ליּפש

 .ייז טנערברַאפ ןוא

 ןדיי עבושח יד זַא ,ןסייהעג טינ רעבָא טָאה ןענערברַאפ סָאד

 רימ .םירוּפ ףיוא קיטש ַא ןליּפש ןגעק ןכערבוצסיוא סעּפע ןבָאה

 ,רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ ,טָאטש רעקיבלעז רעד ןיא זַא ,ןעעז

 ןביױשעגנָא ,גרעבמיל ןופ ןַאמרעב רעסיוועג ַא טָאה ,1710 ןיא

 -םיוא סע טָאה ןעמ ןוא ,'ףסוי תריכמ , ןעמָאנ ןטימ ליּפש-םירוּפ ַא

 ולכ עלַא טימ ןוא ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד טימ טריפעג

 רעד וצ טָאה ןעמ .וצרעד טרעדאפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םירישכמ
 .ןענייז רעליּפש יד .תונכה עסיורג טכַאמעג גנוריפפיוא רעקיזָאד

 ןענייז ייז וצ ןוא הבישי רעטרוּפקנַארפ רעד ןופ םירוחב ןעוועג
 טָאה רָאנ טינ .גָארּפ ןוא גרובמַאה ןופ ערעדנַא ךָאנ ןעמוקעגוצ
 ןעמ רָאנ ,ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד טימ טריפענפיוא סע ןעמ
 רעד ייב טָאה ןעמ .,ןטקעפע ײלרעלַא טכַאמענ ךיוא ייברעד טָאה
 םעד ןעעזעג ןוא ןרענוד טרעהעג ןוא רעייפ ןעעזעג גנולעטשראפ
 טָאה קיטש סָאד ,ןכַאז עכעלרעדנואוו ערעדנַא ךָאנ ןוא למיה
 ןבָאה ייז ןוא ןדיי רעטרופקנַארפ יד ףיוא םשור ןסיורג ַא טכַאמענ

 .ןשֹודחנֶא נונעג טנָאקעג טינ ךיז

 ןעמ זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא קיטש םעד ןופ גלָאפרע רעד

 ,רדא שדוח ןצנַאג םעד רָאנ ,םירוּפ רָאנ טינ טליּפשענ סע טָאה

 -ךָאפ עלַא ףיוא ןבענענ טינ רעבָא טָאה ןעמ .טייצ ןכָאװ ריפ

 ןפַאשעג ןיוש זיא טייצ רעד ןיא .קיטש עקיבלעז סָאד ןעגנולעטש

 ייוצ יד טָאה ןעמ ןוא ,'תילג ןוא דוד, ?יּפש-םירוּפ ַא ןרָאװעג

 ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא רעטַאעט ןיא ףיולעג רעד .ןטיבענ רעקיטש

 יז ןטַאדלָאס ייווצ ןלעטשקעװַא טזומענ ןעמ טָאה ריט רעד ייב זַא

 ךיז ןבָאה רעטַאעט ןיא יו ױזַא רַאנ ,גנינדרָא ןטלַאהנָא ןלָאז

 רעטרופקנַארפ יד ןבָאה ,ןטסירק ךיוא רָאנ ,ןדיי רָאנ טינ טּפוטשעג
 ףָארטש א רעטנוא ןליּפש וצ רעקיטש יד ןטָאברַאפ רעטסיימיוב;,

 ."רעלָאט קיצנַאװצ ןופ

 ךַארּפש ןוא עיצקורטטנָאק ,טלַאהניא םעד טריזילַאנז ןירָאג .ב
 : עסעיּפ רעד ןופ

 יירט ןטלַאהעג ךיז טָאה 'ףסוי תריכמ, ןופ רעסַאפרַאפ רעד,

 עיזַאטנַאפ עשירעטכיד קיניײװ טָאה ןוא םישרדמ יד ןוא שמוח םייב

 רָאנ ןוא ,שמוח ןיא סָאװ עקיבלעז יד ןענייז ןדלעה יד .טכיורבעג

 ןעמָאנ םעד טגנָארט ,רפיטוּפ ייב רעניד ַא ,ירצמ א ,רעקימָאק רעד
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 געאטעטאאאאסנאקטע 15 יי אאאמווה

 ירצמ א זַא ,השק סיוא טעז קילב ןטשרע ןפיוא .ננירעהלעקיּפ

 ןיא רוניפ עטנַאקַאב ַא ןזיא סָאד רָאנ ,גנירעהלעקיּפ ןסייה לָאז

 ךעלנייועג .רעדנעל עשיאעּפָארייא עלַא ןיא רעקיטש-סקלָאפ יד

 -רעד סָאוו ,ןעמָאנ ַא רעקיטש עכלעזַא ןיא רעקימָאק רעד טגָארט

 ,גנירעהלעקיּפ רעקימָאק רעד טסייה דנַאלָאה ןיא : הליכַא טנָאמ

 רָאיניס --- ןעילַאטיא ןיא ,(ּפוז) שזַאטָאּפ ןישז --- ךיירקנַארפ ןיא

 ןוא ,(?גוק) גנידוּפ קעשזד -- דנַאלגנע ןיא ,(ןשקַאל) ינָארַאקַאמ

 תריכמ, ןופ רעסַאפרַאפ רעד ,טשרואוו סנַאה -- דנַאלשטיײד ןיא

 -נעלָאה םעד טגרָאבעג רעקימָאק ןייז רַאפ ,ןעעז רימ יװ ,טָאה 'ףסוי
 רעדיילק עטרילַאק יד ןָאטעגנָא ךיוא םיא טָאה ןוא ןעמָאנ ןשיד

 .עניב רעד ןופ ץל ןטריטנעטַאּפ םעד ןופ

 ןענָאק לָאז סָאװ ,ךַאז ןייק ָאטינ ןיוש זיא 'ףסוי תריכמ, ןיא

 רעייז ךיז טלַאה רעסַאפרַאפ רעד .הפיה שפנ םעד ןקידיילַאב

 ןדייר וצ טינ ךיז טביולרע גנירעהלעקיּפ ןייז וליפַא ןוא טסנרע

 ןבָארג ַא טימ סױרַא גנירעהלעקיּפ ךיז טּפַאכ ץל השעמ .הּפ לובנ

 טסייוו סָאװ ,םענייא ןופ קורדנייא םעד רעכיג טכַאמ רע רָאנ ,טרָאװ

 .טייקבָארגנ א ןזייוו וצ ךיז טהירב סָאװ ןוא ןייז וצ בָארג יוװ טינ

 ,ןומה םעד רַאפ טניימעג ןעוועג זיא 'ליּפש-שורושחא, סָאד ביוא

 ַא ןעניז ןיא טַאהעג ןיוש 'ףסוי תריכמ, ןופ רעסַאּפרַאפ רעד טָאה

 ,םלוע ןרעסעב

 ןטקַא ןיא טלייטעגנייא טינ זיא 'ףסוי תריכמ,;, רעטקורדענ רעד

 טריפענפיוא זיא קיטש סָאד יוװ ױזַא רָאנ ,ןענעצס ןיא טינ ןוא

 ןעמ ףרַאד ,ןטקעפע ײלרעלַא טימ ןוא סעיצַארָאקעד טימ ןרָאװענ

 טליּפשענּפָא טינ ךיז סע טָאה עניב רעד ףיֹוא זַא ,ןסיוטשנָא ךיז

 .ןעננילדנַאוװראפ ןָא ןוא תוקספה ןָא

 ךַארּפש יד ןוא רערעוש א זיא 'ףסוי תריכמ, ןופ ?יטס רעד

 טביולרע גנירעהלעקיּפ וליפַא ןוא ,עשטייד ַא סיואכרוד ןיוש זיא

 ."טרָאוו שידיי לעיצעּפס ַא ןקַאהוצניײרַא טינ ךיז

 זַא ,ןָא רעטייוו טייג ןירָאג .ב

 עיינ ַא ןענישרע ןיא ,11718 ןיא ,םורַא רָאי עכעלטע ןיא,

 -נוא ,םַאדרעטסמַא ןיא ,טקנעד ןעמ יוװ ,טקורדענ ,ליּפש-שורושחא

 רענייא ךיילנ ןפוא ןעיינ םענייא ףיוא ליּפש שורושחא , ןעמָאנ ןרעט

 ייוצ טימ ןוא ,ינש םוגרת סיוא ןעגיוצעגסיוא ןיא ןוא ַארעּפָא

 -םירוּפ ערעדנַא ןַא טקורדעג נָאדּפ ןיא ךיז טָאה רעטעּפש רָאי

 טָאה ןוא ,ןעמייר ןיא ,רתסא תליגמ ןופ טריזיטַאמַארד ,ליּפש

 דוד ןופ םידימלת יד ןוא ,,שורושהא טע רתפא ַאטקַא, ןסייהעג

 ףיוא גָארּפ ןיא טריפעגפיוא קיטש סָאד ןבָאה הבישי סמייהנעּפָא

 ןוא ןקיוּפפ טימ רעטַאעט ןכעלטנפע ןא ןיא עניב רעקיטכיר ַא

 .'רמז ילכ ערעדנַא

 ןיא ןדיי יד ייב ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז רעקיטש עקיזָאד יד

 ןענייז סָאד ןוא ,ןעצ רָאי ַא ןופ ךשמ ןצרוק םעד ןיא דנַאלשטייד

 רעייז ןיא טכיירגרעד זדנוא וצ ןבָאה סָאו ,רעקיטש עכלעזַא

 -לופ ַא ייז ןנעוו ןבָאה רימ רעדָא םרָאפ רעטקורדעג רעלעניגירַא

 ןפַאשעג ןענייז רעקיטש ליפ ןלפיוו רעבָאו ןוא טכירַאב ןקידנעטש

 ןוא טקורדעג ןייז וצ ןעוועג הכוז טינ ןבָאה עכלעוו ,ןרָאװעג

 ? ןבילברַאפ טינ זיא ייז ןופ רוּפש ןייק

 ,שימָאק סיואכרוד ןייז טינ רעמ ןיוש ףרַאד ליּפש-םירוּפ סָאד

 רעד .םַאטש ןייז ףיוא ןזייוו ןֶא ךיז ןבייה ןנייווצ ערעדנַא ןוא

 עיינ סָאד ןוא ,עידענַארט רעד רַאפ נעװו ַא טנפע 'ףסוי תריכמ;

 רעשירָאטסיה רעשידיי רעד ןופ תובא יבא רעד זיא ליּפש-שורושחא

 ליּבש סָאד ךיז טָאה ךשמ ןצרוק ןקיזָאז םעד ןיא .עטערעּפָא

 -כיר ַא ףיוא רעטַאעט ַא ןיא ףיוה-לוש ןופ ןניוצענרעביא ךיוא

 ,סעיצַארָאקעד טאהעג ןיוש ןבָאה ןעגנולעטשירָאֿפ יד .עניב רעקיט
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 רָאנ טינ ןבעגעג טרעוו ןוא ,!ערעּפָא רענייא ךיילג, קיזומ ,גגַאזעג

 סליּפש-םירוּפ יד .שדוח ןצנַאנ ַא רָאנ ,םירוּפ ןופ גָאט םעד ןיא

 ןטיירנ ןוא דומלת םעד ןענרעל סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ןבירשעג ןרעוו

 יד ןופ םירוחב ןענייז רעליּפש-םירֹוּפ יד ןוא ,םינבר ןייז וצ ךיז

 ."תובישי עטסערג

 טע רתסא ַאטקַא; ליּפש סָאד םגה זַא ןָא ָאד טזייוו ןירָאג)

 ךרוד עניב רעקיטכיר א ףיוא ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא "שורושחא

 זַא ןוא ,המכסה ןייז טימ ןוא ,םיײהנעּפָא דוד בר ןופ םידימלת יד

 םירוחב הבישי ןופ סעּפורט עקידנרעדנַאװ ןענייז גנַאל טייצ ַא

 -לוש עמורפ רַאפ רַאוטרעּפער רעייז טליּפשעג ןוא ןרָאפעגמורַא

 ןעמ זַא ,סולשַאב ןייק וצ ןעמוק טינ ןופרעד רעבָא ןעמ ףרַאד ,ןדיי

 -רעטַאעט ףיוא ןדיי ייב רעגניפ יד ךרוד ןקוק ןביוהעגנָא טָאה

 המכסה רעייז ןבעגעג ללכב ןבָאה םינבר זַא רעדָא ןעגנולעטשרָאפ

 ןוא (ב"סת) בהובא לאומש ברה ןופ ווירב ַא ןופ ,טרעקרַאפ .וצרעד

 טנַאקַאב ,ץישעבייא ןתנוהי יבר בר ןטנַאקַאב ןופ גנורעלקרעד ַא ןופ

 -רעדיוו רעייז ןעעז וצ זיא ,(1690--1764) רעגערּפ ןתנוי יבר סלַא

 ןופ זיא ליַּפש-םירוּפ סָאד רָאנ ,רעטַאעט ןגעק טסעטָארּפ ןוא ןליוו

 ,ןרָאװעג ןפָארטעג טינ תורמוח עלַא יד

 עשיטַאמַארד יד טָאה שיאערבעה ןיא זַא ,ןָא ךיוא טזייוו ןירָאג

 סעדנעמ ָאקנַארפ דוד :ןעלקיװטנַא ירפ רעייז ןביוהעגנָא ךיז םרָאפ

 ןוא "הילתע לומג; סעמַארד ייווצ ןפַאשעג טָאה (1713--1792)

 ןיא ןבירשעג זיא "הילתע לומג; ."תידוהי ידיב לארשי תעושת;

 ,עמַארד ַא ןופ ךיוא ןוא "הילתע, עסעיּפ סניסאר ןופ טירט-סופ יד

 ַאקינעמָאד ָאינָאטנַא ארטעיּפ רעטכיד ןשינעילַאטיא ןופ ןבירשעג

 -אטסאטעמ םינָאדװעסּפ ןרעטנוא טנַאקַאב) יסאפארט רוטנעווענאב

 ,ןאיסאטסאטעמ ךָאנ גנוטעברַאַאב ַא ויא "?לארשי תעושת; ךיוא .,(איס

 "תורחבו תודלי; עמַארד עשירָאגעלַא יד ןענישרעד זיא 1876 ןיא

 ןבירשעגנָא ילענאמוה לאומש טָאה 1791 ןיא .אלסערב לדנעמ ןופ
 רָאי 4 עקידנעמוק יד ןיא ןוא ,"ןולדחי תולוקה, עמַארדָאלעמ יד

 6 ןיא עמַארד עשילביב ,"לואש תוכלמ; ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז

 םייח ןופ "םולשב המחלמ, ןוא ,שטיוואלפערט ףסוי ןופ רעדליב
 ,הירא ןב םהרבא

 -םירוּפ סָאד טָאה שיאערבעה ןיא זַא ,טכיירטשרעטנוא ןירָאג .ב

 ןופ רעטסומ ןכָאנ םרָאפ עשיטַאמַארד ערעכעה יד ןעמונעגנָא ליּפש

 -ַארט ןייז סָאװ ,ןיסַאר רעטכיד ןשיטַאמַארד ןשיזיוצנַארּפ ןטמירַאב

 -לַאה ףסוי ךרוד ןרָאװעג טצעזרעביא 1795 ןיא זיא "רתסא; עידעג
 "רתסאק ןופ גנוכַאמכָאנ ַא ןענישדעד ןיוו ןיא זיא 1821 ןיא .ןרעט
 יד זיא 1827 ןיא ,ץירטסיב ןעהָאק ןמלק ןופ "םיקידצה לרוג; נ"א
 ג"א טרָאּפָאּפַאר .י .ש ןופ גנוטעברַאַאב רעד ןיא ןענישרעד עסעיּכ
 רעד ןיא ןענישרעד עסעיּפ יד זיא 1942 ןיא ןוא "הדוהי תיראש;
 ן."רתסא םולש; נ"א סירעטעל .מ ןופ גנוצעזרעביא

 :שידיי ןיא ןסעיּפ-םירוּפ עטקורדעג יד קידנענכייצרַאפ

 ןופ ןעמייר ןיא לעיּפשיוש סעשימָאק ןייא ,*יתשו עצלָאטש יד;

 ,(?) 1797 ,יולסערב ,(רעטאג םלעהליוו ךירדעירפ) ר"ג

 ליּפש-רעיורט ןייא ,"רתסא ןוא יכדרמ ךרוד ןעדוי רעד גנוטעררע;

 | ,1800 ,םַאדרעטשמַא ,ןעזָאּפ סיוא בָאקַאי ןופ

 רעיפ ןיא עזזָאּפ ענייא ,"דנעגוט עטנהָאלעב יד ,רעדָא ,רתסא;

 ,אדרויפ ,ץרעה ףסוי ןופ טראדנומ רעשטייד שידיי ןיא ןעטינשבא
 ,ן1828) ח"ּפקת תנש

 זַא ,ןירָאג .ב טלַאה -

 ליּפש-םירוּפ ןימ ןקיזָאד םעד ןופ קורלסיוא | ןטסכעה םעד

 רעכלעוו ,רעזנוצ םוקילא ןופ 'ףסוי תריכמ, ֿםעד ןיא רימ ןפערט

 זיא ןֹוא ,םוקילבוּפ עדנזעל סָאד סיואכרוד טָאהעג ןעניז ןיא טָאה
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 ןופ ןָאסיססעל

 -עננָא אקוד זיא קלאפ ןשיוװצ רעבָא .18/4 ןיא ןרָאװעג טקורדעג

 ןרָאװעג טּפשמרַאפ זיא סָאװ ,ליּפש-שורושחא סָאד ןרָאװעג ןעמונ

 םענעי ןופ טסייג רעד ,טסייה סָאד ,טרופקנַארפ ןיא הפהש וצ

 עמַאס וצ זיב ןעגנַאנרעד ןענייז סָאװ סעיצַאירַאװ עלַא ,ליּפש-םירוּפ

 טנגעג עדעי .םיא ןופ ןניוצעג הקיני רעייז ןבָאה ,טייצ רעזדנוא

 םענענייא ןבענענניירַא טָאה ,חסונ םענעגייא ןַא ןפַאשענ טָאה

 רעקיבלעז רעד ןבילבעג זיא רקיע רעד רָאנ ,תואצמה ענעגנייא ,ץיוו

 ןטלא םעד ןופ רעטסומ םעד ךָאנ טכַאמענ עלַא ןענייז ייז ןוא

 תואצמח יד ,רעבָארנ ַא םוטעמוא זיא רָאמֹוה רעד .ליּפש-שורושחא

 יד .תוללק רעמ טימ ןיא ,הּפ לובנ ַאזַא טימ טינ ביוא ,ןעמעטָא

 עקירדינ א זיא יכדרמ .ענטעמַאה עקיבלעז יד ןיא גנוסַאפפיוא

 טפָא .שינעפעשַאב עסואמ ַא ןיא רתסא ןוא ,לוונמ ַא ,האירב

 ,טרָאװ רַאפ טרָאוװ טינ ביוא ,ןבענענרעביא ןזַארפ עצנַאג ןענייז

 ,"םייונש עניילק טימ זיא

 סָאװ ,ליּפש-םירוּפ ַא ןופ עיצַאירַאװ ַא ןֹופ ןטַאטיצ טגנערב ןירָאג

 רעד זיב טָאה ןעמ סָאװ ןוא ,עינרעבוג רעװעליהָאמ ןופ טמַאטש

 -ליש ןכדש רעד ואוו ,טליּפשעג ןה"י ןט-20 בײהנָא| טייצ רעטצעל

 : גינעק ןרַאפ ןרתסא ױזַא טרעד

 ,זָארג ַא יו ענירג ,עבָארג ַא ,עצרוק ַא,

 ,זָאנ רעד ןדייב ייב ןרעוו ןלָאװשעג ךייא ייב לָאז

 / ,בוטש ןיא תיבה תרקע עתמא ןַא זיא יז

 לּפעט םעד ּפָארַא יז טמיוש ?ברַא םעד טימ
 בוטש יד יז טרעק ךוטרַאפ םעד טימ ןוא

 ,טעב יד ןטעברַאפ ןוא ןוויוא יד ןצייהנייא ףרַאד יז זַא ןוא

 0 ,טעב יד ןייא טצייה ןוא ןוויוא יד יז טעברַאפ

 ריביס זיב ןענַאד ןופ |ש|זַא בנג ַא זיא טטַאט רעד
 | - םענייאניא טרָא םענייפ םעד ןיא ךיז טניפענ עמַאמ יד ןוא

 ריא טימ

 ?ןלעפעג ךייא זיא

 ,"ןלעטש סעקנַאב ןדייב ךייא ןעמ טעוו

 טליּפשעג טרעוו סָאװ ,ליּפש-םירוּפ ַא ןופ עיצַאירַאװ ַא ןופ ןוא

 יכדרמ ױזַא יוװ ,טַאטיצ ןקידנגלָאפ ןירָאג טגנערב ,קעדורגָאװָאנ ןיא

 :שורושחא גינעק ןרַאפ ןרתסא טרעדליש

 עלעדיימ ַא ןבעג ריד לעװ ךיא;

 ,לענ רעטרע ןיא ,ןירג רעטרע ןיא

 .טערטעצ סיפ יד טימ שטָאכ ,טעדטרָאּפ ַא וצרעד

 ,קַאלוק ַא ןנעקטנַא קאלוק ַא

 (קַאב ןיא ןדייב ךייא ריוושעג ַא)
 ,לוח לש םידגב עליא יז טָאה טנייח
 ,לעעז יד סױרַא ,ךעלרעדניק עניימ ,ךייא לָאז

 ,םידגב עקידבוט םוי יז טָאה טנייה

 ,םעדָאפ ערשכ טימ תחדק

 ,ןזיוה ענעיורטש

 ,,ןגױצַאב טָארד טימ

 ,רעסַאװ ןפיוא ץַאלּפ א

 ,םייח תיב ןפיוא טרָא ןַא

 ."(תוחור עדלַא וצ עדייב טייג) םיאָאבֶא םישַאװ םַאיטרָאשטק

 -קנַארפ םעד ןופ רָאמוה רעד זיא רָאנ טינ זַא ,ןָא טזייוו ןירָאג

 ןצרַאה םוצ טנָאנ ןוא ךעלדנעטשרַאפ ןעוועג ליּפש-שורושחא רעטרופ

 רָאנ ,שטנעמ-סקלָאפ ןופ

 ןטימ טרינַאמרַאה רעמ ננוסאפפיוא עקידתונצל יד טָאה ךיוא,

 ןקיזָאד םעד ןופ ןענייז סע וליפַא ןעוו ,םירוּפ ןופ טסיינ ןקיטסול
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 רעצטַאעט ןשידיי

 ךיוא טָאה וצרעד .לַאװענרַאק ןופ ןרוּפש יד ןדנואושרַאפ בוט-םוי

 ליּפש-שורושחא ןטלַא םעד ןופ עיצַאירַאו ַא סָאװ ןפלָאהעג ליפ

 -ָאקעד ןָא ,תונכה םוש ןָא ,םוטעמוא ןליּפש טנָאקענ ןעמ טָאה

 ןליפַא זיא סע ןוא ,ןטנעמורטסניא ערעדנַא ןוא ןקיוּפ ןָא ,סעיצַאר

 .ליּפש ןצנַאג םעד ןופ ננולעטשרָאפ ַא ןבעג וצ קיטיונ ןעוועג טינ

 ןעמענ ןוא ןגָאלַאיד רֶאּפ ַא גונעג ןעוועג זיא עמערָא רָאנ יד ייב

 -לעב ןלעטימ םעד ייב ןוא ,סנשָארנ עמערַא עכעלטע םיא ייב

 לסיב ַא ןליּפש וצ ןעניגרַאפ טנָאקעג ןיוש ךיז ןעמ טָאה תיבה

 ןסַאּפוצ טנָאקעג סע טָאה ןעמ .,ןדלינ ןצנַאנ ַא ןגירק ןוא רעגנעל

 ,קַאמשעג ןייז ןוא דנַאטש ןייז ,ןגעמרַאפ םעד ךָאנ ,םענייא ןדעי וצ

 סע טָאה ןעמ ןוא רוד וצ דוד ןופ ןעגנַאנעגרעביא זיא סע ןוא

 תעשב ,טייצ רעטצעל רעד עמַאס זיב סיוא רָאי ,ןייא ראי טליּפשענ

 סָאװ רעדָא רעטסנרע ןעוועג ןענייז סָאו ,סליּפש-םירוּפ ערעדנַא יד

 עתמא ןַא טרעדָאפענ ןבָאה ןוא ,ערעּפָא רענייא ןעוועג ךיילג ןענייז

 .ןטלעז רעייז ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענייז ,עניב

 גנוסַאפפיוא רעצנַאג רעד ןיא דישרעטנוא ןסיורנ םעד בילוצ

 ןריובעג ןענייז סָאוװ ,סליּפש ןטרָאס עדייב יד ןופ רעטקַארַאכ ןוא

 עפראש ַא ןרָאװעג ךיוא זיא ,סאנ רעשידיי רעד ףיוא ןרָאװעג

 רעליּפש-םירוּפ יד ןענייז בייחנֶא ןיא .רעֶליּפש יד ןשיווצ הציחמ

 טָאה סע טייצ רָאנ . .. ,םירוחב-הבישי ,הרות ינב ,רענרעל ןעוועג

 ,ליּפש-שורושחא רעטרופקנַארפ םעד ףיוא הפידר ַא ןביוהעגנָא ךיז

 -דינ עמַאס םוצ ןעננאנעגרעביא ענייז סעיצַאירַאוו ײלרעלַא ןענייז

 ןענייז םירוחב-הבישי יד ןוא ,לטעטש ןדעי ןיא ןשטנעמ טרָאס ןקיר

 ",'ףסוי תריכמ, ןופ טרָאס םייב ןבילבעג

 רענרעדָאמ רעטשרע רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד וצ קידנעייגרעביא

 עללאה ןרהא ןופ *יילעמערפ ןוא ןיזטכיילא עידעמָאק רעשידיי

 : ןירָאג טקרעמַאב ,ןָאזספלָאװ

 ןוא רעטקַארַאכ ןשירָאטסיה ַא טַאהעג ןבָאה סליּפש-םירוּפ יד,

 ןענייז וצרעד ,טַאהעג טינ תוכיש ןייק ןבעל םענרעדָאטמ ןטימ ןבָאה

 עסעיּפ ןייז טָאה ןָאסּפלָאװ . . . קיסעמנעמַארד טיובעג ןעוועג טינ ייז

 ןייק ,ןליּפש ריא לָאז ןעמ זַא ,הנֹוכ רעלופ רעד טימ ןבירשעג

 ,טנכערענ טָאה רע רָאנ ,ןעווענ טינ טלַאמאד זיא רעטאעט רעשידיי

 ןקיבלעז םעד ףיוא ןריפפיוא עידעמָאק עקיזָאד יד לָאז ןעמ זַא

 ןוא ,סליּפש-םירוּפ יד טריפענפיוא טלָאמַאד טָאה ןעמ יו ןפוא

 -רעטנוא ךיז ןליוו ןדיי ןעוו ,םירוּפ בוט-םוי םעד ןיא ריא ןליּפש

 טמראדעג טָאה 'יילעמערפ ןוא ןיזטכייל , ,ןכאז עכלעזַא טימ ןטלַאה

 רענרעדָאמ וצ סליּפש-םירוּפ יד ןופ גנַאנרעביא רעד סלַא ןעניד

 -ביר ,רעדָא ,רעטלּפָאד ַא ןעוועג זיא קעווצ ןייז .עמַארד רעשידיי

 -םירוּפ יד ןביירטרַאפ וצ ,סנטשרע : רעקיכַאפיירד ַא ,טנָאזעג רעקיט

 עקידעבעל ןיא ןלָאז סָאװ ,ןעמַארד ענרעדָאמ ןריפפיוא ןוא סליּפש

 םעד ןגעק ןפמעק ,סנטייווצ ,קלָאפ עשידיי סָאד ןרעדליש ןברַאפ

 ,טננוי רענרעדָאמ רעד ןגעק ןפמעק וצ ,סנטירד ןוא ,סומזיטַאנַאפ

 עטשרע יד... .געװ ןטכעלש ַא ףיוא ןעגנַאגעגקעװַא זיא סָאװ
 רַאפ ,ריא בילוצ טָאה 'יילעמערפ ןוא ןיזטכייל, עידעמַאק עשידיי

 -ענ םעד ןכיירגרעד טנָאקעג טינ טלַאהניא ןפרַאש ,טייצ רענעי

 סָאװ ,עידעמַאק רענרעדָאמ ַא ןופ רעטסומ רעד .קעווצ ןטשטנואוו

 לָאז סָאװ ,אזַא ןעווענ טינ זיא ,סליּפש-םירוּפ יד ןטייברַאפ לָאז

 טימ ןטלאהרעטנוא ךיז ןבָאה סָאוװ ,ענעי ןופ המכסה יד ןעניוועג

 ."סליּפש עכלעזא

 ןליּפש-םירוּפ עיינ ןוא עטלַא עלַא ןופ עיפַארגָאילביב עיונעג אן

 -ריפסיוא ןַא רַאפ ."ןַאקיסקעל; ןקידנעמוק ןיא טקורדעג ןייז טעוו

 ,דנַאב וװ ,"ןָאקיסקעלא ,עז "רעליּפש-םירוּפ ןגעוו טעברַא שכעל

 ,11653---1756 .זז
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 עשטיא ,גרעבדלָאנ
 רעטָאפ ,ןלוּפ ,(ווָאטַאּפָא) טּפַא ןיא ןריובעג

 ןיא טכַארברַאפ ןרָאי-רעדּניק יד .רחוס ַא --

 גנודליב עשידיי ןייז טָאה רע ואוו ,ששרַאוװ

 רַאנימעס-סגנוריגער ןיא ןייוולייט ןעמוקַאב

 ןעמוקעג גנוי רעייז .יקסנַאנזָאּפ ,רד ןופ ל"א

 רעטסַאמ'קמ ןיא טרידוטש ןוא עדַאנַאק ןיא

 .ָאטנָארָאט ןיא טעטיזרעווינוא

 יד ןיא רערעל ַא יװ ןביוהעגנָא טָאה .ג

 עטקינייארַאפ יד ןיא ןלוש גניר רעטעברַא

 ,ןגָארטעגרעביא ךיז טָאה רע ןיהואוו ,ןטַאטש

 זיא רע .ןלוש עכעלטלעוװ-וויסערגָארּפ עקיטרָאד יד ןיא ,ךָאנרעד

 ןופ ןָאטקעריד-סגנודליב ןֹוא -לוש רעד ןעוועג גנַאל-ןרָאי ךיוא

 ןופ רָאטקעריד ןרָאי ייר ַא ךיוא ,ןדרָא-סקלָאפ ןלַאנרעטַארפ ןשידיי

 "טלעווגנויע ּפמעק-ר"ַא) רעדניק רַאפ סּפמעק-רעמוז עשידיי יד

 סנטצעל ןוא (קרָאי-וינ ןיא *דנַאלרעדניק, ּפמעק ןוא ָאטנַארָאט ןיא

 ,קרָאי-ינ ןיא "ָארויב-סגנואיצרעד עשידייג רעד ןופ רָאטקעריד

 ןוא ךַארּפש רַאפ רעכיב-טסקעט לָאצ ַא ןופ רבחמ רעד זיא .ג

 ןוא רוטַארעטיל רַאפ רעכיבנועל ןופ רָאטקַאדער ןוא רוטַארעטיל

 עטשטייטעגסיוא ןוא עטצריקרַאפ ַא ןבעגעגסיױרַא טָאה ןוא עטכישעג

 ."רעמורק רעד עקשיפ; סעלעדנעמ ןופ טנגוי רַאפ עבַאגסיוא

 לַאנרושז-רעדניק םעד טריטקַאדער רָאי 15 ןופ ךשמ ןיא טָאה .ג

 טָאה רע ."גנואיצרעד ןֹוא םייה; לַאנרושז םעד ןוא ,"גרַאװגנוי,

 גנואיצרעד ,רוטלוק ןגעוו ןעלקיטרַא ליפ טימ טקילײטַאב ךיוא ךיז

 -ַאב ,סעבַאגסױא ענעדישרַאפ ןיא ןעמעלבָארּפ-רוטַארעטיל ןוא

 ןבירשעגנָא ךיוא טָאה רע ."רוטלוק עשידייא רעד ןיא סרעדנוז

 ןרָאװעג ןעמונעגנירַא ןענייז שכלעוו ,רעדניק רַאפ תושעמ ליפ

 ןוא טריזיטַאמַארד ןענייז ייז ןופ לייט ןוא ,סעיטַאמָאטסערכ ןיא

 .ןלוש עכעלטלעוו יד ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ןוא ןשזַאטנָאמ עשיטַאמַארד טימ ּפֶא סרעדנוזַאב ךיז טיג ;ג

 טעטש ליפ ןיא ןבעגעג ןרעוו סָאװ ,סעיצַארַאנ עשיטַאמַארדילַארָאכ

 גנוטעברַאַאב ַא 1936 ןיא ןבירשעגנָא רע טָאה ױזַא .עקירעמַא ןיא

 ַא -- 1951 ןיא ."?עלעטסעק סָאד; נ"א *עסקַאט; סעלעדנעמ ןופ

 טינ בוא; ,"ץַאק עמורפ יד; ןײרַא טמענ סָאװ) שזַאטנָאמ-ץרּפ

 סצרּפ לָאצ ַא ןוא ?טַאהעג הנותח; ,*ריקַאפ םייב, ,"רעכעה ךָאנ

 ןרָאװעג טריפעגפיוא 1951 ינוי 20 םעד זיא סָאװ ,(רעדיל-רעדניק

 זיא ןוא ,חמצ ןימינב ןופ ר"א *לבמַאסנַא רעטַאעט ןשידייא ןכרוד

 ןבעגעג "לַאװק םייבג נ"א 1952 רעטניוו ןוא 1951 טסברַאה ןיא

 ןָאיברַאבק רעקרָאי-וינ ןיא לָאמ 15 ליּפש עלופ ַא יװ ןרָאװעג

 "ןטייצ סחישמ/; סעיצַאזיטַאמַארד עיינ ייווצ קידנבעגוצ ,"ַאזַאלּפ

 ףיוא טיובעג ,"רוטלוק עשידייא ןיא 1960 לירּפַא ןיא טקורדעג)

 ןיא; ןופ ןלייט ןוא "המשנ טסייה סָאװ, ,"ןטייצ סחישמ, סצרּפ

 ןופ ר"א עדייב) *טּפשמרַאפ טינ; ןוא ("טייק רעד ףיוא שילָאּפ

 "לרעּפ לרינש ַא; זיא 1960 רעבמעווָאנ 12 םעד .(יירפ רעטיּפ

 -ַארד ַא יװ "קיזוימ ווָא ימעדַאקַא ןילקורב/; ןיא ןרָאװעג טײנַאב

 טסקעט ןלַארָאכ םעד טיירגעגוצ ךיוא טָאה .ג .לַארָאכ רעשיטַאמ

 סָאװ ,ךוַאר השמ ןופ קיזומ ,"רעכעה ךָאנ טינ ביוא, סצרּפ ןופ

 .טעטש ךס ַא ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג זיא

 ליּפש ַא ןבירשעגנָא .ג טָאה ןרָאי רעקיצפופ יד ןופ ביײהנָא ןיא

 -וועשטניוו) ?ןטעָאּפ ריפ יד ןוא גנוי-רעדיינש רעד, עכעלטנגוי רַאפ

 -םיוא זיא סָאװ ,(דלעפנעזָאר ןוא רעװָאשוָאב ,טַאטשלעדע ,יקס

 .לָאה ןוַאט רעקרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג טריפעג

 ָאטעג לָאצ ַא ןבירשעגנָא .ג טָאה ןרָאי רעקיצפופ יד ןיא
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 ,לטסעמ בקעי ןופ ר"א ןרָאװעג טריפעגפיוא ענייז סָאװ ,ןשזַאטנַאמ

 םוצ ,ןבירשעגנָא ,לוס .א .מ טימ ןעמַאזוצ ,.ג טָאה 1953 ןיא

 לקַאטקעּפס ַא ,דנַאטשפױא-ָאטעג רעװעשרַאו ןופ טייצרָאי ןט0

 סירָאמ ןופ ר"א ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא סָאװ ,"טינ ןסעגרַאפ רימ,

 ,יקסווָאנרַאק

 -עגנָא .ג טָאה ,טײצרָאי ןט-60 סטַאטשלעדע דוד וצ ,1952 ןיא

 -וי ןפיוא טריזַאב ,ליּפש-רעדיל ַא ,*רעלדָא רעגנוי רעד, ןבירש

 ,לטסעמ בקעי ךרוד טריפעגפיוא ,ןבעל סרַאליב

 -םיוא לושלטימ רעשידיי רעקרָאי-וינ רעד ךרוד זיא 1952 ןיא

 ,"טָאטש ַא טימ השעמ א, ליּפש-רעדניק ס'.ג ןרָאװעג טריפעג

 ,גנולייצרעד-רעדניק ַא ענייז ףיוא טריזַאב

 ןופ טייהנגעלעג רעד וצ ,לוס ,.א ,מ טימ ןעמַאזוצ ,1954 ןיא

 םעד ןבירשעגנָא ,עקירעמַא ןיא ןבעל שידיי ןופ לבוי ןקירָאיי 0

 -קֶא 16 םעד זיא סָאװ ,?ָאד ןענייז רימ,, לקַאטקעּפס ןשיטַאמַארד

 ןופ ר"א לָאה יגענרַאק ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא 1954 רעבָאט

 -טימ יד ןוא ַאװליס עד דרַאוַאה ןופ לייטנָא ןטימ ,ןעווילָאס סַאילע

 -רעד זיא לקַאטקעּפס רעד .לבמַאסנַא-רעטַאעט ןשידיי ןופ רעדילג

 -לעז רעד םורַא .טעטש ערעדנַא ןיא ךיוא ןרָאװעג טליּפשעג ךָאנ

 -קעּפס ס'.ג ,שילגנע ןיא ,ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא זיא טייצ רעב

 ,סורַאזַאל ַאמע ןגעוו ?פמָאל רענעדלָאג רעד; לקַאט

 רָאי 20 ןופ טייהנגעלעג רעד וצ שזַאטנָאמ ַא -- 1957 ןיא

 וצ, -- רָאי ןבלעז ןיא .לטסעמ בקעי ןופ טריפעגפיוא ,"ףוקיא;

 יד ףיױא טריזַאב ,ליּפש-רעדניק רעסערג ַא ,"ןדייז םייב טסַאג

 "ףקשיפ, ןופ ןדָאזיּפע ןיֹרַא ןעמענ סָאװ ,עלעדנעמ ןופ קרעוו

 ,?שעשטַאלק יד, ןוא "לרעגניפשטניוו סָאד, ,*ישילשה ןימינב תועסמ;

 .רָאטַארַאנ סלַא רבחמ ןטימ קרָאי-וינ ןיא טריפעגפיוא

 ,טעברַא עשיטַאמַארדלַארָאכ ַא ,"םולח סעבָאב רעד , -- 1959 ןיא

 סמכילע םולש וצ) יקסװַאשרַאװ .מ .מ ןופ רעדיל ףיוא טריזַאב

 ,עקירעמַא ןיא טעטש ייר ַא ןיא טלעטשעג ,(גָאטנריובעג ןט"0
 ,זירַאּפ ןיא ךיוא יוװ

 לפיוו, :ןשזַאטנָאמ ערענעלק לָאצ ַא -- 1960:62 ןרָאי יד ןיא

 טימ השעמ ַא; ,(עקירעמַא ןיא ןלוש עשידיי רָאי 50) *תויתוא ןיא
 "ףלַאגשימ ןופ אנת רעד , ,(יקסווָאלטישז םייח .רד ןגעוו) ?ןשטנעמ ַא
 ,(רמרמ ןמלק ןגעוו)

 ןט-100 סדלעפנעזָאר סירָאמ וצ -- 1961 רעבמעווָאנ 12 םעד

 -שיטַאמַארד ַא ,"טעָאּפ רעד ןוא רעטיײרעּפָא רעד, ,גָאטנריױבעג

 סירָאמ ןופ ןבעל סָאד ןוא עכָאּפע רעד ןגעו טעברַא עלַארָאכ

 װַא ימעדַאקַא ןילקורב, רעקרָאי-וינ ןיא ןבעגעג ,דלעפנעזָאר

 ,דנַאל ןרעביא טעטש ךס ַא ןיא ןוא ?קיזוימ
 ןגעו שזַאטנָאמ ַא ,"רעק ַא ןוא םעזעב ַא; -- 1962 ןיא

 רעקרָאי-ינ ןיא טריפעגפיוא ,יקסוועשטניוו סירָאמ ןופ ןפַאש
 ןפַאש ןוא ןבעל ןגעוו ,"טיונ ןופ רעגניז, רעד ןוא ,לָאה יגענרַאק

 ,דנַאל ןופ טעטש ךס ַא ןיא טריפעגפיוא ,גיטריבעג יכדרמ ןופ
 רעשידיי רעד ןופ עיגָאלָאטנַא ןַא ןבעגעגסױרַא .ג טָאה 1961 ןיא

 ןרעטסומ עקיטקַא-ןייא טיג סָאװ ,?עיגרוטַאמַארד רעזדנוא, עמַארד

 רענרעדָאמ רעד זיב ןליּפש-םירוּפ יד ןופ ,סעמַארד עשידיי 25 ןופ

 ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא עשיטירק-שיפַארגָאיב טימ ,עמַארד רעשידיי
 .עמַארד רעשידיי רעד ןופ גנַאג ןגעוו ריפניירַא ןַא ןוא םירבחמ יד

 יע .ש

 ,1951 ילוי 7 ,.י .נ ,"פ"מ ,, ,"לרעּפ לרינש א, לקאטקעּפס רעד -- דלַאװכוב .נ
 ץשידיי, ,רעטַאעט שידיי ןגעװ עיגָאלַאטנַא ןוא ךוב-טנַאה א -- ןָאסלקוי .ר

 ,1961 רעבמעװָאנ ,קרָאיײוינ ,"רוטלוק
 ןט-100 ס'דלעפנעזָאר .מ דובכל גנורעייפ ייב טנזיוט 2 רעכעה -- ןָאסלקוי .ר

 ,1961 .וָאנ 14 ,.י .נ ,"פי"מ, ,גָאטסטרובעג
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 ,י יג ,"ןעגנולמאז, ,רוטארעטיל-עניב רעשידיי רעד ןופ ןלַאװק יד --- דירפ .י

 ,1961 ,24 'נ

 "גָאט, ...ןעטייז גיסיירד ןוא טכַא ןוא טרעדנוה ריפ --- ןילדרעװס .נ .רד
 ,1962 .צעד 20 ,י .ג ,"שזיַאמ

 לואש ,ןיקסָאר

 קסיַאגַאנ ןיא 1878 טסוגױא 15 ןריובעג

 ,דנַאלסור-םורד ,.בוג רעשירווַאט ,(יקסיײגַאנ)

 רעקידלטעטשניילק ַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד
 רדח ןיא טנרעלעג .הביבס רעשיסור-שידיי

 15 וצ .לוש-סקלָאפ רעשיסור רעד ןיא ןוא

 -עג טָאה רע ואוו ,סעדָא ןייק קעװַא רָאי

 טכוזַאב קיטייצכיילג ןוא עיפַארגָאטיל טנרעל

 -מורַא ןביוהעגנָא רָאי 18 וצ ,לוש-טסנוק ַא

 -קנַארפ ,דנַאלשטייד :עּפָארײא רעביא ןרָאפ

 -וטש טָאה רע ואוו ,עילַאטיא ,ץייווש ,ךייר

 ענעדישרַאפ ןיא סעיצקעל טכוזַאב ,סעימעדַאקַא-טסנוק ןיא טריד

 .עיפַארגָאטיל ייב טעברַאעג ןוא ןטעטיזרעווינוא

 סָאװ ןופ ,טסניד-רעטילימ םוצ דנַאלסור ןייק ךיז קידנרעקקירוצ

 ןיק טרירגימע 1904 ןיא רע טָאה ,ןרָאװעג טיירפַאב זיא רע

 -סיוא עשירעלטסניק ןייז טצעזעגטרָאפ טָאה רע ואוו ,עקירעמַא

 ,גנודליב

 ןופ תונורכז עטלצרָאװעגניא יד ןענייז ןרָאי לָאצ עשביה ַא

 רעטניה .ר ייב ןגעלעג םיגהנמ ןוא ןּפיט עריא טימ לטעטש ןשידיי

 ןעגנוגעוװַאב ןוא תונושל ,ןרוטלוק עדמערפ ןופ קעדוצ ןקיד ַא

 ןבעל ןשידיי ןטימ גנורירַאב ןיא קידנעמוק ,עקירעמַא ןיא טשרע

 קירוצ םיא רַאפ רעדליב עטלַא עלַא יד ןבָאה ,דייס טסיא רעד ףיוא

 ,ןוקית ַא טרעדָאפעג ןוא טבעלעגפיוא

 עשידיי ןוא ענײמעגלַא ןגעו ןעלקיטרַא ןביירש ןָא טבייה רע

 ,"טפנוקוצ, ,"טסייג-טייצ , ןיא רעלטסניק ןוא ןעמעלבָארּפ-טסנוק

 ,"דנַאל עיינ סָאד, ןוא *טפַאשלעזעג עיירפ, ,"ןבעל עיינ סָאד;

 ףיוא סנוטרַאק ןוא ןרוטַאקירַאק ןענכייצ רע טמענ קיטייצכיילג

 רעסיורג רעד, ןיא סעמעט-רעטַאעט ןוא עשירַארעטיל ,עשיטילָאּפ

 -עלטסניק ןייז וצ גנַאגוצ ןייז ןיא ךורברעביא רעסיורג ַא ."סדנוק

 עטשרע ןייז ןוא עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד ןעוועג זיא טעברַא רעשיר

 רַאפ ,"טייצ יד, ןופ רעטעברַאטימ סלַא לארשי-ץרא ןייק עזייר

 ,סנוטרַאק טנכייצ ןוא סעיצנעדנַאּפסערָאק טביירש רע רעכלעוו

 ךֶא טלָאמַאד ןופ .ר טָאה ,"רעלָאמ רעשידייא ַא יו ןעמוקעגקירוצ

 ןיא סרעדנוזַאב ,ןביירש ןופ טעברַא ןייז טימ רעטייוו קידנעײגנָא

 ןוא ןרוטַאקירַאק ,רעטַאעט שידיי ,טסנוק ןגעוו ןעלקיטרַא ,*גָאט;

 לזנעּפ ןוא ןעּפ ןייז טעמדיוועג ,רעליּפשיױש עשידיי ןגעוו סנוטרַאק

 5 טָאה רע .טלַאהניא ןשידיי ןופ סעמעט וצ ןוא לארשי-ץרא וצ

 -לַא עשיפַארגָאטיל ןבעגעגסױרַא טָאה ,לארשי-ץרא טכוזַאב לָאמ

 יקרּפ ,הדגה רעד ןגעװ ןעיײרעלָאמ ןוא ןעגנונכייצ ענייז ןופ ןעמָאב

 ךוב ַא ,ונמעו ונצרא ,הלבק ,תוליגמ שמח ,םיליהת ,רודיס ,תובָא

 ןשיטסימ ַא ,(1925 ,קרָאי-וינ) "דליב ןוא טרָאװ ןיא לארשי-ץרא;

 -סיוא טָאה ,(1956 ,קרָאי-וינ) *תמא רעטכַארטעגסיוא ןַא; ןַאמָאר

 רעסיוא .סעיצקעלָאק ןוא סמואעזומ 15 ןיא רעדליב ענייז טלעטשעג

 א ןעמייה עשידיי ךס ַא ןיא רעדליב ענייז ךיז ןעניפעג םעד

 -קעװַא 1963 בייהנָא ןיא רע טָאה רעדליב ענייז ןופ לייט ןסיורג

 ןיא עעזומ-טסנוק ןלעיצעּפס ַא ןיא ,לארשי תנידמ ןייק טקישעג

 .רעכיב עשידיי ךס ַא טרירטסוליא ךיוא טָאה .ר .תפצ

 ןרָאי ייר א זיא רע .רעוט רעכעלטפַאשלעזעג ַא ךיוא זיא .ר
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 סירָאט .9 ."תוחכ עליטש , ןיא טיורקדליש ףלָאדור ןוא שטיװָאמַארבַא עניב .2 ,"ןירעצנעט יד , ןיא רעילאוו ינעשזד .1

 בקעי .8 ."רענווָארבוד עלעשרעה, סלַא םיובלטייט םהרבא .4 ."ןענָאיצַאנ ייווצ ןופ ןוז ַא , ןיא ןעטסרענ ַאטרעב ןוא ץראװש
 ןיא ןַאסבָאקיישזד ימייה ןוא יקצירבול ינעפ ,7 ."רעטכעט סרעדיינש , ןיא ץַאז גיודול ,6 .,"הלילד ןוא ןושמש , ןיא ימע-ןב

 ."ןוגינ סניבר,
 .ןיקסַאר לואש ןופ טנכײצעג סגוטרַאק ןוא ןרוטַאקירַאט
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 ."תוחכ עליטש,ןיא רעצינש אטעירנעה .2 .לעּפַא הנח 1
 -ער .4 ."עביל ןופ ןגיוא ךרוד,, ןיא לַאטנעזָאר סלַאמ 8
 .?ןוגינ סניבר םעד, ןיא לַאטנעזָאר סירָאב .8 .רעגַארּפ ענינ
 עטסוּפ יד, ןיא ןיבור ןושרג ./ .שטיוװָאמַארבַא עניב .0

 ."עמשטערק

 .היססאר לואש ןופ טנכײצעג סגוומראט א טטטַאץטירַאט
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 ןופ ןָאטיסקעל-
 יי

 דנַאברַאפ ןופ (82) גייוצ ץרּפ .ל .י ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג

 .רעציזרָאפ-ןרע ןייז טציא זיא ןוא

 ,יורפ ןייז יוװ ױזַא ,זיא (טקעטיכרַא ןַא ךַאפ ןופ) ןישזד ןוז ס',ר

 ,רעגניז-סקלָאפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעקיטרַאנגיײא ןַא ,ַאקסעצנַארפ

 ,גרעבסקַאװ .ה ןופ .ע .ש
 ,220-222 .זז ,וצ ,",טיל .שידיי ,סקעל, -- ןעזייר .ז
 ,",וורָאפ , ,רעלטסניק רעשידיא רעטמירַאב ,ןיקסַאר לואש -- לָאטשירק השמ

 ,1959 ראורבעפ 15 ,.י .נ
 .1963 רַאורבעפ 16 ,טרָאד ,טנכייצרַאפ ןוא טרעהעג -- סניוװק ןאמרעה

 בקעי ,ךילַאק
 ,וָאנַאמיר ןיא 1891 רעבמעווָאנ 18 ןריובעג

 רעװָאנַאמיר ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד .עיצילַאג

 -ישי יד ןיא טנרעלעג רעטעּפש ,ףיוה סניבר

 ןוא ןרַאגנוא ןיא ױשַאק-ץיװָאלַאהימ ןופ תוב

 -ַאב, הבנגב ךיז טרָאד .יבר רעשוהוב םייב

 ןופ טרעקעגּפָא ךיז ,"טלעוו רעד טימ טנעק

 ןטימ ןריסערעטניא ךיז ןביוהעגנָא ,תודיסח

 רעשידי רעד טימ ךיז טנעקַאב .,םזינויצ

 "ורג עשימייה רַאפ ןבעגעגסױרַא ,רוטַארעטיל

 עכלעוו ,"רוד ןעגנוי םוצ; ןרושָארב סעּפ

 -מעל רעיינ, ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זייוולייט רעטעּפש ןענייז

 ,רעדַאב םשרג ןופ ר"א *טַאלבגָאט רעגרעב

 ןיא ןײרַא טערט רע ואוו ,טסערַאקוב ןייק שוהוב ןופ ןפָאלטנַא

 ַא רע טסַאפרַאפ ָאד .ָאקסעלַאגעס .מ ןופ עּפורט רעד ןיא 2

 רעד ןיא טליּפשעג טרעװ עכלעוו ."םת רעד; עמַארד עקיטקַא4

 שטיװעקסַאּפ טענַאשז ןוא ָאקסעלַאגעס טרעבלַא טימ "ַאצינגישז;

 -עמור ןיא טצעזרעביא ךיוא טרעוו עסעיּפ יד .ןלָאר-טּפיױה יד ןיא

 רעד, ,"בצק רעד, ןסעיּפ ענייז טליּפשעג ךיוא ןרעוו טרָאד .שינ

 ,*טּפשמ סטָאנ; ןוא "שמש

 זיא ןוא ,סעּפורג-ןרָאטַאמַא רַאפ סרעטקַאנײא ךיוא טביירש .ק

 טרעוו רעטעּפש .,ץיווָאנרעשט ןוא ןַאשָאטָאב ןיא רעטַאעט ייב קיטעט

 ,רעלסעק ףעזָאי רָאטקעריד-רעטַאעט םייב רעטלַאװרַאפ רע

 רעב ןופ ףליה רעד טימ) עקירעמַא ןיא 1914 ןיא ןעמוקעגרעבירַא

 געּפיניװ ןיא עּפורט ַא טימ ןריפוצנָא רעביא רע טמענ ,(ווָאכָארָאב

 רעביא עּפורט סרעלסעק ףעזָאי טימ םורַא ךָאנרעד טרָאפ ,(עדַאנַאק)

 ,טיֵארטעד ןיא עּפורט סמירק ןיא ןיירַא טערט ןוא ,עקירעמַא

 ,ןַאמנייפ ענייד טימ ןעמַאזוצ ,רע טעטלַאורַאפ 19187-19 ןָאזעס ןיא

 ילַאמ טרישזַאגנַא רע ואוו ,ןָאטסָאב ןיא *וַאה ערעּפָא דנערג; סָאד

 1920 רעבמעווָאנ ןיא ןוא ,1919 ןיא הנותח ריא טימ טָאה ,ןָאקיּפ

 סילַאמ קידנצונסיוא ,עּפָארײא רעביא עענרוט ַא ןעמַאזוצ ייז ןכַאמ

 רעד, עסעיּפ רעד ןיא *עלעגנייא םעד ןופ לָאר רעד ןיא גלָאפרעד

 רע רעכלעוו ןיא ,עסעיּפ ַא ריא רַאפ ןָא .ק טביירש ,"דיי רעשילױּפ

 ,רוגיפ-טּפיוה ַא ןיא עלעגניי םעד ןופ רוגיפ-ןבענ יד טלדנַאװרַאפ

 -ּפעלשעגפיונוצ, טימ (1920 רעבמעווָאנ) עסעיּפ יד ףיוא טריפ ןוא

 .ג -- עיצקעריד) *ירקנַאל עד, רעטַאעט רעזירַאּפ ןיא קיזומ *רעט

 -רעטעּפש יד) *ןיירַא לוש ןיא טייג עלעלנַאי, ג"א (לַאטנעמולב

 -לטיט רעד ןיא ןָאקיּפ ילַאמ טימ (*עלעקנַאי; עטערעּפָא עטמירַאב

 ןרילָארטסַאג 1921 ץרעמ .לָאר-רעבָאהביל יד ןיילַא קידנליּפש ,לָאר
 -ַאמזָאר, רעשזדָאל ןיא --- 1921 יַאמ ,*עניב עשידיי; רעניוו ןיא ייז

 ןיא ."לדיימ עסיז סָאד, ךיוא .ק טלעטש ָאד ,?רעטַאעט ישטשָאטיא

 -ףיטש סָאד; ןליּפש ייז ואוו ,ןיוו ןייק קירוצ ךיז ייז ןרעק 1921 ילוי

 טרעצנָאק ַא ןיא ףיוא ייז ןטערט טסוגיוא ןיא ."טלעוו רעד ןופ דניק

 טרעצנָאק א ףיוא שדוח ןבלעזמעד .,רעדניק עמערָא רעניוו תבוטג
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 רעטַאעט ןטידיי

 ןוא עיכעשט רעביא רוט-טרעצנָאק ַא ףיוא ךָאנרעד ,דַאבסלרַאק ןיא

 יזוס, ףיוא טריפ .ק ואוו ,ןיוו ןייק קירוצ ךיז ןרעק ןוא עיװַארָאמ

 -ָאכעשט רעביא רוט-טרעצנָאק ַא טימ רעדיוו 1921 רַאונַאי .?ןערב

 ;"רעייפ עקּפיצ, ףיוא טריפ .ק ואוו ,שזדָאל ןיא ךָאנרעד ,עיקַאווָאלס

 ןלױּפ ןופ טעטש ערעסערג יד רעביא ןוא ,עשרַאװ ןיא ?עלעקנַאי;

 טריפ .ק ואוו ,עינעמור ןיא רעטעּפש ,םַארגָארּפ-טרעצנָאק ַא טימ

 ןטרעצנָאק ףיוא רעדיוו ,"לכש טימ דיומ ַא? ןוא יַאסַאסּפָאה; ףיוא

 קירוצ ךיז ייז ןרעק 1923 רעבמעווָאנ ןיא ןוא ןָאדנָאל ןוא זירַאּפ ןיא

 .עקירעמַא ןיא

 24 םעד ןוא ,ןָאטסָאב ןיא טרעצנָאק ַא ןיא .ק ךיז טקילײטַאב ָאד

 -נַאי; ,גנוטעברַאַאב רעיינ ןייז ןיא ,ףיוא רע טריפ 1922 רעבמעצעד

 דנָאקעס; רעקרָאי-וינ ןיא (יקסנישמור ףסוי ןופ קיזומ) *עלעק

 עיינ ןייז ףיוא רֶע טריפ ןָאזעס ןבלעז םעד .?רעטַאעט וינעווע

 ,ןהָאק .ה .ס ןוא ןַאמיירפ .ל טול ,"עקפיצ, ןופ גנוטעברַאַאב

 עסעיּפ עשילַאקיזמ ןייז ףיױוא .ק טריפ 1924-25 ןָאזעס ןיא

 ןוא יקסנישמור -- קיזומ) ןדַאפדלָאג טיול "הנותח סקירדנעמשע

 ג"א ןסעיּפ סר"מש ןוא סנדַאפדלָאג ןופ שזַאטנָאמ ןייז ,(ןדַאפדלָאג

 ףסוי ןופ גנוטעברַאַאב ןייז ןוא ,"ןמה רעטייווצ ןוא רעטשרע רעד;

 ,"לדיימ רענייגיצ סָאד , סרענײטַאל

 ,גנוטעברַאַאב ןייז ןיא ,ףיוא .ק טרָאד טריפ 1925-26 ןָאזעס ןיא -

 13 םעד ןוא ,"ַאקניטַאק; סווָאקַאר .נ ,ילַאד ,ילַאמ, סרָאש לשנַא

 ."ךוגינ סניבר םעד; סרעדַאב םשרג -- 1926 לירּפַא

 רעניילק רעד; סרעגַאנ ףיוא .ק טרָאד טריפ 19267-27 ןָאזעס ןיא

 שטיווערַאצ; סשטיוװָארעשָא .מ ,?עלעמַאמ, סצרַאװש ריאמ ,"קיזמ

 עיצקעריד רעד וצ ףתוש ַא .ק טרעװ ןָאזעס םעד ןיא .?רָאדָאיפ

 ,קַאנרעטסַאּפ ,יקסנישמור ,ןָאקיּפ ילאמ טימ ןעמַאזוצ) רעטַאעט ןופ

 ,(סענרַאּפ ןוא רעגייס

 ,"עלעזיירק סדלעפסעטָאג אנח ףיוא .ק טריפ 1927-28 ןָאזעס ןיא

 סרענײטַאל ףסוי ןוא "?לדיימ ַא סָאד זיא ,יואק שטיוװָאנַאמלַאק

 ,"הכרב-לזמ;

 סוקריצ סָאדע טריפעגפיוא .ק טרָאד טָאה 1928-29 ןָאזעס ןיא

 *ילַאמ ,ןָאלעה , ספָאקמיס לחר ענייש ,ר"מש רעטסעווש יד ןופ "לדיימ

 ."סילַאפ וינעווע דנָאקעס, ואיווער ןשילַאקיזומ םענעגייא ןייז ןוא

 סָאד; סנַאמיירפ טריפעגפיוא טרָאד .ק טָאה 1929-20 ןָאזעס ןיא

 ףסוי ןוא *עלהמותי עכעליירפ סָאד, סלעגיט םַאיליוװ ,*לדײמ-ָאידַאר

 ."עקטנַאידעמָאק יד, סלעגיס םַאיליװ ןוא רעניײטַאל

 וינעווע דנָאקעס, ןטימ ןדנוברַאפ קידנעייז ,ןרָאי עלַא יד ןיא

 רָאנ ךיז רעטעּפש ,טליּפשעגטימ ביײהנָא ןיא רָאנ .ק טָאה ,"רעטַאעט

 טריפעגפיוא טָאה רע עכלעוו ,ןסעיּפ יד ןטעברַאַאב טימ ןבעגעגּפָא

 -וינ ןיא ןסעיּפ יד ןליּפש ןכָאנ ןוא ,ןלָאר-טּפיױה יד ןיא ןילַאמ טימ

 -ייארַאפ יד ןופ ץניװָארּפ רעד רעביא ןרָאפעגמורַא ייז טימ ,קרָאי

 | .עדַאנַאק ןוא ןטַאטש עטקינ

 רעביא רוט-טרעצנָאק ַא טכַאמעג ,ןילַאמ טימ ,.ק טָאה 1931 רעמוז

 ,עינעמור ,דַאבסלרַאק רעביא ךָאנרעד ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד

 | .עיקַאװָאלסָאכעשט ןוא ךיירטסע

 ,עניטנעגרַא ןייק ןילַאמ טימ ןרָאפעגּפָא .ק זיא 1922 רַאונַאי ןיא

 ןילַאמ טימ טריפעגפיוא ,ייווגורוא ןיא ןוא ,טרָאד טָאה רע ואוו

 1922 רעטניוו .רַאוטרעּפער ריא ,עּפורט רעקיטרָאד ַא טימ ןוא

 עטקינייארַאפ יד רעביא רוט-טרעצנָאק ַא טכַאמעג עדייב ןבָאה

 -טעיווָאס ,לארשי-ץרא טכוזַאב ייז ןבָאה 1922 בייהנָא ,ןטַאטש

 ןלױּפ ןיא טעטש ערעסערג עכעלטע ןוא דנַאלסור

 וינעווע דנַאקעס;, ןיא טריפעגפיוא .ק טָאה 1924-25 ןָאזעס ןיא

 ןופ עידעמָאק עשילַאקיזומ ,"טפיול הלכ יד, ,ןילַאמ טימ ,"רעטַאעט
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 םַאיליװ ןוא רָאש לשנַא ןופ *סטכער ַא ןוא סנייא,, ,ווָאמיד ּפיסָא

 לטָאמ, --- 1924 רעבמעווָאנ 28 םעד ,(גנוטעברַאַאב ס'.ק ןיא) לעגיס

 ךעלדיימ סָאװע ךָאנרעד ןוא םכילע-םולש ןופ ?סנזח םעד יסייּפ

 ןוא ןטרעצנָאק ףיוא ןטערטפיוא ןכָאנ .לעגיס םַאיליװ ןופ ?ןעוט

 -םורד 1927 ןיא טכוזַאב עדייב ןבָאה ,ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר ףיוא

 -ַאעט קילבָאּפ , ןיא טריפעגפיוא ,ק טָאה ןעמוקקירוצ ןכָאנ ,עקירפַא

 .לעגיס םַאיליװ ןופ *עלהכלמ ןיימ,, (דנַאלָאר .וװ --- .נעמ) *רעט

 ,עיפלעדַאליפ ןיא טריפעגפיוא .ק טָאה 1942 לירּפַא 21 םעד

 ַא) "ןבעל ַא סָאד זיא ,יוא, עטצרעּפָא ןייז ,קרָאי-וינ ןיא ךָאנרעד

 .ק ןיא 1942:45 ןיא .(ןבעל סילַאמ ןופ עטערעּפָא עשיפַארגָאיב

 רענַאקירעמַא ןיא ןטרעצנָאק ףיוא ןרָאפעגמורַא ןילַאמ טימ ןעמַאזוצ

 ןעמייה-ןסעלעוונָאק ןוא רעלעטיּפסָאה ,ןרעגַאל ,סּפמעק עשירעטילימ

 ןָאטעג עבלעזסָאד -- 1946 ןיא ,ןטרעצנָאק טימ ןטָארטעגפיוא ןוא

 ןיא ןוא הטילּפה תיראש רעד רַאפ ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא

 יז ואוו ,דנַאלשטיײיד ןוא ,עיכעשט ,ןלױּפ ןיא רעזייה-םימותי יד

 טכוזַאב רעדיוו -- 1948 ,ןטרעצנָאק עיירפ םישדח 6 ןבעגעג ןבָאה

 -ּפיעק ,גרובסענַאהָאי ןיא ןטרעצנָאק טימ ןטָארטעגפיוא ןוא עקירפַא

 -לָאס רענַאקירעמַא יד רַאפ ןטָארטעגפיױא -- 1951 .ןַאבריױד ,ןָאט

 רענַאקירעמַא רעד ןופ ןעגנונעכייצסיוא ןעמוקַאב ,ןַאּפַאי ןיא ןטַאד

 ,עעמרַא רעד ןיא ןַאטיּפַאק לטיט םעד ןוא גנוריגער

 "סדנַָאב-לארשי, יד ןופ טסעג סלַא לארשי תנידמ טכוזַאב -- 5

 יד ןיא רַאלָאד ןָאילימ 25 ןופ עמוס ַא ףיוא ס'נָאב ןפיוקרַאפ רַאפ

 1958 ןיא .,1955 זיב 1952 ןופ עדַאנַאק ןוא ןטַאטש עטקינייאראג

 -לַאק ןוא ןייז ןיא לָאר-רענעמ-טּפיױה יד טליּפשעג ןוא טריפעגפיוא

 ,"ןומינָאה רעטעשזדנַאלברַאפ רעד, עטערעּפָא סשטיוװָאנַאמ

 יד ףיא החגשה עשירעלטסניק יד טַאהעג 1927 ןוא 1926 ןיא

 טמליפעג ,ץרַאװש ריאמ ןופ *עלעמַאמ; ןוא *לדיפ ןטימ לדיײ, ןעמליפ

 ,ןליוּפ ןיא

 םַארגָארּפ-ָאידַאר שידיי ַא טימ טריפעגנָא רָאי עקינייא טָאה .ק

 | ,?ןטסַאק-וװירב רעד, ניא קרָאידוינ ןיא

 ןָאסידעמ, ןיא ןעלקַאטקעּפס ייוצ טריפעגפיוא ךיוא טָאה .ק

 אקעמ; ןיא ליּפש-שורושחא ןַא) הכלמה רתסא; ,"ןדרַאג רעווקס

 ,זז *ןָאקיסקעלא עז} ןרָאיטקַא סלַא רעביירש עשידיי טימ ,"לּפמעט

 אקעמ, ןיא םינזח 200 טימ לַאװיטסעפ-םינזח ַא ןוא (4

 ,*לּפמעט

 ןופ לָאר -טּפױוה יד ,שילגנע ןיא ,טליּפשעג .ק טָאה 1959 ןיא

 ףיוא "ןַאלּפַאק ימייה ּוװָא ןָאשיעקוידע יד; ךוב ןטריזיטַאמַארד

 -עיזיוועלעט ערעדנַא ךיוא יװ ,"רעקעיל לטיל ירט; ןוא ,עיזיוועלעט

 ןעמַארגארפ

 ,ןָאקיּפ ילַאמ יורפ ןייז ןופ עיפַארגָאיב ַא ףיוא טציא טעברַא .

 רעשידיי רעד ןופ דילגטימ-וויטוקעזקע לָאמ שרערעמ ןעוועג זיא .ק

 ,טנעדיזערּפ ריא ךיוא ןוא עינוי-ןרָאיטקַא

 דַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ןופ טעטימָאק ןופ רעריסַאק זיא .ק

 : ."רעט
 ןלעוװָאנ .,ןציקס- עשידיסח יײר ַא טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה .ק

 ,*טיײהרַאװ יד; ןיא רעדיל ,ןעלקיטרַא ,ןעגנובײרשַאב-עזייר ,ךעלדליב

 -עגאט סעשידיי, ,"גָאט רעד, ,"רעפמעק רעשידיא רעד, ,"טייצ יד;

 ר"א) "דניירפ טסנוקג ןיא .עסערּפ-ץניװָארּפ רעד ןיא ןוא *טַאלב

 ןעדנעגעל, עירעס ַא ןופ ןבייהנָא טקורדעג רע טָאה (רמרמ ןמלק ןופ

 ןגעו "ןרעטש רעטַאעט; ןיא ןוא "ןעינעשז סקלָאפ עשידיא ןופ

 | ,ןטייקכעלנעזרעּפ-רעטַאעט עשידיי

 זיא סָאװ ,ליּפש-עיזַאטנַאפ רעדניק ַא ןבירשעגנָא ךיוא טָאה .ק
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 שטייד ,שינעמור ,שילוּפ ,שיאערבעה ןיא ןרָאװעג טצעזרעניא

 ,שירַאגנוא ןוא שיכעשט

 .} .ש
 ,440--42 .זז ,וװ ,"טיל .שידיי ,סקעל, -- ןעזייר .ז
 וינעװע דנַאקעס ס'רעלסעק ןיא עקטערעּפָא עגיטסול עיינ יד -- ןאהַאק .בא

 ,1924 ראונאי 9 ,.י .נ ,".ורָאפ, ,רעטאעהטי
 ,1924 .װָאנ 13 ,,י .נ ,".ורָאפ , ,"קירדנעמש, סלא ןָאקיּפ ילאמ -- ןַאהאק .בא
 .נ ,"ש"אפ, ,רעטאעט ןעשידיא ןופ םעדָאפ רענעדלָאג רעד -- לָאטשירק .ד

 ,1924 .ֹוָאנ 21 ,7
 וינעוע דנָאקעס ןיא אטערעּפָא ןַא ,"לעדיימ רענייגיצ יד, -- ןאהַאק .בא

 ,1925 ץרעמ 13 ,.י .נ ,",וװרָאפ , ,רעטאעהט
 ,1926 ,קרָאי-וינ ,"ךַאנַאמלַא-טלעװ רעשידיא רעד;
 ,1926 לירּפַא 26 ,י .נ ,"טייהיירפ, ,ןגרָאמ זיב ןטכענ ןופ --- רידַאנ השמ

 ,1920 ,קרָאירינ ,"דניירפנעזייו ינומ ןוא רעלסעק דוד; -- שטיװָארעשַא .מ
 ,185---186 .זז

 ןַאקיּפ ילאמ ןופ טלײטעגּפָא ךיז טָאה יקסנישמור סָאװרַאפ --- ךיירנערהע .ה
 ,1931 יאמ 12 ,.י .ג ,".ורָאפ, ,ךילַאק בקעי ןוא

 ,ךילאק בקעי ןוא ןָאקיּפ ילאמ טימ רָאי טכַא עניימ --- יקסנישמור ףעזָאי
 ,1931 יַאמ 23 ,.י .נ ,",וװרָאפ,

 ,"ש"אפ, ,רעקירָאי קיצפופ א ןיוש זיא יקסנישמור ףסוי -- ןײטשדלָאג .י .ב
 ,1931 ינוי 26 ,י 1

 רַאונַאי 4 ,"טנייה רעזירַאּפ, ,"עלעקנאי, םעיינ ןיא ןָאקיּפ ילאמ -- קנארפ .נ
1932, 

 ,"רָאאסלעסקע, ןיא "רעייפ עקּפיצ, סלַא ןָאקיּפ ילאמ --- יקסנַאשאטָאב .י
 ,1932 ילוי 10 ,א"ב ,"עסערּפ

 .זז ,1937 ,קרָאיװינ ,"רעטאעט ןשידיי ןופ םָאבלַאק -- גייווצרעבליז ןמלז
44, 58, 61, 70, 72, 112. 

 ,1942 ,טקָא 17 ,.י .נ ,".ורָאפ, ,"ןבעל סָאד זיא יוזַא, --- ףָאגָאר ללה
 ,"שיזָאמ, ,רעטַאעט ןָאקיּפ ילאמ ןיא "ןבעל סָאד זיא ױזַא, -- ןַאמטוג .ח

 ,1942 .טקָא 16 ,י .נ

 רעטַאעט רעטרירטסוליא, ,ךילַאק בקעי ןוא ןָאקיּפ ילאמ -- סלעזיימ .א
 ,1946 ילוי ,ןָאדנָאל ,"לגיּפש

 ןופ סורג ןעגידעבעל א ןעגנערב ךילַאק בקעי ןוא ןָאקיּפ ילאמ -- .ק .ח
 ,1947 .טּפעס 12 ,.י .נ ,",וורָאפ , ,עקירפַא-דיז

 ,116--18 .זז ,1948 ,קרָאיוינ ,"ןזָאיוקרעמא -- רוקרעמ ףלָאװ
 ,1949 .טקָא 14 ,.י .נ ,"פ"מ, ,"טנוזעג יבא, ןיא ןָאקיּפ ילאנ -- דלַאװכוב .נ

 ,, .ג ,"פ"מ, ,םכילע-םולש ןוא -- ךילַאק .י ,ןָאקיּפ ילאמ -- קינלעמ המלש
 ,1959 רַאורבעפ 4

 -סטרובעג ןעטסגיצעביז ןייז רעבירא טנַאּפש ךילאק בקעי -- ךיירנערהע םייח
 ,1962 רַאורבעּפ 2 ,.' .נ ,".װרָאפ , ,גָאט

 -ַאָעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל, ,עיפַארגָאיב-ןָאקיּפ ילַאמ ןיא עיפארגָאילביב
 ,1814--1824 .זז ,וװ ,"רעטַא

 לווייפ ,נרעבסייוו

 -ָארד ןיא 1896 רעבמעטּפעס 25 ןריובעג

 ייב ,דנַאלסור-שילױּפ ,.בֹוג רענדָארג ,ןישטיח

 -האובת ַא -- רעטָאפ .ןרעטלע עשידיסח

 1915 ןיא .תובישי ןיא טנרעלעג .רחוס

 ַא טעברַאעג ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא

 -עפָארּפ-ליבָאמָאטײױא רעד ןיא טייצ לקיטש

 רעד ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג דלַאב ןוא ,עיפ

 ןופ) ?טפַאשלעזעג עשיטַאמַארד ןידרָאג בקעי;

 רעטעּפש טלקיװטנַא ךיז ןבָאה סע רעכלעוו

 -סייוו סיאול רעליּפשיוש עלענָאיסעּפָארּפ יד

 רעביא ןרָאפמורַא ןביוהעגנָא ךָאנרעד ,(טדימשדלָאג לאיחי ןוא גרעב

 ןיא טצעזַאב ךיז רעטעּפש ,ןטרעצנָאק-טרָאװ טימ ץניוװָארּפ רעד

 טימ ןוא ןָאזדיװַאד ןופ עּפורט רעד ןיא טליּפשעג ןוא ָאגַאקיש

 טימ ןרָאפעגמורַא ןוא ,"טפַאשלעזעג עשיטַאמַארד רעגַאקיש; רעד

 ןטַאטש ברעמ יד ןופ ץניװָארּפ רעד רעביא עּפורט-רעדנַאװ ַא

 ןיא טָאה רע ואוו ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא טצעזַאב ךיז 1930 ןיא
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 ןופ ןָאטיסקעל

 ואו ,סעּפורט יד ןיא טקילײטַאב טפָא רעייז ךיז ןרָאי עטשרע יד

 סוילושזד ,ןָאדרָאג ַארעיװ ,ץלָאהנענעט והילא טליּפשעג ןבָאה סע

 ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז טייהנגעלעג יד טַאהעג ךיוא ןוא ,ןָאסנַאטַאנ

 סירָאמ ןוא ימע-ןב בקעי ,*עּפורט רענליווא רעד ןופ ןליּפשטסַאג יד

 ,ץרַאװש

 ןופ רעדליב-ָאניק עקינייא ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .וו

 ,*טנוָאמַארַאּפ,

 רעייז ןבילברַאפ .וו רעבָא זיא ,ליּפש-רעטַאעט ןופ ןגיוצעגקירוצ

 רעסיורג ַא יו דימת ךיז טקילײטַאב ןוא עיסעפָארּפ רעד טימ טנָאנ

 ,לַארטַאעט ןוא רָאיטקַא ןשידיי ןופ חרוא סינכמ

 .} .ש

 רעילָאדָאּפ ,ליוויניד ןיא 1907 ןריובעג

 -לענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב .דנַאלסור ,טנגעג

 שיסור ךיוא טנרעלעג ,גנואיצרעד עשידיי

 -ַארד עשיסור ףיוא רעטעּפש טרידוטש ןוא

 ,וועיק ןיא ןסרוק עשיטַאמ

 ןיא עניב רעשידיי רעד ףיוא טריטויבעד
 ףוס ןיא ןוא ,עּפורט סָאקסעלַאגעס טרעבלַא

 טרעדנוהרָאי ןט-20 ןופ ןרָאי רע-20 יד ןופ

 ,עּפורט סלעּפמיג ןיא גרעבמעל ןיא ןעמוקעגנָא

 ןזייו סעלָאי ַאניװלַאמ ןוא גניליש םעס ואוו

 עטשרע ןייז ךיוא רע טגירק ָאד ,סערעטניא ןרעדנוזַאב ַא סױרַא םיא

 ,"הנותח עשינעמור יד; סרָאש ןיא "הנוי המלש, ,לָאר ערעסערג

 המלש ןופ עּפורט רעד טימ ץניװָארּפ רעד רעביא םורַא טרָאפ

 וצ טייקכעלגעמ יד ןיוש טָאה רע ואוו ,טרַאה שריה ןוא טנעמַאזירּפ

 ,"טייק רעד ףיוא שילָאּפ ןיא,; סצרּפ ןיא ןלָאר עקיטכיוו ןליּפש

 ןוא גָאט, ןוא "קוביד, סיקסנַא ןוא ?ענעגנַאהעג 7 יד; סוװעערדנַא

 ,גרעבמעל ןיא ןעלּפמיג וצ ןליּפש קירוצ רעדיוו ךיז טרעק ןַאד ,*טכַאנ

 םעד, סרעלקעס ףיוא טריפ רע ואוו ,עניטנעגרַא ןייק ּפָא טרָאפ .ג

 -גרילָארטסַאג ןטימ ךָאנרעד טליּפש ןוא ,"רוכזי, ןוא ?העיסנ סקידצ

 -גיז רעד, סוװָאמיד ןיא "רערעקנעמיוק, סלַא ווָאלוב ףסוי ןקיד

 סירָאמ ןיא ןלָאר-רעטקַארַאכ-טּפיױה יד ןוא ,"רעיורט ןייז ןופ רעג

 ןוא שטנעמ ,טָאג; ןוא *בלַאק עשָאיק ןופ ןעגנוריפפיוא סצרַאוװש

 ,ןײטשדלָאג יליוו טימ ןעמַאזוצ ,טעדנירג ,("ןחדב רעזייל,) "*לווייט

 ךָאנרעד טליּפש ,ייווגורוא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןליבַאטס ןטשרע םעד

 ןעענרוט עכעלטע טכַאמ ,סערייא סָאנעוב ןיא ןענַאזעס ייווצ רעדיוו
 ילישט ןיא ,סעינָאלָאק ששידיי ןוא ץניוװָארּפ רעניטנעגרַא רעד רעביא

 ,סערייא סָאנעוב ןיא קירוצ ןוא

 ַא ןיא ָאד ךיז טקילײטַאב ,עקירעמַא ןיא .ג ךיז טצעזַאב 194 ןיא

 רעשידיי רעד ןופ קרעמפיוא םעד סױרַא טפור ,ןעגנוריפפיוא ייר

 -מעד,, סָאקמיב ןיא "דמלמ/,, ןופ עיצַאטערּפרעטניא ןייז רַאפ עסערּפ

 ,"גניר רעטעברַא; ןרַאפ דנַאל ןרעביא ןעענרוט עכעלטע טכַאמ ,"סעב

 ןייק ּפָא טרָאפ ,"רעקיכלימ רעד היבוט; סמכילע-םולש טליּפש

 -רָאד רעד ןופ שארב טייצ עסיוועג ַא טייטש רע ואוו ,לארשי תנידמ

 1962 ןָאזעס .עקירעמַא ןיא קירוצ ךיז טרעק ,עּפורט רעשידיי רעקיט

 סקַאמ ןופ ןליּפשטסַאג יד תעב *רעטַאעט טלעווזור, ןיא טליּפשעג

 ,עדירַאלפ ןיא ןוא עדַאנַאק ןיא םיא טימ טליּפשעג --- 1963 ,ןַאמלרעּפ

 ןייארַאפ ןרָאיטקַא ןשידיי ןופ רַאטערקעס ןעוועג ןרָאי ךס ַא זיא .ג

 .עניטנעגרַא ןיא
 יל .ש
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 רעטַאעט ןשידיי

 ַאויא ,רעמערק
 1956 ילוי 7 .טשעג -- 1887 .בעג|

 .עיבַארַאסעב ,זלעב ןיא 1887 ןריובעג

 :ינדרי טל -- יז טָאה ָאד

 טכארברַאפ ןרָא-רעדניק עטשרע עריא;

 ןעגננַאלק יד טּפַאזעננייא ךיז ןיא טָאה ןוא

 רעבַארַאסעב ןקיטפַאז ,ןטנוזענ םעד ןופ

 -קידלרעּפ ױזַא טגנילק רעכלעוו ,ןושל ןשידיי

 -ןריובענג ריא ןיא סיז-קיצרַאה ,קידלרינש

 יז זיא ןָא טייהרעניילק ןופ ,ליומ שירעגניז

 ןַא יו ןוא ,ןבעל םניא טבילרַאפ ןעוועג

 ןעועג קידנעטש יז זיא עטבילרַאפ-קיבייא
 םנופ טייקרעטנומ יד .ןשטנעמ וצ ןזָאלענוצ ןוא טניילענפיוא

 רעטיול ריא ןופ ןפוא ןקידריווקרעמ א ףיוא טָאה ןדיי רעבַארַאסעב

 .'ןעגנוזעג רָאנ קידנעטש טָאה יז ןוא ,טלעװקעגסױרַא

 -רעבירַא ןרעטלע עריא טימ ךיז יז טָאה רָאי 12 ןופ רעטלע ןיא

 ,ןטרעצנָאק ןכוזַאב טפָא ןביוהעגנָא יז טָאה ָאד .סעדָא ןייק ןגָארטעג

 טגעלפ ,קידנעמוקמייהַא ןוא ,רעטַאעט ןוא ןעגנולעטשרָאפ-ערעּפָא

 -עג טָאה יז סָאװ ןעגניזרעביא ןוא ןעעזעג טָאה יז סָאװ ןריּפָאק יז

 טסילשַאב ,רעכעלגעמרַאפ ןייק טינ םגה ,רחוט ַא ,רעטָאפ רעד .טרעה

 טקיש קעווצ םעד בילוצ ןוא ןירעגניז-ערעּפָא ןַא ריא ןופ ןכַאמ וצ

 ךָאנרעד .רָאי 4 טנרעלעג טָאה יז ואוו ,עילַאטיא ןייק ןרידוטש יז רע

 רַאפרעד רקיע רעד ,ןטרעצנָאק ףיוא ןטערטפיוא ןביוהעגנָא יז טָאה

 רעמ טָאה יז ןוא טכעלש קעװַא ןענייז ןטפעשעג סרעטָאפ םעד לייוו

 טזומעג ןוא ,םיא ןופ ףליה עלעירעטַאמ ןייק ןטרַאװרעד טנָאקעג טינ
 טימ ןעװעג זיא עכלעוו ,רעטומ רעד טימ ןטלַאהסיוא ןײלַא ךיז

 ,עילַאטיא ןיא ריא

 ,ןַאלימ ןיא ןעוועג זיא ערעּפָא רעד ןיא טירטפיוא רעטשרע ריא

 -רעד ןּפַאנק ַא טימ ?םעהָאב ַאל; סינישטוּפ ןיא ,זיוה-ערעּפָא ןיא

 .ערעּפָא רַאפ טסַאּפעגוצ ןעוועג טינ זיא עמיטש ריא לייוו ,גלָאפ

 ייווַצ טרָאד טליּפש ןוא סעדָא ןייק קירוצ .ק ךיז טרעק 1914 ןיא

 -עגסיוא ןײלַא יז טָאה טשרע ָאד .ערעּפָא רעקיטרָא רעד ןיא רָאי

 ,סעירַא-ערעּפָא ןיא טינ טגיל ןירעגניז סלַא טנַאלַאט ריא זַא ,ןענופ

 ערעדנַא ןיא ןוא שידיי ןיא ,רעדיל-סקלָאפ וצ ךיז טעמדיוו יז ןוא

 לארשי טסיצילבוּפ ןשיסור-שידיי ןטימ הנותח ָאד טָאה .ק .,ןכַארּפש

 ןבעגעג .ק טָאה רעדיל-סקלָאפ ןופ טרעצנָאק ןטשרע ריא .ץפח

 .רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןעוועג זיא גלָאפרעד רעד ןוא עװקסָאמ ןיא

 ןטָארטעגפיוא רעטעּפש ןוא ייקרעט ןייק ןרָאפעג יז זיא דנַאלסור ןופ

 .רעדנעל ערעדנַא ןוא דנַאלגנע ,ךיירקנַארפ ,דנַאלשטיײד ,ןלױּפ ןיא

 ןגעוו טָאה'מ .סעמַאנפױא עטרעטסײגַאב ןעמוקַאב יז טָאה םוטעמוא

 ןייק טגרַאקעג טינ ריא טָאה קיטירק יד ןוא ןבירשעג ךס ַא ריא

 .ןעגנַאזעג-ביול

 עריא ןענייז ָאד ןוא ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג .ק זיא 1922 ןיא

 ָאד טשרע .ףמוירט ןסיורג ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןטרעצנָאק

 טָאה יז ,טפַאשרערעהוצ עשידיי עסיורג ַא ךיז רַאפ ןענופעג יז טָאה

 ןצנַאג ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש ךס ַא רעביא ןטרעצנָאק עריא ףיוא

 רעטנזױט רעטרעדנוה טרעביױוצַאב שממ עדַאנַאק ךיוא ןוא דנַאל

 רעבָא ,רעקלעפ ענעדישרַאפ ןופ רעדיל-סקלָאפ יד טימ רעכוזַאב

 .רעדיל-סקלָאפ עשידיי יד טימ ץלַא ןופ רעמ

 :ױזַא יז טריזירעטקַארַאכ שטיוװָארעשָא ,מ

 רעד ייב זיא רעדיל-סקלָאפ עשידיי ןענניז רעמערק ַאזיא ןרעה ,

 ןעמ .זומ ַא יו טקנוּפ ןרָאװעג עקירעמַא ןיא ץנענילעטניא רעשיריי

 רעשידיי וצ טפַאשביל יד םענעי ייב ןטסָאמעג םעד טימ טָאה
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 ךָאנ ןוא ,ןפַאש-סקלָאפ ןשידיי וצ ליפעג םעד ןוא קיזומ-סקלאפ

 ךיז רַאוטרעּפער ריא ןופ רעדיל עשידיי ןבָאה ןריא טרעצנָאק ןדעי

 טימ טָאה יז ואוו ,ןזיירק יד ןיא טיײרֿפשראֿפ רעמ ןוא רעמ ץלַא

 עטְלַא ןוא טכארבעגניירא ןבעל יינ ַא עקירעמַא ןייק ןעמוק ריא

 .טשירפענּפָא ןשינעקנעב

 יד ןענניז סָאד ױזַא טינ ,ןנָאז ןעמ ןָאק ,ןעוועג זןיא סע ןוא

 טָאה םעד ןיא ,טשטייטענסיוא ייז טָאה יז יו ןפוא רעד יו רעדיל

 ייברעד ןוא ,ךיז וצ טאהעג טינ ןכיילג ןייק עקַאט שממ ןַאד יז

 ןענניז םייב טָאה יז סָאוװ ,טייקכַאפנייא יד ןעוועג רקיע רעד זיא

 .ץנַאלג ןשירעלטסניק טימ טצוּפענוצ ןייש יױזַא דיל-סקלָאפ שידיי ַא

 זַא ,ךעלריטַאנ ױזַא ןעמוקענסיױרַא סלייטנטסרעמ ריא ייב זיא סָאד

 ַא רָאנ טָאה ןילַא יז יצ ןלעטשוצרָאפ ךיז ןעוועג רעווש זיא סע

 ."סע טוט יז סָאװ בילוצ ןוא סע טוט יז ױזַא יוװ םעד ןנעוו ףירנַאב

 : טביירש טַאלּפ .ד

 עקיסַאלקטשרע ןַאי טפור ןעמ סָאװ ,טַאהעג טינ טָאה יז,

 .ליפשיוש רַאפ טנַאלַאט ַא ךיוא טָאהענ רעבָא טָאה יז ,,םיטש

 ביל טָאה םלוע רעד ,ליּפשיוש טימ ןענניז ריא ןטיילנַאב טנעלפ יז

 -וצסיורַא טייקיאעפ ריא ,טייקשימייח ריא ,תוטשּפ ריא טַאהעג

 רעקידעבעל א טימ ןוא רָאמוה רַאפ שוח ַא טימ דיל ַא ןעננערב

 ."טסנוק רעשיטַאמַארד

 :טביירש ינדרי .מ גָאלָאקיזומ ןוא רעגניז רעד

 יד יז טָאה ,ןעננוזעג טָאה יז סָאוו ,רעדיל-סקלָאפ עֶלַא ןופ,

 -מַא לייוו ,ןטסנעשמַא .ןטסנעשמא ןעננוזעג רעדיל-סקלָאפ עשידיי

 וצ ןוא ןליפעג עריא וצ ,המשנ ריא וצ ,ןצרַאה ריא וצ ןטסטנָאנ

 ןיא ןבענעננירַא יז טָאה ןבעל-ןואיבייל ץנַאנ ריא .טימענ ריא

 אזיא ךרוד ןבָאה סע ... רעדיל-סקלָאפ עשידיי יד ןופ ןלעצ יד

 -דיימ עשידיי טימ ךעלטעטש עצנַאנ ןעננוזעגסורַא ?ליומ סרעמערק

 ענעטלַאהַאב ,ןייוועג ןוא רעצ ,רעטכעלעג ןוא דיירפ סנעמעוו ,ךעל

 ,ןטעלג עמערַאװ ,ןעיירעשטּפעש עשינתח ,רירַאב רעטרַאצ ,סעביל

 -רעביא עשלדיימ עשינַארט ,שינעמעלק-ץרַאה ,ןשוק ענעגרָאברַאפ

 -רַאפ ,ןעגנונָאװצ עשירענניל ,ןעגנוכערּפשרַאפ עשלַאפ ,ןעננובעל

 טָאה ץלַא סָאד טָא --- לרוג רערעטיב ,טייקנסעזרַאפ ,טננוי ענערָאל

 ערעזדנוא ןיא ןעננולקענּפָא ןפוא ןקידריוקרעמ ַא ףיוא רָאנ זיב

 .רעצרעה סנעמעלַא רעזדנוא ןיא ןעגנורדענניירַא ףיט ןוא ןרעיוא

 עקידלטעטש-ןיילק יד ןופ ןירעגָאז-ריפ יד ןעוועג זיא רעמערק ַאזיא

 יד יו טקנוּפ ,רעטכעט עשידיי ערשכ עשימייה יד ,ךעלדיימ עשידיי

 סָאד טָאה יז ,לוש רעשרעבייוו רעד ןיא סנירעגָאז-ריפ עקילָאמַא

 ןשירעלטסניק ןטסנעש םעד ןָאטעגנָא דיל-סקלאפ עשידיי עטושּפ

 .ןייז טלָאמענ רָאנ ןָאק סָאװ ,טכַארט

 ןטייזעצ ןשידיי רעזדנוא ןופ ןברַאפ ןוא ןענח טנזיוט עלַא וצ

 ןַא טימ ןירענניז עטמירַאב יד טָאה ,דיל-סקלָאפ ןטיײרּפשעצ ןוא

 -- ריִלָאק ןוא ןח ריא ךיוא ןגנָארטענוצ ןעמָאנ ןלַאנָאיצַאנרעטניא

 ערָאלק יד ןוא דרע רעשיבַארַאסעב רעטעפ רעד ןופ רילָאק םעד

 טמוק טמעטַאב ױזַא ,ןעלמיה עשיבַארַאסעב עיולב עקיטכיזכרוד

 ךרוד ןענייז ןלַאװק-ןח ?יפיוזַא .ןושל עשידיי סָאד סױרַא ריא ייב

 םעד ןופ ןטלַאּפש יד ןיא ןוא ןפיט יד ןיא ןרָאװעג טנפעעצ ריא

 -יּפש ןוא טייקידוועננילק ,טײקטכיױהַאב ַאזַא ,דיל-סקלָאפ ןשיריי

 ,טנַאלַאט ןסיורג ריא ןרעדנואווַאב וצ שממ זיא'ס זַא ,טייקידוועל

 ,גנַאזעגבלאה ןאהראפ זיא ןעגניז-רענייטש סרעמערק ַאזיא ןיא

 ַאזַא רעבָא ,ןָאט ןכיוה וצ ןייק טינ טגָאמרַאפ יז .,ליּפש-בלַאה

 ליםיוזַא ,ןעננַאנרעביא עקידרעדעפ עטכייל עכלעזַא ,טייקידוועגיוב

 ןופ ךיז ןטפעהניירַא ןיד ַאזַא ,ןשטיינק עטרַאצ ןוא ןסנַאוינ ענייפ

 ךרוד ךייא טמענ סָאװ ,טײקמערַאװ ַאזַא ןוא ,גנאלק ןיא גנַאלק
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 ןטלַא ןטכַאמעג-שימייה ןעקנורטעג טלָאװ ריא יװ ,םעט ַא טימ

 ."ןייוו

 :ױװַא יז טריזירעטקַארַאכ עפַאי .ח

 םינּפ ךיילב ,דנור ריא טָאה ,יורפ ערַאד ,עקיסקיוועג-ןיילק ַא,

 ןגיוא עצרַאװש עסיורג יד ןוא טכיליטננוי ַא טימ ןטכיולעגפיוא

 סָאד ןדנוצעגנָא -- עניב יד ןדנוצעגנָא ןוא טמַאלפעצ ךיז ןבָאה

 ןטרילָאּפ-ןייפ ַא ןופ יו ןעננולקענּפָא טָאה טרָאװ סעדעי ,םוקילבוּפ

 ןוא טלַאהניא םעד טזָאלעגרעביא טָאה סָאװ ,ָאכע ןא טימ ,קָאלג

 ןשירעלטסניק ַא ןוא רָאמוה םעד ןוא סָאטַאּפ םעד טימ ,גנַאלק םעד

 : ,לַאטָאט
 ןוא ןליפנָא דנַאנַאכָאנ העש יירד בורק טנעלפ רעמערק ַאזיא

 טיײקרָאלק-לָאטשירק יד ,ןניוא יד ןופ ןערב רעד : עניב יד ןליפסיוא

 עכלעוו ,טנעה יד ןופ ןעגנונעווַאב עשיטסַאלּפ יד ,עיצקיד רעד ןופ

 טָאה סָאװ ,רָאמוה רעד ;ל?וק םעד טרינַאּפמָאקַא וויסנַאּפכקע ןבָאה

 -- דיל סָאד טנרערטַאב טָאה סָאװ ,סָאטַאּפ רעד ןוא ,ןצלַאזַאב

 וויטָאמ-סקלָאפ םעד ןופ טפַאשדנַאל עצנַאג סָאד טכַארבעג ןבָאה

 שימייה ַא יצ ,סנַאמָאר רעשיסור ַא ןעוועג זיא'ס יצ .ןניוא יד רַאפ

 .עטרעוּפ רעשיזיוצנארפ ַא ןופ דיליגיוו ַא יצ ,דיל-לדיימ-טסניד

 רעכעלרעסיוא ןיא טייקיניילק ןייא זיולב טעדנעוװעגנָא טָאה יז

 -ענעזעג ַא טרירטסוליא יז טָאה ?כיטדזָאנ א טימ : קינכעט-עניב

 ַא -- עטנעל א טימ ,ענעדיי ַא -- ?כיטיּפָאק א טימ ,ריל-סגנונ

 ןופ עערעלַאנ ריא טלעטשעגרָאפ יז טָאה רעטייוו ,לדיימ-ןרעיוּפ

 ,רערדיילק-טנווא עקידנרירעמיש ,עטנַאנעלע ןיא ןוויטָאמ ןוא ןּפיט

 : ןגניוא עריא ןיא טכיל סָאד טריטנעצקַא לָאמ עֶלַא ןבָאה עכלעוו

 טעלַאב-ןטעוליס םעד ןוא רָאה עצראווש-ךעּפ עריא ןופ ץנַאלג םעד

 ."סמערָא עזעיצַארג ,עסייוו עדיא ןופ

 : רעיימ סירָאמ סיוא ךיז טקירד ,ןָאדנָאל ןיא ןטרעצנָאק עריא ןגעוו

 עצנַאג ַא םינּפ רעטרינָאיסערּפמיא ריא טרעוו ,דיל ַא יז טגניז ,

 ןופ עקירדסיוא ןוא ןכירטש-רעטקַארַאכ עכעלשטנעמ ןופ עערעלַאנ

 טושּפ טינ ןוא ,ןעגנַאלק יד רָאנ טינ סױרַא טננערב יז .סעיצָאמע

 סָאד ךעלכעזטּפיוה ןוא ,ןעננורירביווהמשנ ךיוא רָאנ ,ןליפענ יד

 ,םינּפ א ןופ שטיינק ַא .ךיל ַא ןיא ךיז טניפענ סָאוו ,עכעלדליב

 ?דיירד רעשירעלטסניק ַא ןוא ,רעּפרעק ןופ גנוגעװַאב ַא ,טסעשז ַא
 ,ןירעגניז יד רָאנ טינ ןגיוא יד רַאפ טניישרע'ס ןוא ,רענעט יד ןיא

 טינ ןוא ; טנניז יז ןכלעוו ןופ רעטקַארַאכ רענעי רָאנ ,טגניז סָאװ

 זיא רעמערק אזיא ... גנובענמוא יד ךיוא רָאנ ,ןָאזרעּפ יד רָאנ

 -ָאנעפ ַא ךַאפנייא זיא עניב יד ןשרעהַאב ריא רעבָא ,עקניניילק ַא
 ,"סָאלָאק ַא יװ טניישרע יז .ןעמ

 ןטרעצנָאק עריא עלַא ןענייז טלָאמַאד טניז רָאי 16 ןופ ךשמ ןיא

 ןיא ןעמוקעגקירוצ לָאמ עקינייא זיא יז ,ןגלָאפרעד עקיזיר ןעוועג

 ,עּפָאריײא טכוזַאב לָאמ עקינייא טָאה ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד

 ןַא ןעמוקעג זיא ,דנַאלשטיײיד ןיא ענַאל רעשיטילָאּפ רעד בילוצ

 ןופ גַאלשרָאפ םעד ןעמונעגנָא טָאה יז ןוא ,דוט ריא ןיא גנורעדנע

 ןעטייגנ ןוא סבָאקיישזד בָאקיישוד ןרָאטקעריד-רעטַאעט עשידיי יד

 -ַאשענ , רעייז ןיא ,עניב רעשידיי רעד ףיוא ןטערטוצפיוא גרעבדלָאג

 ,ק טָאה ,ךיירנערהע םייח טימ ךעוּפשעג ַא ןיא .?רעטַאעט לַאנ

 יז זַא ,עסעיּפ רעד ןופ רבחמ םוצ טגָאזעג טָאה יז זַא ,טרעלקרעד

 עטוג ןבָאה ןלָאז עסעיּפ רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב סָאװ ,עלַא זַא ,ליוו

 ןוא קיטש ןופ טײקצנַאג רעד רַאפ ןגרָאז לָאז רע זַא ,ןליּפש וצ ןלָאר

 ינא, ריא טריטיצ ךיירנערהע ןוא ,ןלָאר יז ןופ סיורג רעד ןגעוו טינ

 : רעטַאעט ןשידיי ןגעוו ?ןימאמ

 וצ סעּפע ןנַארטייב ןענָאק וצ ךיא ףָאה ןצרַאה ןצנַאנ ןטימ,

 ךיל עשידיי סָאד יוו יױזַא ביל רימ זיא רע ,רעטַאעט ןשידיי םעד
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 ןופ ןָאטיסקעל

 סיוא ךיז ןבעל סע ואוו לּפמעט רעד טציא זיא רע .ביל רימ זיא

 םיא ןעגנילעג טעוו רימ זַא ,ךיא ףָאה .ןפַאמ-סקלָאפ עשידיי יד

 ךיוא םיא וצ ןעיצוצ ןוא ןרענייפרַאפ ןוא ןרענעשראפ עלעקיב ַא

 ."טינ ךָאנ םיא ןכוזַאב עכלעוו ,רעיושוצ ערעדנַא

 טריפעגפיוא ?רעטַאעט לַאנָאשענ, ןיא זיא 1922 רעבָאטקָא 1 םעד

 ,לעגיס םַאיליװ ןופ עטערעּפָא ,יָאטעג רעד ןופ דיל סָאד; ןרָאװעג

 טריטויבעד טָאה .ק רעכלעוו ןיא ,יקצענַאשלָא רעדנַאסקעלַא ןופ קיזומ

 ,דלָאג ןָאעל טימ ןעמַאזוצ ,קידנעגניז| ?עלערימ ,, ןירעגניז יד סלַא

 דיל ענערָאװעג טמירַאב-טלעװ רעטעּפש סָאד ,לָאמ ןטשרע םוצ

 .ןיזלעב;

 עכלעוו ,עיזנעצער עטרעטסײגַאב ַא ןבירשעגנָא טָאה ןַאהַאק .בא

 :ערעירַאק ריא רעביא טכיזרעביא רעצרוק ַא טימ ןַא טבייה רע

 ןיא עקַאט ןוא ,סעדָא ןיא ערעירַאק ריא יז טָאה ןעגנַאפעגנָא

 -רעביא יז זיא ךָאנרעד .|ר}|עשיסור ַא ןיא רעבָא ,עטערעּפָא ןַא

 ןעגנוזעג טָאה יז .|עניב || שזדיעטפ-ןטרעצנַאק םעד ףיוא ןעגנַאנעג

 ,ןגלָאפרעד}| 'טיח, ןרעיוהענמוא ןַא טכַאמענ ןוא רעדיל עשיסור

 עשיזיוצנַארפ ןעמונעגניירַא רַאוטרעּפער ריא ןיא יז טָאה ךָאנרעד

 -- רעטעּפש ןוא עשינעמור ,עשטייד ,רעדיל עשינעילַאטיא ,רעדיל

 םלוע רעקיזיר ַא טָאה ,ןעמוק טנעלפ יז דנַאל ןכלעוו ןיא ,עשידיי

 .ןןטירטסיורַא| ןעגנולעטשרָאפ עריא טראוװרע דלודענמוא טימ

 ,ננורעטסיינַאב עטסערג יד ןפורעגסיורַא יז טָאה םוטעמוא

 טָאה ןעגניז ריא סָאװ ,רעביוצ םעד ןופ ליּפשייב ַא ןבעג וצ םוא

 ןקידננלָאפ םעד ןעגנערב וצ גונענ ןייז טעוװ ,םלוע ןפיוא טַאהענ

 ,לָאפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןעניואוו סָאװ ,ןכירנ ןוא ןקרעט יד ; טקַאפ

 עקַאט ,,ןןטעברעביא ךיז ריִמָאל; דיל שידיי ריא ןענניזכָאנ ןנעלפ

 ןעוו ןוא ,רעטרעוו יד טנרעלעגנסיוא ךיז ןבָאה ייז .שידיי ףיוא

 ןעיירש ייז ןנעלפ ,עניב רעד ףיוא ןעמוקפיורַא טגעלפ רעמערק ַאזיא

 -קַא ןשיכירג רעדָא ןשיקרעט ַא טימ רעטרעוו עשידיי יד ריא וצ

 .'ןטעברעביא ךיז רימָאל, ,'ןטעברעביא ךיז רימָאל, :טנצעצ

 ןבָאה רימ ןוא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג רעמערק ַאזיא זיא ךעלדנע

 רעד ףיוא ןליּפש ןוא ןעגניז ריא ןופ רעביוצ םעד טליפענ עלַא

 רעמערק אויא ?לייװ ,'ןליּפש, טרָאו סָאד ָאד ךיורב ךיא .עניב

 ,תויועה ,סענימ יז טכַאמ קידנעגניז .ןירעגניז א טַאלג טינ זיא

 ,רעּפרעק ןצנַאנ םעד טימ ןוא טנעה יד טימ ןעגנוגעווַאב ךיוא ןוא

 ,סענעצס יד ןופ ןעגנונעװַאב סיוא ןקירד ,ןרוניפ ןפאש עכלעוו

 -ליב עכעלביירשַאבמוא סיורַא ןעמוק סע .רָאפ טלעטש יז עכלעוו

 -מוא םעד טימ ןסָאנעגנעמאזוצ טױעוו טפַארק-רעליּפשיוש יד .רעד

 .ןענניז ריא ןופ ןוא טייקכעלנעזרעּפ-עניב ריא ןופ ןח ןרעיוהעג

 רעמיא זיא ,םייה רעטלַא רעד ןופ ןדיי עשידיי ,ןדיי זדנוא רַאפ

 טביירש סָאוו ,םעד .רעדיל עשידיי עריא ןרעה וצ םענעגנָא ןעוועג

 טגניז יז יוװ ןרעה ןרָאװעג סואמ טינ לָאמנייק טלָאװ ,תורוש עזיד

 ַא ייב ןוא ,,ןטעברעביא ךיז רימָאל, ,'ןעייג םינתוחמ, טְליּפש ןוא

 ןַא ,רעקיטרַאנניא ןַא זיא ןח ריא .רעדיל עשידיי עועדנַא ץוט

 ןרעינַאמ עריא ,גנַאזעג ריא ךרוד טגנירד רע .רעכעלכיילגרַאפמוא

 המשנ יד זיא סָאװ ,ןח א זיא סע ,ןח ןיולכ טינ רעבָא זיא סע ..
 .?טנַאלַאט ,טסנוק ןופ

 טביירש ,עטערעּפָא רעד ןיא טויבעד ריא ןגעוו קידנעייגרעביא ןוא

 : ןַאהַאק .בא
 ,סיוא רעמיא ךיז טנכייצ יז עכלעוו טימ ןכַאז יד ןופ ענייא,

 ַא רעדיוו .עניב רעד ףיוא טגָארט יז סָאװ ,ןעמויטפָאק יד ןענייז

 א יו רעמ טינ רעבָא ןענייז רעדיילק יד ... ,ןח רעקידריווקרעמ

 זיא יז ,{םירנ| 'ּפא קיעמ, ןצנַאנ ריא ןופ ןקלח ַא| 'רושטיפ

 .טייקידונח ןוא עיצַארנ ןיא ןָאטעננָא ןצנַאגניא
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 רעטַאעט ןטשידיי

 קירביא זיא ,עטערעּפָא רעד ןיא דנצנעלג עלָאר ריא טליּפש יז זַא

 -- ןְליּפש טינ רעמערק ַאזיא ןָאק דנצנעלג יװ שרעדנַא .ןגָאז וצ

 עקינייא ךָאנ יז טגניז ,םעד ץוח א רעבָא ,לופרעביוצ ןוא דנצנעלג

 רעד רעביא טמירַאב זיא יז עכלעוו טימ רעדיל עשידיי יד ןֹופ

 א ןוא דיל שינעילַאטיא ןַא ,דיל שידיי ַא ךָאנ ... טלעוװ רעצנַאג

 רעשידיי ַא ןופ עלַאר יד יז טליּפש עסעיּפ רעד ןיא .דיל שינעמור

 עטמיראב ַא ןרָאװעג זיא עכלעוו ,עלערימ ןעמָאנ םעד טימ לדיימ

 ."רנַאלשטייד ןיא ןירעגניז

 :ןילדע םַאיליװ זיא טריוורעזער רעמ לסיבַא

 ןעמ ןָאק ,רעמערק אזיא -- רַאטס-טּפיוה םֹוצ ךייש זיא קסָאװ,

 רעשידיי רעד ףיוא טבעלעגנייא ןיוש ךיז טָאה יז זַא ,ןגָאז טינ ךָאנ

 ַא ריא ייב ךיז טליפ סע רעבָא ,טונ זיא ןדייר שידיי ריא .עניב

 טנאגעלע זיא יז ,עניב רעד ףיוא גנונעװַאב רעד ןיא טייקרעכיז-טינ

 ןכעלנייועג ריא טימס טנניז יז ןוא ,ןעזסיוא ןוא גנודיילק ןיא

 ןטימ ןעמאזוצ רַאנָאז יז טצנַאט רעמונ ןייא ןיא .ןח ןשירעלטסניק

 ןיא ףייטש וצ ?סיב א ךָאנ יז זיא עסירעטקַא סלַא רעבָא ,רָאכ

 רַאפ ?טלעוו רעדנוזַאב ַא ןעוועג טלָאװ יז יו סעּפע ,גנוטלַאה ריא

 ןרָאי ?יפיוזַא זיא יז סָאו ,םעד ןופ ךעלריטַאנ טמוק סָאד .ךיז

 -עטשרָאפ עצנַאנ יד ןָאזרעּפ רעקיצנייא ריא טימ ןייז וצ טנהעוועג

 -רַאפ סיווענ טײקטרעדנוזענּפָא יד טָא טעוװ טייצ רעד טימ .גנול

 ןוא ,ןלעפעג קרַאטש רעייז יז זיא רעטַאעט ןיא םלוע םעד .ןדניווש

 ּפֶא יז טיג ,גנולדנַאה רעד ןופ ןידלעה סלַא ןעוו ,ענעצס רעד ךָאנ

 ,"סעיצַאװַא עטנידרַאפ-טוג יז טנירק ,טרעצנָאק ַא

 עמערַאװ יד ןוא ףורּפָא-עסערּפ ןטוג םעד ףיוא טקוקעג טינ רעבָא

 ףיוא ןטלַאהעג טינ גנַאל עסעיּפ יד ךיז טָאה ,םלוע ןופ עמַאנפיוא

 עשידיי סלַא בורּפ ס'.ק טקידנערַאפ ךיז טָאה טימרעד ןוא עניב רעד

 עסעיּפ יד זַא ,טרעלקרעד סבָאקיישזד רָאטקעריד רעד| .עסירעטקַא

 -רַאפ ללכב זיא רעטַאעט סָאד רָאנ ,ןרָאװעג ןעמונעגּפָארַא טינ זיא

 .ןעינוי-ןרָאיטקַא רעד טימ ךוסכס ַא בילוצ ןרָאװעג טכַאמ

 ירָאגירג ,רד רָאטַאיכיסּפ ןטימ טַאהעג הנותח .ק טָאה 1928 ןיא

 ןופ רעבָא ,םייה ריא טכַאמעג טרָאד ןוא עניטנעגרַא ןיא ןַאמרעב

 ,סרוט-טרעצנָאק ףיוא טלעוו רעד רעביא ןרָאפעגסױרַא טּפָא טרָאד

 ,לארשי-ץרא טכוזַאב ךיוא

 לאומש טרימוס ,עניטנעגרַא ןיא ןטרעצנָאק עריא ןגעוו קידנביירש

 :יקסנַאשזָאר

 ַאזיא ןיטסירָאלקלָאפ רעשידיי רעטסערג רעד ןופ ןטרעצנָאק יד

 ןסולפנייאַאב ןיא רעטַאעט ןשידיי םוצ תוכיש ַא ןבָאה רעמערק

 רעקיטסייג ןוא קיזומ ,טרָאוו ןופ ָאויִנ םעד קידנביוה ,הביבס יד

 ."עירעפירעּפ

 טכוזַאב 1954 רַאורבעפ ןיא טָאה יז יו טלייצרעד עפַאי ַאנעיח

 ענייש-רעדנואוו יד ייב טָאטשרָאפ רעליטש ַא ןיא םייח ריא ןיא .ק

 טָאה ,ןעגניז ןגעוו קידנדייר ןוא .עניטנעגרַא ,ַאװָאדרָאק םורַא גרעב

 : טקירדעגסיוא ךיז .ק

 ןייא ךיא דַאל ,דיל ַא ךָאנ ךיז ךיא קנעברַאפ ... , ? ןענניז ןֹוא,

 רַאוטרעּפער ןצנַאג א ןיוש בָאה ךיא ןוא .גניז ךיא ןוא רעהַא טסעג

 ביוא .ןעמוק טסענ טרעדנוה יירד-ייווצ .רעדיל עשינַאּפש ןופ

 .קעוצ ַא רַאפ טלעג לסיב ַא ןירַא טלַאפ ,ןטעליב ףיוא זיא'ס

 ."טניירפ רַאפ ןעגניז ןופ האנה ךיא בָאה ,טינ ביוא

 טרידרָאקער ןרָאװעג הליחתכל ןענייז רַאוטרעּטער ןסיורג ס'.ק ןופ

 ,"אנ החילצה; ,"םינתוחמ יד; :רעדיל יד סדרָאקער ענלצנייא יו

 ַא; ,"ןריצַאּפש רימ ךיא ייג; ,"ןרָאי יד ןיא לדיימ ַא; ,"םת ונבר;

 דיל ַא; ,"דיל-גיוו ַאק ,"הכלמ הולמ; ,"ןייש ךיא ןיב ןייש , ,"השעמ
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 רימָאל, ,"ויניבר םייחל, ,*ַאקיַאב יד, ,"בוט-לזמ, ,"עלעגייפ ַא ןופ

 ."ןדיי עשיליוּפ יד, ןוא ?ןטעברעביא ךיז

 ,רעדיל-סקלָאפ עשידיי ןופ םָאבלַא ס'יק ןענישרעד זיא 1962 ןיא

 ץיז, ,"רעטומ ,ןיינ ,עמַאמ ,ןיינ; : רעדיל עקידנגלָאפ טלַאהטנַא סָאװ

 ,?ןריצַאּפש רימ ךיא יג , ,"לדיסח ַא טרָאפ, ,*עלעביטש ןיא רימ ךיא

 ךיא ןיב, ,"ןליּפש עביל ַא עדייב רימָאל, ,?ןלוּפ ןופ עלעגניי ַא;

 ,"זגורב רימ טימ טזיב; ,"הבנג א, ,"בר ַא ןייז ךיא לָאז, ,"הלכ ַא רימ

 ,"ןוז ןיימ ,עקרעיימ ,, ,"םַארװַא ,יוא; ,"עלעּפעק ןיימ ךיא גייל,

 ,"השעמ א, ןוא ?ויניבר ,םייחלע

 -ײטַאל טימ ,טלַאהטנַא סָאװ ,רושָארב ַא ןבעגעגוצ זיא םָאבלַא םוצ

 ןַא ךיוא יו ,שידיי ןיא רעדיל יד ןופ טסקעט םעד ,תויתוא עשינ

 .שילגנע ןיא גנוצעזרעביא

 .עניטנעגרַא ,ַאװָאדרָאק ןיא ןברָאטשעג .ק זיא 1956 ילוי 7 םעד

 : טביירש ווָאזַאמלַא .ש

 טָאה סָאװ ,רעמערק ַאזיא ןיא רקיע רעד ןעוועג זיא סָאװ ...,

 ןסַאמ עסיורג ייב טבילַאב ױזַא ןייַז לָאז יז זַא ,םעד וצ טריפעג

 טָאה יז : רענייא ןייז ,ךיז טכאד ,רעפטנע רעד ןָאק --- ? םוטעמוא

 ןרעוו ןסירעגטימ לָאז ץרַאה ַא זַא ,ױזַא דיירפ ןגעוו ןעגניז טנַאקענ

 -עג טָאה יז ןוא ,גנוביוהרעד ןיא רעקיטסַאה ןּפַאלק ןבייהנָא ןוא

 א ןליפרעד ךיז לָאז'ס זַא ,גרָאז ןופ דיל ַא ןבעגרעביא ױזַא טנָאק

 ַאזַא ,ןדייל רעביא-ןנָארט סָאװ ,יד וצ דיילטימ ןוא גָאטייװ רעפיט

 סָאד טכַאמ ןוא טומ טינ דיירפ ַאזַא ןוא ןשטנעמ טרעטייל דיילטימ

 ,רענעש ןבעל

 ךס ַא רָאג ,ךס א טַאהעג ןבעל ריא ןיא טָאה רעמערק ַאזיא

 גונעג נולק ןעוועג זיא יז רָאנ ,גלָאפרעד ןטנידראפ --- גלָאפרעד

 רעטנוא ןדָאב םעד ןרילרַאפ םעד בילוצ לָאז יז זַא ,ןזָאלרעד וצ טינ

 רעקיצרַאה ,רעביל א ןעוועג יז זיא ןבעל ןטַאוװירּפ ןיא .סיפ יד

 ןיא ןעעז וצ יז ןעמוקענסיוא זיא'ס .שטנעמ רעכעלטניירפ ןוא
 עביל רעדנריר שממ ןוא רעטרַאצ ריא ןיא ,ערעפסָאמטַא-םייה ריא
 ריא וצ גנואיצַאב ריא ןיא ,רעטָאפ ןטלא ריא וצ טפַאשיירטענ ןוא
 ַא ןעוועג זיא יז .רעדורב ריא וצ טפַאשיירטענ ריא ןוא רעטכָאט
 ןופ עיצַאניבמָאק ַא ,ןירעלטסניק עסיורג ַא ןוא שטנעמ רענייש

 "ו קילנ סיורג ַא זיא ןעמאזוצ עדייב
 ,1922 ,טקָא 27 ,י .ג ,".וורָאפ, ,? רעמערק אזיא זיא רעװ -- ןאמסעוויר ,ג

 ,טרָאד ,אקירעמא ןיא טרעצנָאק רעטשרע ס'רעמערק אזיא -- ןַאהַאק .בא
 ,1922 .טקָא 1

 ,1922 .וװָאנ 17 ,.י .נ ,"ש"אפ, ,רעלטסניק עטלַא ןוא עיינ -- לעסקַא
 ,"טייצ יד ,רעדעיל עשידיא ןעגניז רהיא ןוא רעמערק אזיא --- רעיימ סיררָאמ

 ,1925 יַאמ 11 ,ןָאדנָאל

 ןעליּפש רהיא ןעגעװ רעמערק אזיא טימ ךערּפשעג ַא -- ךיירנערהע םייח

 1932 .טּפעס 16 ,.י .נ ,".ורָאפ, ,רעטאעט ןעשידיא ןיא

 רעד ףיא רעמערק אזיא ןופ ןעטרַאװרעד ןָאק ןעמ סָאװ --- ןילדע םאיליו
 ,19232 .טּפעס 24 ,.י .נ ,"גָאט, ,ענהיב רעשידיא

 9. א.-- "9002 04 106 6306400," 1129 154 16:6016/ גת ה0/ ?גשצ+ 8016 "203

 ןאסשפ, 1 צ.; 006 3, 324

 ,"גָאט, ,רעטאעט לאנָאשעג ןיא ,ָאטעג רעד ןופ דיל סָאד -- ןילדע םַאיליװ
 ,1932 ,טקָא 14 ,י :נ

 ,י .1 ,".װרָאפ, ,עטערעּפָא רעשידיא א ןיא רעמערק ַאזיא -- ןַאהַאק .בא

 ,1932 .טקָא 4

 ןיא רעטַאעט ןוא טרָאװ עטקורדעג עשידיי סָאד, -- יקסנַאשזָאר לאומש
 ,250 .} ,1941 ,סערייא סָאנעוב ,י"עניטנעגרא

 ,331 .ז 41942| ןָאדנָאל ,"ןָאדנַאל ןיא רעטאעט שידיא , -- רעיימ סיררָאמ

 ןירעשטייטסיוא ןוא ןירעגניז עטמירַאב יד -- רעמערק אזיא --- וװָאלָאּפָא דוד

 ,1944 .טקָא 31 ,ָאטנָארָאט ,"לאנרושז רעשידיא רעד, ,דילסקלָאפ ןופ

 ,י .נ ,"רענאקירעמא רעד, ,רעלטסניק עשידיא ץעטמיראב-טלעוו -- ינדרי .מ

 ,1947 .טפעס 6
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 ,1956 ילוי 12 ,.י .ג ,".ורָאפ , ,רעמערק אזיא -- שטיװָארעשָא ,מ
 ,1956 ילוי 12 ,,י .נ ,"ם"מ , ,רעמערק אזיא -- װַאזאמלַא .ש
 ,ןברָאטשעג טציא זיא סָאװ ןירעגניז עטמירַאב -- רעמערק אזיא -- עפַאי .ח

 ,1956 ילוי 12 ,,י .נ ,"גָאט רעד,

 ,רעדיל עשינַאּפש שידיא ןוא -- רעמערק אזיא ןופ םיטש יד -- טאלּפ .ד
 ,1962 .צעד 4 ,,י .ג ,"פי"מ,

 (-זעילא-1 ןרהא ,ןילטייצ
 -ַאװַא ןיא 1898 (ןויס גי) ינוי 3 ןריובעג

 ןופ ןוז רעטסטלע .דנַאלסורסייװ ,ישטיווַאר

 ןיא טכַארברַאפ ןרָא-רעדניק יד .צ ללה

 ןיא 1907 טניז .ענליוו ןיא ךָאנרעד ,לעמָאה

 עיזַאנמיג טקידנעעג טָאה רע ואוו ,עשרַאוו

 ןעמאזוצ -- 1920 .לושכיוח ַא טכוזַאב ןוא

 ,י"א ןיק קעװַא ,ןנחלא רעדורב ןייז טימ

 -נוא ,עיקַאװַאלסַאכעשט טנכוזַאב געוו ןפיוא

 -קירוצ ךיז 1921 ףוס .עיװַאלסָאגוי ,ןרַאג

 ,ךיירקנַארּפ רעביא ןליוּפ ןייק טרעקעג

 עשיאערבעה ןיא ןקורד ןביוהעגנָא ךיז רָאי 11 ןֹופ לגניי סלַא ךָאנ

 עשידיי יד, ןיא 1914 ןיא טריטויבעד שידיי ןיא ,ןלַאנוושז-רעדניק

 ןיא ךיז טקילײטַאב ןָא טלָאמַאד ןופ .רעגינ .ש ןופ ר"א ?טלעוו

 רעדיל טימ סעבַאגסיוא עשידָאירעּפ ליפ ןיא שיאערבעה ןוא שידיי

 עשירַארעטיל ףיוא טּפיוהרעביא ,ןעייסע ןוא ןעלקיטרַא ,סעמעָאּפ ןוא

 -נוצעזרעביא ,ןטעלפמַאּפ ,רעדיל עשיריטַאס ,סעיזנעצער ,סעמעט

 -רַאטימ-טּפיױוה יד ןופ רענייא ןרָאװעג 1926 טסברַאה טניז .ןעג

 ןופ גנולײטּפָא רעשירַארעטיל רעד ןופ רָאטקַאדער ןוא רעטעב

 -טנפערַאפ רע ואוו ,"סערּפסקע רעזנוא (רעטעּפש) רעװעשרַאװ,

 ןרָאפעגּפָא 1929 .ןעלקיטרַא עשיטסילַאנרושז ליפ רעייז ךיוא טכעל

 ןופ רעטעברַאטימ רעקידנעטש א טרעװ רע ואוו ,עקירעמַא ןייק

 ,(?שזיָאמ-גָאט , רעטעּפש) *לַאנרושז ןעגרָאמ,

 -ַאּפַא ,(1922) "ןורטטמ/ זיא שידיי ןיא ךוב טקורדעג טשרע ןייז

 -פיוא ערעדנוזַאב ַא ןפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,עמעָאּפ עשיטּפילָאק

 גנולמַאז ַא עשרַאװ ןיא ןענישרעד זיא 1922 ןיא .טײקמַאזקרעמ

 ."ייבש ןפיוא סנטָאש; רעדיל עשיריל ענייז ןופ

 יו רעטַאעט ןשידיי םעד טעמדיוועג סרעדנוזַאב ךיז טָאה .צ

 .רעקיטירק ַא יװ ןוא רעקיטַאמַארד ַא

 ןייז ןענישרעד "גַאלרַאפ-ןיקצעלק רעגליווע ןיא זיא 1929 ןיא

 קעטָאילביב, ןיא זיא רָאי ןבלעז ןיא ןוא ,"קנַארפ בקעי; עמַארּד

 ןסעיּפ עדייב ."רענערב; עמַארד ןייז ןענישרעד "יקסווָאקַאר קרַאמ

 ,ןרָאװעג טריפעגפיוא טינ ןענייז

 "שּפורט רענליוא רעד ךרוד טרעוװו 1929 רעבמעווָאנ 10 םעד

 2 ןיא עמַארד ,טָאטש-ןדיי; ס'יצ טריפעגפיוא קָאטסילַאיב ןיא

 לאכימ .רד -- ישזער ןוא עיצַאזינעצסניא ,גָאלָארּפ ַא טימ ןטקַא

 קיזמ ,ביורטנייו .וו --- ןעמויטסָאק ןוא עיצַארָאקעד ,טרעכייוו

 -טָאר האל -- גנוטעברַאַאב עשיטסַאלּפ ,ןָאק ךענעה --- ןרָאכ ןוא

 טעטש ערעדנַא רעביא טליּפשעג רעטעּפש טרעוװ עסעיּפ יד ."םיוב

 ןיא טריפעגפיוא יז טרעוו 1920 רַאונַאי ןיא טשרע ןוא ןליױוּפ ןופ

 ,ןרָאװעג טקורדעג טינ זיא עסעיּפ יד .עשרַאוװ

 ןרָאװעג טקורדעג ,"לבוי ַא ןיא לָאמ ַא, ךוב ןיא זיא 1921 ןיא

 טרימערּפ זיא עכלעוו ,"ןָאסבָאקישזד בָאקיישזד} עסעיּפ ס'.צ

 טליּפשעג טינ זיא עסעיּפ יד .הליהק רעװעשרַאו רעד ןופ ןרָאװעג
 .ןרָאװעג

 עקרתסא. עסעיּפ ןייז ?סובָאלג, ןיא .צ טכעלטנפערַאפ 1922 ןיא

 רעבָאטקָא 16 םעד טרעװ עכלעוו ,"רעסיורג רעד רימיזַאק ןוא
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 ןופ ןָאטיסקעל

 ייווצ ןיא טריפעגפיוא ,רבחמ ןופ םרָאפ רעטעברַאַאב ַא ןיא ,0

 "רעטַאעט טסנוק רעשידייא ןיא ,קרָאי-וינ ןיא ,רעדליב 12 ,ןלייט

 ןעמויטסָאק ,עדנוקעס םולש -- קיזומ ,ץרַאװש סירָאמ --- ישזער)

 עסעיּפ יד .,(ווָאטרעשט סקעלַא -- סעיצַארָאקעד ,קיש רוטרַא --

 ןיא ץרַאװש סירָאמ ךרוד טריפעגפיוא 1957 יַאמ 31 םעד טרעוו

 (לסיר) סיצנערפ רעטכָאט רעטריטּפָאדַא ןייז טימ סערייא סָאנעוב

 ,לָאר-לטיט רעד ןיא

 טסנוק רעשידיי; רעקרָאי-וינ ןיא זיא 1922 רעבָאטקָא 17 םעד

 "םימכח רעמעלעכ, עידעמָאק ס'.צ ןרָאװעג טריפעגפיוא *רעטַאעט

 -- עיצַארָאקעד ,ןיצָאק ,ל --- קיזומ ,ץרַאװש סירָאמ --- ישזער)

 ,(ווָאטרעשט .לא ןוא ןעזַאר ןַאוװ

 רעד ןַאמצייו; עידעמָאק יד ןבירשעגנָא .צ טָאה 1924 ןיא

 רעװעשרַאװ ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא זיא עסעיּפ יד ."רעטייווצ

 ןיא ןליּפש םוצ ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא יז ,(21-22 'נ) ?סובָאלג,

 ןרָאװעג טליּפשעג טינ רעבָא ,שיאערבעה ןיא ?להא;

 ןכרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא שזדָאל ןיא זיא 1928 רעבָאטקָא

 -סקעש םַאיליוװ ןופ גנוצעזרעביא סי.צ *רעטַאעט טנגוי ןוא סקלָאפ,

 ,(דניקסיוו .מ ןוא רעליש ןָאעל ןופ ר"א) "?םרוטש; סריּפ

 עלַאנָאיצַאנ עשידיי סָאד; ךרוד עשרַאװ ןיא זיא 1928 ןיא

 תימלוש ןופ גנוצעזרעביא ס'.צ ןרָאװעג טריפעגפיוא *רעטַאעט

 ךיוא 1940 ןיא זיא עסעיּפ יד ."טּפשמ רעד, עסעיּפ סירוד תב

 ןַאגזוב בקעי ךרוד עניטנעגרַא ןיא ןרָאװעג טליּפשעג

 טכעלטנפערַאפ "רעכיבלמאז ,, ןופ דנַאב ןטרעפ ןיא זיא 1929 ןיא

 םעד זיא עסעיּפ יד ."דנַאל סמענייק ןיא; עסעיּפ ס'.צ ןרָאװעג

 -געגרַא ,סערייא סָאנעוב ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא 1940 יני 8

 ןיא ,1941 יַאמ 21 םעד ןוא ,טכיל דוד ןופ ר"א *טפיא; ךרוד ,עניט

 -ומ ,יקסוװָארטסָא .ח ןופ ר"א *רעטַאעט קילבָאּפ , ןיא ,דנַאלווילק

 -לַאה השמ -- סעיצַארָאקעד ,ָאריּפַאש קעשזד ןופ טרישזנַארַא קיז

 רעגַאל םעד ןיא הטילּפה תיראש רעד ךרוד 1947 ןיא ןוא ,ןירעּפ

 .קעניבור .י ןוא רעלדנַאס בקעי ןופ ר"א ?בגנע

 ןוא "*רָאדַאמַאק, ןלעטָאה רעקרָאי-וינ יד ןיא זיא 1944 לירּפַא ןיא

 ריש; ס'.צ ןרָאװעג טריפעגפיוא "רדס ןטירד , םעד וצ "רָאטסַא;

 -- ישזער ,יקסנישמור ףסֹוי -- קיזומ) ליּפש-גניז ַא ,"םירישה

 .(רעלוקס יבצ

 "טולַאב ןופ רעבעװו רעד; :ןסעיּפ יד די:בתכ ןיא ךיוא טָאה ,צ

 ןטקַא יירד ןיא עידעמָאק עשיטסַאטנַאפ ,"זירַאּפ ןופ טָאג; רעדָא

 -ַארד עשיאערבעה ןייז ןענישרעד ביבָא-לת ןיא זיא 1957 ןיא

 ,"ששיהו שאה ןיב, עמעָאּפ עשיטַאמ

 -רעביא רעשיאערבעה ַא ןיא ןסעיּפ ענייז ןבעגסױרַא וצ טיירג .צ
 ,גנוצעז

 טרידרָאקער עטַאלּפ ַא ףיוא טָאה ןירעּפלַאה הניד ןירעליּפשיוש יד

 ,"קענַאדיײמ ןופ רעדניקקש עמעָאּפ ס'.צ

 :ןסעיפ עטקורדעג ס'.צ

 ןילטייצ ןרהא ן}}

 קנַארפ בקעי
 רעדליב סקעז ןיא עמַארד

 ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו

 ן.זז 1091 1929 ,ענליוו

 ןילטייצ ןרהא {21

 רענערב

 רעדליב 10 ,ןטקַא 3 ןיא גנוטכיד עשיטַאמַארד

 יקסווָאקַאר קרַאמ קעטָאילביב

 ן.1זז143) 1929 ,עשרַאװ
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 רעטַאצט ןשידיי

 ןילטייצ ןיהא ןב}

 ןָאסבָאקיישזד בָאקיישזד

 רעדָא

 תישארב-השעמ

 ןטקַא 4 ןיא ליּפש-קסעטָארג ַא

 |1-86 .זז ,1921 ,2 ,ךובלמַאז ,"לבוי ַא ןיא לָאמַא, ןיא טקורדעג|

 ןילטייצ ןרהא 14}

 רעסיורג רעד רימיזאק ןוא עקרתסא

 (ןליוּפ ןיא רעוװסַאזַא)

 ןטְקַא 4 ןיא עירעטסימ עשיליוּפ-שידיי 8

 ,538 .זז ,1922 ,5 'נ ,עשרַאװ ,?סובָאלגש ןיא טקורדעג)

 ן12-46 .וז ,6 'נ

 ןילטייצ ןרהא ןּבו

 הכולמ עשידיי יד

 רעדָא

 רעטייווצ רעד ןַאמצייוו

 רעדליב 14 ןיא ליּפש ַא

 ן3-53 .זז ,1924 ,217-22 'נ ,עשרַאװ ,*סובָאלג,}

 ןילטייצ ןרהא {6)

 דנַאל סמענייק ןיא

 רעדליב 14 ןיא גנואעז עשיטַאמַארד

 ן229-382 ,זז ,1939 ,4 'נ ,קרָאי-וינ ,*רעכיבלמַאז;}

 :(שיאערבעה ןיא

 ןילטיצ ןרהא ן{ן

 עשיהו שאה ןיב

 תיתמרד המאוּפ

 ביבא-לת ,"הנבי, תאצוה

 ן.זז 392 ,1957)

 .ע ,מ

 ,297-99 .וז ,ן| ,",טיל .שידיי .סקעלא -- ןעזייר ןמלז
 ,1929 ץרעמ 1 ,עשראװ ,"טנעמָאמ רעד, ,קנַארפ בקעי -- םיױבטסַאמ לאוי
 ,י .נ ,"םוקפיוא , ,"קנַארּפ בקעיא ס'נילטייצ ןרהא -- ךאברעיוא םירפא

 ,1929 לירּפַא

 ,רוטַארעטיל רעשידיא רעײנ רעד ןעגעװ ןעסעומש עצרוק -- רעגינ .ש
 ,1929 יַאמ ,,י .ג ,"טפנוקוצ;

 ,9)252 ,עשרַאװ ,"רעטעלב עשירארעטיל, ,קנַארפ בקעי -- רעגנַאמ קחצי
,9 

 , .ג ,"ךָאװ יד, ,קנַארפ בקעי ןגעװ ןעמַארד ײװצ -- יקצאש בקעי .רד
 ,1929 ,9 ינ

 ,עשרַאװ ,"ןטפירש עיירפ, ,ןילטייצ .א ןופ "רענערב, --- טרּפָאָאּפַאר .י
 ,1929 ,9 ינ

 ,1929 ,6 יג ,י .נ ,"ךָאװ יד, ,רעמרוטש-למיה -- סעלעיעל .א
 ,עשרַאװ ,"גנוטייצסקלָאפ עיינ, ,"רענליוו , יד ייב ערעימערּפ ַא --- שטיװַאר ךלמ
 ,1929 .וָאנ 3

 ,עּפורט רענליװ רעד ייב בוט-םוי-רעטַאעט רעשידיי רעסיורג רעד --- ר"ש .רד
 ,1929 .וָאנ 14 ,עשרַאװ ,"סערּפסקע רעזנוא,

 רעזנוא, ,קָאטסילַאיב ןיא בוט םוי-רוטלוק ןשידיי א ףיוא --- יקסװָאזערעב 7
 .1929 .װָאנ 17 ,"גָאט רענליװ , ,1929 .וָאנ 13 ,"סערּפסקע רענדָארג

 ןיא רענליו יד ןופ גנוריפפיוא עטשרע יד .טָאטשנדײי -- |ןאלּפאק חסּפ ןנח
 ,1929 .ָאנ 15 ,קָאטסילַאיב ,"ןבעל עיינ, ,קָאטסילַאיב

 ,1929 .װָאנ 29 ,עשרַאװ ,"סערּפסקע רעזנוא, ,"טָאטשנדיײ, --- ןילטייצ ןנחלא
 .1929 .ָאנ 12 ,ײקָאטסילַאיב ,"ןבעל יינ, ,ןכָאװרעדניא ט"וי -- ןַאמדלָאג .מ

 ,עּפורט רענליװ רעד ייב "טָאטש-ןדיי, עמַארד סנילטייצ ןרהא --- ליזיימ ןמחנ
 ,1929 ,46 'נ ,עשירַאװ ,יטלביטיל,

 יי ,1929 ,47 'נ ,טרָאד ,ןילטייצ ןרהא טימ סטומש א -

 רעשודָאל, ,ןילטייצ ןוהא ןופ .?טָאטש-ןדי, .עּפורט רענליװ -- .מ .ה
 יי ,1930 ,28 'נ ,"רעטעברַא
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 ,עקַארק ,"טרָאװ עשידיי, ,טפאשטכענקַאטעג ןופ עיזיו יד -- רעכעלב השמ
 ,1920 ,2 'נ

 טריפעגפיוא .טרעכייװ .מ :ישוער .ןילטייצ .א ןופ *טָאטשנדײא -- הדוהי
 ,1920 ,30 ינ ,"רעקעװ רעשזדָאל , ,"רענליו ,, יד ךרוד

 ןופ צסעיּפ עטנאסערעטניא פײנ א -- ןךירנײװ סקאמ .רד| לרעּפ ףסוי
 ראונאי 11 ,י .נ ,".װרָאפ , ,ענליו ןיא טריפעגפיוא ןעבעל ןעשידיא ןעגילָאמא
0, 

 ,19230 ראורבעפ 21 ,.י .נ ,"שויָאמ , ,גרוטאמארד רעיינ א --- ינודקומ .א .רד
 ראורבעפ 223 ,י .ג ,"גַאט רעד, ,גנאגפיוא ןוא גנאגרעטגוא -- רעגינ .ש
0, 

 ,1920 .טקַא 31 ,עשראװ ,"טנייה, ,עשראו ןיא רטנליוו יד -- ןַאמיינ .מ .י
 ,גרעבמעל ,"ןגרָאמ,, ,ןילטײצ ןרהא ןופ *טָאטש ןדיא -- ךאברעיוא לחר
 ,1920 יאמ 0

 .סקלָאפ רעיינ, ,ןילטייצ ןרהא ןופ "טָאטש-ןדיי; -- !זָאורעדָארב השמ} .ב .מ
 ,1930 ילוי 15 ,שזודָאל ,יטַאלב

 רעטייברא עיירפ , ,ןילטייצ ןרהא ןופ עידעגארט א-- רענשרב -- שטיװַאר ךלמ
 ,1930 רַאונַאי 3 ,.י .ג ,"עמיטש

 ,"ףסערּפ יד, ,רעלעטשטפירש עשידיא טימ ןספומש -- יקסנַאשָאטָאב װעקנאי
 ,19231 ילוי 15 ,א"ב

 ,סעמעט עסיורג וצ ךיז ןעמענ ךעלעשטנעמ טנײלק ןעװ -- שטיא .א .רד
 ,39-44 .זז ,1931 ,עשראו ,"לָאשגָאװ יד;

 .1931 ,14:15 'נ ,עשרַאװ ,"טלב"טיל, ,לבוי א ןיא לָאמַא -- במָארַאז .ש

 ,טרָאד ,ןכאז ערעדנא ןוא "ןָאסבָאקיישזד בָאקיישזד, ןגעװ -- ןילטייצ ןרהא
 ,1931 ,17 ינ

 ,19231 ץרעמ 27 ,עשרַאװ ,"טנעמָאמ , ,דצה ןמ -- סוינילראק .ב
 ,עשרַאװ ,"טפירשנכַאװ, ,סעקװעלאנ יד ןופ טעלמאה רעד -- ןאדשזאק .ש .ח

 ,1931 ,3 ינ
 ,1931 ינוי 26 ,י .נ ,"שזיַאמ, ,טלצװ ענָאלטָאג יד -- ינודקומ .א .,רד
 -נכָאװ, ,עמארד רעשידיי רעד ןיא ןטלַאטשעג עשירָאטסיה --- טרָאּפָאּפַאר .י

 ,1931 ,11 ,10 'ג ,עשרַאװ ,"טפירש
 ,1931 ,14 'נ ,טרָאד ,סעיזנעצער ייװצ -- טנעזנעצער א
 נופ רוטַארעטיל רעשידי רעד ניא מזישאט-לאנָאיצאנ רעד -- קעסעמאד .א

 ,1932 ,10711 ינ ,קסנימ ,"נרעטש רעדע ,נלױּפ
 ,טּפעט 1 ,עשרַאװ ,"טנעמַאמ, ,שורושחא רעשיליוּפ רעד -- רעמָאּפ ןַאפעטס
3, 

 ,"טלב"טיל, ,"םימכח רעמלעכ, טסעיּפ רעיינ ןייז ןגעװ ןילטייצ ןרהא -- {-}
 .19232 ,8 'נ ,עשראוו

 ,?שזיָאמ, ,רעטאעט-טסנוק ןיא "םימכח רעמעלעכ יד, -- םיובנעשריק בקעי
 ,1933 .טקָא 11 ,י נ

 ,"םימכח רעמלעכ, עסעיּפ עינ יד ןופ טלַאהניא רעד -- ךירנערהע .ח

 .1933 .,טקָא 20 ,י .ג ,".װרָאפ,
 ס'ץרַאװש סירָאמ ןיא ןילטייצ ןרהא ןופ "םימכח רעמלעכ; -- ןַאהַאק .בא

 ,טרָאד ,רעטאעט טסנוק
 ,1933 ,װָאנ 3 ,טרָאד ,"ןהעז וצ יאדכ ןעסעיּפ , -- ןאהאק .בא
 ,טקָא 26 ,עשראװ ,"סערּפסקע רעזנוא, ,תולג ןופ עידעמָאק יד -- רעגינ .ש
4, 

 יידיא א ןופ עיּפָאטוא עקידהנושמ ,"רעטייווצ רעד ןַאמצײװ, --- ןאמסקופ .מ
 ,19234 טסוגיױא 17 ,עגיר ,"טנייה , ,רעביירש ןעש

 סָאד , ,טײקױָאלטקניטסניא רעשירעלטסניק ןופ רעטסומ א --- טרָאּפָאּפַאר י
 ,1934 .טּפעס 21 ,ןָאדנָאל ,"טרָאװ עיירפ

 .זז ,1937 ,קרָאיהינ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ םָאבלַא; -- גייװצרעבליז ןמלז
0, 23, 

 ,,י .נ ,"סטרעװרַאפ , ,עקירעמא ןיא טסַאג א ,ןילטייצ ןרהא --- שטיװַָארעשַא .מ
 ,1939 ראורבעפ 0

 טסוגױא 2 , .1 ,"גָאט רעד, ,"דנַאלטפנוקוצ ןיא עזיװ א, -- רעגינ .ש
9, 

 ,* .1 ,"רוטלוק עשידיײא ,רעלטסניק עטרימערּפ סקעז יד -- ליזיימ ןמחנ
 ,1939 ,3 ינ

 ,1939 ,8 'נ ,.י .נ ,"רוטלוק עשידיי, ,"רעכיבלמאז,-- ץנַארעמַאּפ ןושרג
 .1939 טסוגוא 20 ,.י .1 ,"גָאט, ,דנאל ס'םענייק ןיא רָאמוה --- רעגינ .ש
 ,1940 ץרעמ 24 ,א"ב ,"צ"אד, ,סעיזנעצער-רעטאעט --- יקסנַאשזָאר לאומש
 ,1940 ינוי 28 ,א"ב ,"עסערּפ יד; ,דנאל-סמענייק ןיא -- טכיל דיװַאד

 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא יד, ,סעיזנעצער-רעטאעט -- יקסנַאשזָאר לאומש
 ,1940 ילוי 7
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 טסנוק ס'צראוש סירָאמ ןיא ,"עק'רתסא, ס'נילטייצ ןרהא -- ףָאגָאר ללה
 ,1940 .טקָא 25 ,.י .ג ,".ורָאפ , ,רעטַאעט

 ילוק עשידיײ, ,רוטארעטיל עשידיי יד ןוא עטכישעג צשידיי -- ליזיימ ןמחנ
 ,1940 ,2 'נ ,י .ג ,"רוט

 -טסנוק ןעשידיא ןופ גנוריפפיוא רעד ןיא "עק'רתסא, -- יקציוטסיב .מ
 ,1940 .טקָא 25 ,י .1 ,"ש"אפ , ,רעטאעט

 ,"טַאלבנכָאװ רעקרַאיוינ,; ,"עקרתסא, וצ גנאגוצ ןימ -- גרעבױלַאג .בא
 .1940 .ווָצנ 2

 ,"רץפמעק רעשידיא רעד, ,רעטַאעט טסנוק רעשידיא ןָאזעס ַא -- ןיטנע לאוי
 .1941 ץרעמ 7 ,י ;נ

 ס'מענייק ןיא , ןופ גנולעטשרָאפ עטשרע טנעװַא טנייה --- יקסװָארטסָא םייח
 ,דנַאלװילק ,"טלעו עשידיא יד, ,רעטַאעט םעניילק ס'לאה קילבַאּפ ןיא "דנַאל
 ,1941 יאמ ןנ

 ,1957 יאמ 30 ,א""ב ,"עסערּפ יד , ,ןיינ ןוא ָאי ןשיװצ --- יקסנַאשָאטָאב בקעי
 ,1957 ינוי 2 ,טרָאד ,קינַארכ-רעטַאעט --- יקסנַאשָאטָאב

 ,1957 יאמ 31 ,א"ב ,"צ"אד, ,ןכירטש -- יקסנַאשזָאר לאומש

 ץטס 24680מ6242 966ע46 06 4. 2616 םג)ס |ג 121600004 46 ,{ג6

 2. 8. }ןטמ1ס 3, 1937.

 ץ18240009 5600602407 10902 140606 1:560002  10560 ע160,

 26103מ, 141020620/, 2. 24. א{ג7 31, 1937.

 ,156 ,130 .וז ,דנאב רעטייווצ ,1 ,ביבא-לת ,"תונורכז , -- טרעכייוו לאכימ
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 ילענ ,ןַאמסעק
 .עקירעמַא ,איפלעדַאליפ ןיא 1896 ןריובעג

 טָאה לוש ןיא דניק סלַא ךָאנ ,ןזח ַא-- רעטָאפ

 -רָאפ-רעדניק יד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז יז

 ןיבוד עזָאר עסירטקַא רעד ךרוד .ןעגנולעטש

 ןלענַאיסעפָארּפ ַא ןיא ןרָאװעג ןגױצעגניײרַא

 ןיא ףױא טערט יז ואוו ,רעטַאעט ןשידיי

 רעד וצ קשח ריא .ןלָאר-רעדניק ןיא 0

 טקילײטַאב יז ןוא ,רדסכ ךיז טקרַאטש עניב

 ןיא ןבולק עשיטַאמַארד ענעדישרַאפ ןיא ךיז

 -רָאפ ַאזַא ןיא טליּפש יז תעב .עיטלעדַאליפ

 -ַארבעג, סניביל ןיא *עלעטיג/, :לָאר ענעסקאוורעד ַא ןיוש גנולעטש

 רעטלַאװרַאפ-רעטַאעט ןופ טקרעמַאב יז טרעוו ,"רעצרעה ענעכ

 יז טרישזַאגנַא רע ןוא (רעגַארּפ עניגער ןופ ןַאמ רעד) גרעבסייוו

 -רַאפ ,עילימַאפ רעד ןופ טייקנדירפוצמוא רעד וצ .,קרָאי-וינ ןייק

 עלענָאיסעּפָארּפ ַא ןרעוו קרָאי-וינ ןייק טרָאפ ןוא בוטש יד יז טזָאל
 ,עסירעטקַא

 -ליװעדָאװ יד ןיא ןיטערבוס סלַא רָאי עכעלטע יז טליּפש טרָאד

 ,טרישזַאגנַא יז טרעוו 1918 ןיא זַא ,ןעמָאנ ַאזַא טמוקַאב ןוא ,רעזייה

 -עט סלּפיּפ, סנייטשלעדע ןיא ,יקסװעשַאמָאט יסעב ןופ טרָא ןפיוא

 "שַאמ שימ , עסעיּפ יד ןליּפש וצ טייהנגעלעג ַא יז טָאה ָאד .?רעטַא

 שמיטיגעל יד רעבָא יז טזָאלרַאפ ךוסכס ַא בילוצ .רעלסעק דוד טימ

 טעטירַאלוּפַאּפ ריא .רעטַאעט-ליװעדָאװ םוצ קירוצ טייג ןוא עניב

 רַאפ גנַאל-ןרָאי ןרידרָאקער וצ עטשרע יד זיא יז זַא ,ױוַא טסקַאװ
 רעדיל עשידיי ענעדישרַאפ *יעטאּפ ,, ןוא *איבמָאלָאק, ,*רָאטקיװ;
 טערט יז ,*לסָאי ,לסָאי; רעגאלש ריא סרעדנוזַאב ,ןטעלּפוק ןוא

 ,סרעטַאעט עסיורג יד ןיא ליװעדָאװ ןשילגנע ןיא ףיוא ךיוא

 -עו טימ ,גרעבנייטש המלש רעביירש-ןסעיּפ ןכרוד טרישזַארוק
 ,ןסעיּפ עלעיצעּפס ריא רַאפ טביירש רעכלעוו ןוא ,הגותח טָאה יז ןעמ
 רעירפ טערט יז ואוו ,עּפָאריײא ןייק 1929 ןיא ּפָא םיא טימ יז טרָאפ
 -נייטש טרָאד יז טליּפש ךָאנרעד ,עשרַאװ ןיא טרעצנָאק ַא טימ סױרַא
 ,ןלױּפ ףיוא שממ טמערוטש ןוא ,"תבש ףיוא לדנזח ַאק עסעיּפ סגרעב
 ואוו ,עינעמור ןיא ןליּפשטסַאג עריא תעב ךיוא טעשעג עבלעזסָאד
 ."עלעבייוו סָאד, עסעיּפ סגרעבנייטש ךיוא טליּפש יז
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ןסיורג ןבלעז ןטימ עניטנעגרַא ןיא ףיוא יז טערט 1929 ינוי ןיא

 קרָאי-וינ ןיא עסעיּפ רעד טימ סױרַא יז טערט 1920 ןיא .גלָאטרעד

 -רַא רעדיוו יז טכוזַאב 1921 רעבמעווָאנ ןיא ,"ןאעדָאק רעטַאעט ןיא

 טליּפש ןוא רעדיל עשינַאּפש טימ ףיוא ךיוא טערט יז ואוו ,עניטנעג

 טרילָארטסַאג 1932 ןיא .?עקטנַאידעמָאק יד; עסעיּפ סגרעבנייטש

 ןבלעז ןטימ םוטעמוא ןוא ,עגיר ןוא עיגלעב ,זירַאּפ ,ןָאדנָאל ןיא יז

 ףיוא טערט יז ואוו ,עשרַאװ ןיא רעדיוו טמוק יז .גלָאפרעד ןסיורג

 ."עקטנַאידעמָאק ידע ןוא "עטרוכש יד; עסעיּפ סגרעבנייטש ןיא

 -טייצ ןנחלא ,ליזיימ ןמחנ ,עלרעּפ .י ,סינּפיק .מ רעלעטשטפירש יד

 ,א .א ידלָאטרעב-יקצַאל ,וו ,יקסוװוָאנַאגַאק םירפא ,שטיווַאר ךלמ ,ןיל

 .ןעגנַאזעג-ביול ריא ןגעוו ןביירש

 -גייטש המלש ןיא ירובסקאר ןיא ןטָארטשגפיוא .ק זיא 1927 ןיא

 ,"ןירעגניז עכעליירפ יד , עסעיּפ סגרעב

 -עג ןוא ,עניטנעגרַא ןיא טרילָארטסַאג רעדיוו .ק טָאה 1929 ןיא

 סנעיליל רעטנורעד ,ץניוָארּפ רעד רעביא ךיוא לָאמסָאד טליּפש

 ."םינצבק טימ ףיש ַא; עטערעּפָא

 ןיא גריוב דורטריוג טימ ,שילגנע ןיא ,טליּפשעג רָאי 8 טָאה .ק

 רעטומ, רעד ןופ לָאר יד עיזיוועלעט רעד ףיוא רעטעּפש ןוא ָאידַאר

 סָאװ ,םליפ ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה יז ."רעמערק .סרמ ןופ

 ,?ָאידוטס טנואמַארַאּפ, רעד ךרוד ןרָאװעג טכַאמעג זיא

 .} .ש
 ראורבעפ 10 ,עשרַאװ ,"סערּפסקע רעזנוא, ,ןַאמסעק ילענ -- ןילטייצ ןנחלא
9, 

 13 ,עשרַאװ ,"גנוטייצסץקלָאפ עיינ, ,טרעצנַאק סנאמסעק ילענ -- טַאּפ בקעי
 .1929 רַאורבעפ

 ףיוא לדנזח א, ןיא ןאמסעק ילענ .רעטַאעט סיקסנימַאק ןיא -- ןאמפארג .א
 ,1929 .בעפ 17 ,עשראװ ,"טנעמָאמ רעד , ,"תבש

 ,"טנייה, ,טירטפיוא רעטשרפ סנאמסעק ילענ ...לדנזח א -- סינּפיק .מ
 ,1929 .בעפ 19 ,עשרַאװ

 ,10 'נ ,עשרַאװ ,"טײלבטיל, ,ןַאמסעק ילענ ןיטסיטרַא רעד ייב -- .ש .ל .ש

9, 
 רעזנוא, ,ןאמסעק ילענ ןופ רהָאּפבָא םוצ רעטרעוװ רָאּפ א --- ןילטייצ ןנחלא

 ,1929 ,105 'נ ,עשראו ,"סערּפסקע
 ,א"ב ,"עסערּפ יד. ,ןאמסעק ילענ ןופ טובעד רעד -- יקסנאשאטָאב בקעי
 ,1929 ינוי 3

 ןופ "לדנזח סָאד, ,"עניטנעגרַא,רעטַאעט ןיא טובעד סנַאמסעק ילענ -- .ר .ש
 ,1929 ינוי 24 ,א"ב ,"ט"צא , ,גרעבנייטש המלש

 ,1929 ילוי 5 ,א"ב ,"עסערּפ, ,קיזומ ןוא רעטאעט ןופ -- יקצינטישז ,ל ,רד
 ,ןאמסעק ילענ טימ "עניטנעגרַאא רעטאעט ןיא עסעיּפ עײנ ַא -- .ר .ש

 ,1929 ילוי 18 ,א"ב ,"ט"צא,
 ,"עסערּפ ,, ,"עניטנעגרא, רעטַאעט ןיא טנװָאנרע סנַאמסעק ילענ -- גנאטנעגניצ

 | ,1929 ילוי 19 ,א"ב
 רעניטנעגרא, ,"עניטנעגראק רעטאעט ןיא טובעד סנַאמסעק ילענ -- .ב .ה

 ,1929 ינוי 25 ,א"ב ,"גָאט

 -נעגרא, ,? רימ טשינ ןעװ ,ךַאװ רעד ףיוא ןייטש ףרַאד רעװ -- רעקוצ .נ
 ,1929 ילוי 25 ,א"ב ,"גָאט רעגיט

 31 ,טרָאד ,ןטשרעג ןרעפטנע ײז ןוא ץיײװ ןעמ טנָאמ ָאד -- סוקינראכאס
 ,1929 ילוי

 ,1929 טסוגיוא 2 ,א"ב ,"עסערּפ, ,ערַאבַאק ןוא דנוש ,טסנוק -- ןילייב .ט
 ,טקָא 3 ,י .ג ,"גָאט , ,"לדנוח סָאד, ןיא ןַאמסעק ילענ --- ןײטשדלָאג .י .ב
0, : 

 ,1920 .טקָא 3 ,י ,ג ,"שײזָאמ, ,רעטַאעט רעגידנעגניז רעד -- יגודקומ .א .רד
 ,רעטַאעט ןאצדָא ןיא "לעדנוחא םעד ןיא ןאמסעק ילענ -- ןַאמלעגָאפ .ל
 ,1930 .טקָא 3 ,.י .נ ,".וװרָאפ ,

 ,1930 .טקָא 10 ,.י .ג ,"ש"אפ , ,וינעוע רעטַאעט רעד ףיוא --- ןײטשדלָאג .י .ב
 ,1920 .צעד 5 ,.י .נ ,"ש"זָאמ,, ,ןַאמסעק ילענ רַאפ עידעמָאק א -- ףלא-ףלא

 ,1931 .װָאנ 6 ,א"ב ,"עסערּפ , ,ןעגנוקרעמַאב ןוא ןציטָאנ -- ןילייב .ט

 20 ,טרָאד ,רנאשז ןלעיצעּפס ריא ןיא ןַאמסעק ילעג --- יקצינטישז .ל .רד
 ,1921 .וָאנ

 ,1932 ,43 ינ ,עשרַאװ ,*טפירשנכָאװ, -- ןָאסלעדנעמ .ש
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 רעצטַאעט ןשידיי

 ,"גנוטייצסקלָאפ עיינ, ,גנולעטשרָאפ סנַאמסעק ילענ ןגעװ --- ןָאסנערעּפ .מ
 ,1932 .ווָאנ 9 ,עשראוו

 ,טרָאד ,תונעט עטכערעג טינ -- היוא
 עיינ; ,? רעטאעט ןשידיי ןופ ןרעדָאּפ רימ ןפראד סָאװ -- טוהנרעה ףסוי

 ,19232 .װָאנ 21 ,עשרַאװ ,"גנוטייצסקלָאפ
 ,43 'נ ,עשרַאװ ,"טײלבטיל, ,"עקטנַאידעמָאק , ןיא ןאמסעק ילענ -- .מ .נ
2, 

 ,ןָאדנָאק ,"טסָאּפ יד, ,"לד'נזח, ןיא גלָאפרע ס'נאמסעק ילענ -- קאיַאש .י
 ,1932 ראונַאא 8

 רַאונַאי 18 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד, ,לדי'נזה ןיא ןאמסעק ילענ -- רעיימ סיררָאמ
2, 

 ,19232 .טקָא 19 ,עשרַאװ ,"ָאידַאר, ,ןאמסעק ילענ -- ןפלרעּפ| עפ דוי
 -רַאװ ,"סערּפסקע רעזנוא , ,"עט'רוכש , סלא ןאמסעק ילענ -- ןילטייצ ןנחלא

 ,1932 ,צעד 21 ,עש
 ,עשרַאװ ,"טנעמָאמ רעד, ,"ןיטערבוס, א סניוזא זיא סָאװ -- ןַאמסעק ילענ
 ,1929 ראורבעפ 4

 .טרָאז ,ןאמסעק ילענ -- עלרעּפ .י

 -ראוו ,"סערּפסקע רעזנוא, ,ןירעלטסניק יד -- ןאמסעק ילענ -- שטיװַאר ךלמ
 ,1922 .װָאנ 2 ,עש

 ןיא גנולעטשרָאפ עטסעב ס'נאמסעק ילעג ,"םינצבק טימ ףיש א; -- {)
 : ,1941 ינוי 27 ,א"ב ,"צ"אד, ,"ערטימ,

 השמ ,יקסווָאנשזולד
 וָאשַאמָאט ןיא 1906 רַאורבעפ 22 ןריובעג :

 החּפשמ רעשידיסח ַא ןיא ,ןליוּפ ,קצעיװָאזַאמ =

 "זעיגילער א ןעמוקַאב .םירחוס עניילק ןופ

 ,שרדמה-תיב ,רדח ןיא גנואיצרעד עשידיסח

 ןיא טקַאדידָאטױא ןא ןרָאװעג רעטעּפש

 ןשינכעט ַא טקידנעעג ,םידומל עכעלטלעוו

 טייצ ַא ןוא לוש-ליטסקעט ַא ןיא סרוק-ןכייצ

 -ָאט ןיא ןקירבַאפ-רוטקַאפונַאמ ןיא טעברַאעג

 .שזדָאל ןיא ןוא ווָאשַאמ

 ןוא ךיירקנַארפ ןייק טרירגימע 1920 ןיא

 -טפעשעג ַא יװ זירַאּפ ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג 1929 טסוגיוא זיב

 ךיז טייקכעלגעמ ַא קידנעמוקַאב ,עמריפ-סלדנַאה ַא רַאפ רעדנזייר

 ,עקילָאמַא יד טימ ןוא ןבעל ןשידיי-שיזיוצנַארפ ןטימ ןענעקַאב וצ

 רעד תעב .ץוביק ןשידיי-שיזיוצנַארפ ןופ סרעטנעצ עשירָאטסיה

 -טנַא ךרוד ,לגענ סרעלטיה ןופ ןענורטנַא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 זיב ןוא עקירפַא-ןופצ ןייק לַאגוטרָאּפ ןוא עינַאּפש ךרוד ןפיול

 ףוס .ָאקָארָאמ ןופ ךעלטעטש ענעדישרַאפ ןיא טבעלעג 1941 ףוס

 -ַאב ןעוועג הליחתכל זיא רע ואוו ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג 1

 ןייז רעסיוא) ךָאנרעד ןוא ,תוכאלמ ענעדישרַאפ ייב טקיטפעש

 -עסערּפ רעד ןופ רעטעברַאטימ ַא ןרָאװעג (ערעירָאק עשירעביירש

 רעשידיי רעטקינייארַאפ) *ליּפַא שיאושזד דעטיינוי, ןופ גנוליײטּפָא

 ,(ליּפַא

 ןיא 1925 ןיא טריטויבעד טָאה ןוא ןביירש ןביוהעגנָא גנוי טָאה ,ד

 -ַאֹנ טכעלטנפערַאפ רע טָאה טלָאמַאד טניז ,*טַאלבסקלָאפ רעזדָאל;

 ןענַאמָאר ,ןעגנובײרשַאב-עזייר ,ןעלקיטרַא .,ןעגנולייצרעד ,ןלעוו

 -טע ןיא ןשזַאטרָאּפער ןוא ןעגנולייצרעד-רעדניק ,ןעייסע ,סעמַארד

 ןבַאגסױוא עשידָאירעּפ עשיאערבעה ךיוא יװ עשידיי קילדנעצ עכעל

 ,ן*רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל; עזְו

 רע ואוו ,"סטרעוורָאפ; רעקרָאי-וינ ןופ רעטעברַאטימ 1950 טניז

 -רעביא ןענייז סָאװ ,ןעלקיטרַא ןוא ןעגנולייצרעד ,ןענַאמָאר טקורד

 עדַאנַאק ,ךיירקנַארפ ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןרָאװעג טקורדעג

 :ס'.ד ןענישרעד טציא זיב ןענייז םרָאפ-ךוב ןיא .עניטנעגרַא ןוא

 "געוו םייב םענורב ַא; ,(.זז 420 ,קרָאי-וינ) ?לזמ ןופ דָאר סָאד;

 -עזורעביא עשיאערבעה) *רדקה תונב/; ,(.זז 256 ,סערייא סָאנעוב)

2088 

 ,םילשורי ,"רעטכעט סרעּפעט םעד; ןַאמָאר ןשידיי ןייז ןופ גנוצ

 -ילגנע רעד ןיא ןָאדנָאל ןיא ןענישרעד 1959 ןיא זיא סָאװ ,(.זז 0
 ןיא ,רָאי עבלעזסָאד ןוא שטיווטפעל ףסוי ןופ גנוצעזרעביא רעש

 "ןגָאװטיײר רעד; ,ןַארפַאז ַאנַאזוס ןופ טצעזרעביא ,א"ב ןיא ,שינַאּפש

 : ןסעיּפ ייווצ ענייז ןײרַא ךיוא ןענייז'ס ואוו ,(.זז 160 ,סערייא סָאנעוב)

 1958 ןיא ."יפַאס ןופ רחוס-םימשב רעד; ןוא "ףיש עמַאזנייא יד,

 "ךלעפ ןיא םיוב ַא יו, ןַאמָאר ןייז ןענישרעד פערייא סָאנעוב ןיא זיא

 -רעד לָאצ עסיוועג ַא .?ןלימטניוו; ןַאמָאר ןייז ,טרָאד ,1963 ןיא ןוא

 ,שילגנע ןיא ןענישרעד ךיוא ןענייז ןעלקיטרַא ןוא ןעגנולייצ

 -גיא ןַא ,"רעכַאמנעצנוק רעד, ןטעיּפ יד ןבירשעג ךיוא טָאה .ד

 -פיוא זיא סָאװ ,"סעקסַאמ ןוא ןשטנעמ; ןַאמָאר ןייז ןופ גנורינעצס

 -עט, ןשידיי ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא 1959 ילוי 3 םעד ןרָאװעג טריפעג

 עטליּפשעג טינ ךָאנ יד ןוא ,סערייא סָאנעוב ןיא *ערטימ רעטַא

 .עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיי ןופ *טעקנַאב רעד; עסעיּפ

 םעד זיא טכיל דוד ןופ ר"א *ףיש עמַאזנייא יד; עסעיּפ ס',ד

 "ףניבסקלָאפ; רעד ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא 1956 רעבמעצעד 1

 -עג טליּפשעג ןוא עסערּפ עסיורג ַא ןפורעגסױרַא ןוא קרָאי-וינ ןיא

 רעד רעטנוא ךיוא ,עסעיּפ עבלעז יד ,1959 ץרעמ ףוס זיב ןרָאװ

 ןרָאװעג טריפעגפיוא 1957 לירּפַא 14 םעד זיא טכיל דוד ןופ ישזער

 ,סערייא סָאנעוב ןיא ?רעטַאעט לעלָאס, ןשידיי ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא

 טסוגױא 14 םעד ןוא ,טייצ םישדח יירד ןרָאװעג טליּפשעג ןוא

 ארזע ןופ רי"א ָאקיסקעמ ןיא ןרָאװעג טליּפשעג עסעיּפ יד זיא 8

 .טייצ םישדח 3 ןופ ךשמ ןיא רעבָאהביל עקיטרָא ןופ יררה

 טריפעגפיוא ,שילגנע ןיא ,עסעיּפ יד זיא 1958 לירּפַא 28 םעד

 רַאװיײיא; ןיא סעלעשזדנַא סָאל ןיא ץרַאװש סירָאמ ךרוד ןרָאװעג

 ר"א ,שידיי ןיא ,עסעיפ יד זיא 1961 ינוי 17 םעד ןוא ,?רעטַאעט

 "עט-הכולמ ןשידיי ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ,ַאקסנימַאק ַאדיא ןופ

 ןליוּפ ןופ טעטש ערעדנַא ןיא ךָאנרעד ,ןליוּפ ,עשראו ןיא רעטַא

 סָאנעוב ןיא טריפעגפיוא רענילרעב סקַאמ טָאה 1961 יַאמ 22 םעד

 ,?טעקסַאמ; רעטקַאניײא ןַא *רעטַאעט ןדַאפדלָאג םהרבא/, ןיא סערייא

 .גנולייצרעד פ"ד ןופ טריזיטַאמַארד

 קרָאי-וינ ןיא "עניבטקלָאפ, יד טָאה 1962 רעבמעווָאנ 10 םעד

 ןטקַא 2 ןיא עמַארד-עידעמָאק ס'.ד טכיל דוד ןופ ר"א טריפעגפיוא

 זיב ןרָאװעג טליּפשעג ,ןכָאוװ-ףוס ,זיא סָאװ ,"שרוי רעטפלע רעד;

 ,1963 ץרעמ 7

 קרָאי-וינ ןיא ָאידַאר -יש1א26 רעד ףיוא זיא 1948 טסוגיוא ןיא

 רעווליס יהט,; עסעיּפ-רעדניק ַא ,שילגנע ןיא ,ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ס',ד ןופ "רעוא דלרָאװ, לַאנרושז ןכרוד טריזיטַאמַארד ,"רעלעב

 ,גנולייצרעד ַא

 םעד סערייא סָאנעוב ןיא טריפעגפיוא טכיל דוד טָאה 1955 ןיא

 -רעד א ס'ד ןופ עיצַאזיטַאמַארד ַא ענייז ,"הבנג יד; רעטקַאניײא

 ,גנולייצ

 םעד ןעמוקַאב "סנעטינעּפ יהט,; רעטקַאנייא ןייז רַאפ טָאה .,ד

 רעטנעס יטינוימֲאק ןשידיי דייסטסעוו ןופ "ןעביר ולב, ןופ זיירּפ

 ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא

 שנייז ןופ סעמַארד-ָאידַאר עכעלטע טריזיטַאמַארד ךיוא טָאה ,ד

 -רָאפ , ןיא טקורדעג) *טּפשמ רעשלַאפ רעד, עכלעוו ןופ ,ןענַאמָאר

 יד ןיא ,ןרָאװעג טריפעגפיוא ווָאמיד ּפיסָא ןופ ר"א זיא ("סטרעוו

 רעבמעצעד ןופ *עדנוטש-ָאידַאר סטרעוורָאפ; רעד ףיוא ,סגָאטנוז

 -עג טעבראַאב רבחמ ןופ רעטעּפש זיא ןוא) 1954 רַאונַאי זיב 2

 ףיוא זיוה ַא; ;"יּפַאס ןופ רחוס-םימשב רעד, עמַארד יד סלַא ןרָאװ

 ּפיסֶא ןופ ר"א ("סטרעוװרָאפ, ןיא טקורדעג) "וינעווע דנע טסעוו

 ,1958 יַאמ זיב 1956 רעבָאטקָא ןופ ,םַארגָארּפ ןבלעז ןפיוא ,ווָאמיד
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 :ןסעיּפ עטקורדעג ס'.ד

 ףיש עמַאזנייא יד ן1}

 רעדליב 9 ,ןטקַא יירד ןיא עמַארד
 סיקסווָאנשזולד השמ ןיא טקורדעג|

 .ז ,19560 ,סערייא סָאנעוב ,"ןטרָאגניװו ןיא טסברַאה;

1---14| 

 יפַאס ןופ רחוס-םימשב רעד ן2|

 רעדליב טכַא ,ןטקַא יירד ןיא עמארד

 ן243--321 ,זז ,טרָאד ,טקורדעגו

 ,526:28 .ֹוז 0 ,"רוטארעטיל רעשיויי רעײנ רעד ןופ ןָאקיסקעל

 4 ,.י .נ ,".װרָאפ, ,"עניבסקלָאפ, רעד ןופ ןָאזעס םעיינ םוצ -- ןינַאכ .נ
 ,1956 .טּפעס

 .װָאנ 20 ,טרָאד ,עניבסקלָאפ רעד ןופ ןָאזעס םעיינ םוצ -- ןיקיורפעי ןמלז
56, 

 ץמאונייא ידק עמארד יקסװָאנשזולד השמ ןגעװ -- יקסנשאבאטָאב בקעי

 ,1956 .ֹװָאנ 30 ,י .1 ,"ש"אפ , ,יייש

 ,1956 .צעד 6 ,.י .נ ,"שיײזָאמ-גָאט, ,רָאסישזער א ןופ טרָאװ ַא -- טכיל דוד
 ם6מ 1 096806ע8 --- 3'1:014501600 564 1022 19 1216 04 10160160 019

 ""ד'ס ןצספאש צס+8 2080, 160 6, 164

 1 5. -- צ100158 !2ןגץ, 1086 1466  ס:16 1116, 1260. 7, 1936.

 ,1956 .צעד 13 ,.י .נ ,"שיזָאמ-גָאט , ,גנַאהרָאפ םייב -- ןילדרעװס .נ .רד
 ,1956 .צעד 13 ,א"ב ,"צ"אד, ,"ףיש עמאזנייא יד, -- יקצַארט והילא

 ריש. }. -- 1045 12092006 90218 , 8 ט312גט, גא. 3. 0060. 14, 1936.

 רעד ייב ,טכיל דוד ןופ טריפעגפיוא ,"ףיש עמאזנייא יד , --- ךיירנערהש םייח

 ,1956 .צעד 14 ,.י .נ ,".ורָאפ , ,עניבסקלָאפ
 ,1956 יצְעֹד 14 , .ג ,"ראודה, -- "ידוהיה ןורטאיתב --- ,ל .א

 ,",ורָאפ, ,"ףיש עמַאונייא יד, עמַארד סיקװָאנשזולד השמ -- רענפעש .ב

 ,1956 .צעד 15 ,י .נ

 ,1956 .צעד 15 ,.י .נ ,"גָאט, ,ןעבעל ןעשידיא ןיא ךָאװ יד -- לָאגניד .ס

 ,לָאערטנַאמ ,"רעלדָא רעדענעק, ,"ףיש עמאזנייא יד, -- סקַאװנײטש סחנּפ
 .צעד 27 ןוא ,1956 .צעד 21 ,א"ב ,"ט"צא, ןיא טקורדעגרעביא) 1956 .צעד 8

 .(ָאטנַארָאט ,"לַאנרושז רעשידיא רעד , ןיא 6
 ,1956 .צעד 21 ,.י .נ ,"רעפמעק רעשידיא רעד, ,רעטַאעט ,ןיא --- ןיטנע לאוי
 1606 5:/עסע --- .1000650006 5032 2 5665 5טע6 6:00156 24 240ומ, -  עצסיש '{ 8

 ןטגו}ָש 1409, 1060. 25, 1956.

 רעד, ,ףיש רעמאזנייא רעד ףיוא "עניבסקלָאפ, רעד טימ -- ןינוי ףלָאװ

 ,1956 .צעד-,וָאנ ,.י .ג ,"דניירפ

 ןוא רוטלוק, ,עניבסקלָאפ רעד ייב --- "ףיש עמַאזנייא יד, --- רעגניז .ד .ש
 ,1956 .צעד ,.י .ג ,"גנואיצרעד

 1ס+. 5. 2124:808065 --- 1צסש9 2864 1609, 12ג7 2860 ןסשג5ג 103102/, א. צ ,

19364 ,28 .1060 

 ,1956 .צעד 29 ,"ש"אפ , ,ףיש עמַאזנייא יד --- ןיועל בקעי
 ,1956 .יצצד 29 .י .נ ,"גָאט רעד , ,גָאט ןופ גנאג ןיא --- גרעבדלָאג .צ .ב

 סָאד טרעטסײגַאב טָאה סָאװ ,גנולעטשרָאפ-רעטאעט א -- סקופ בייל םייח

 ןיא טקורדעגרעביא) 1956 .צעד 30 ,זיראּפ "עמיטש רעזנואק ,קרָאיײוינ עשידיי

 (1957 ראונאי 9 ,עקיסקעמ .,ייגעװ רעד;

 ,1957 רַאונַאי 4 ,.י .נ ,"רענַאקירעמַא רעד, ,עניב סקלָאפ יד -- ןיוועל סירָאב
 ,1957 .נאי 1 ,י .נ ,"רעקעװ רעד, ,"ףיש עמַאזנייא יד? -- לעסעק .י

 ,".ורָאפ, ,סעּפורג רעטַאעט עשידיא עגידריווקרעמ ייװצ --- ךיירנערהע םייח

 ,1957 רַאונַאי 3 ,י .נ
 ,י .ג ,"פ"מ ,"עניב-סקלָאפ, רעד יב עמארד עקראטש א -- ןידוי םהרבא

 ,1957 .נַאא 5
 {---| י"ז מס 1,08690ת06 5812, ''י/ סתנסמ'5 062: 202ג1ע," נא. צ., ןגם. 29, 1937.

 -בעפ 8 .י .נ ,",װרָאפ, ,טירטס ןָאטנעטס ףיוא לרעּפ ַא -- ןאמרעביל םייח
 ,1957 ראור

 ,"רָעלדָא רעדענעק, ,קרָאי-וינ ןיא ןעטנעװָא רעטַאעט ריפ -- שטיװַאר ךלמ
 ,1957 רַאורבעפ 11 ,לָאערטנַאמ

 ,1957 .בעפ 20 ,.י .ג ,*ש"זָאמ-גָאט , ,םישוריּפ ןוא ןטקַאפ --- ץנַאלג ,א

 ,"טייצ רעזנוא, ,עניבסקלַאפ רעד ןיא "ףיש עמאזנייא יד, -- ןָאסנערעּפ .מ

 .1957 ראורבעפ ,י .ג

 -ײדַאב רעייז ןערָאלרַאפ ןעצנַאג ןיא ןיוש דייר ןעבָאה --- ךיירנערהע םייח
 ,1957 ץרעמ 8 ,.י .ג ".ורָאפ , ,? גנוט

 191461 אתסצ -- {ם 126 ןסש15ת 900014, / 1 תס 6216" ןא. +., 24ג/08, 1937.
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 ןופ ןָאקיסטעל

 ,1957 לירּפַא 20 ,א"ב ,"עסערּפ , ,ןייג ןוא ָאי ןשיװצ --- יקסנאשאטָאב בקעי
 ןשידיי ןגעװ תחוכיו םענופ ביֹוהנַא רֶעד -- טנייה -- שטיװאסַאנאי קחצי

 ,1957 לירּפַא 20 ,טרָאד ,עניטנעגרַא ןיא רעטַאעט

 ן--)| 0ג614 1464 22656060 68 61 5016 .2} 2000 5011:2007 46 ם}טלמסש -

 פ8ץצ, .1937 ,22 041 .44 .8 ,/480022606 

 ,"ליעלאס, רעטאעט ןיא גנוריפפיוא עשירעלטסניק עסיורג א -- ןאמפיוק השמ
 ,1957 לירּפַא 23 ,א"ב ,ייעסערּפ יד,

 ,1957 לירּפַא 24 ,א"ב ,"צ"אד, ,ףיש עמאזנייא יד -- יקסנַאשזַאר לאומש
 ,1957 יַאמ 27 ,א"ב ,"עסערּפ, ,עלַא רַאפ רעטאעט שידיי -- רענרעל קילאפ

 ,"צ"אד, ,טסעמרַאפ-רעטאעט א ,"ףיש עמַאזנייא יד , -- ןיקרעמ השמ .דד
 ,1957 ינוי 2 ,א"ב

 רעשירעלטסניק א ןופ גנוריפפיוא ןא ,"ףיש עמַאזנייא יד, -- שניידער .י

 ,1957 ינוי ,א"ב ,"טלעװ עשידיא יד  ,"ליעלאס, רצטַאעט ןיא הגרדמ
 ,1957 ינוי 18 ,"צ"אד, ,ןסערעטניא עכעלטפאשלעזעג שימייה -- יַאמעינ .פ

 ,1957 יגנוי ,א"ב ,"קנאדעג רעזנוא, ,שטנעמ ןופ גנובייהרעד -- קיּפ .ב

 ,.י .ג ,".װרָאפ , ,רעגעלקנָא ענייז טרעפטנע ץרַאװש סירָאמ --- ץרַאװש סירָאמ
 ,1958 רַאונַאי 7
 164:0ע106 עסמ 1310מ --- 106 1086! 5ֿםוק, ץסזץ 24ס0טגמ8 1022, - 98

 /4086168 11ת005, 1447 2, 1938.

 (300ז86 11. 120450מ -- 180 10מ61ץ פמוק 1145 51נת 1104, 1005 8

 110:210 2484 ץתצקז. 2147 2, 1928.

 ,סעלעשודנַא סָאל ןיא רעטַאעט רעשילגנע ס'צרַאװש סירָאמ -- גנאל .ה

 ,1958 יאמ 10 ,.י ,ג ,".װרָאפ ,

 ,1957 ינוי ףוס ,ביבא-לת ,"בירעמ, ,הדומלגה הניפסה --- יאלּפ סחניּפ
 ,1958 טסוגױא 19 ,16 ,ָאקיסקעמ ,"געװ רעד, ,טקנוּפ םוצ -- ץנַאלג בקעי
 19 ,עקיסקעמ ,"געװ רעד , ,"ףיש עמַאזנייא יד, -- זעשטיבערעב ןולובז ַא

 ,1958 טסוגיוא

 טסוגיוא 20 ,עקיסקעמ ,"עמיטש יד; ,ךָאװנטימניא -- ןדיירטסוא והיעשי .רד

8, 

 /41102400 06 14211ג 3 (04ת1208 -- 21 1624010, - 140ש6602065, )2464100 

 ,גגט8. 27, 1938.

 .צעד ,.י .ג ,"שײזָאמ-גָאט , ,ָאקיסקעמ ןיא רעטַאעט שידיא --- יראראה ארזע
8, 

 ,,י .נ ,"רוטלוק עשידיי, ,עקיסקעמ ןיא בושי רעשידיי רעד -- ליזיימ ןמחנ
 .1958 .צצד

 טרָאּפס ןשידיא ןופ עניב רעד ףיוא "ףיש עמַאזנייא יד, --- יקסיידזאל םייח
 .1959 רַאונַאא 15 ,א"ב ,"ט"צא, ,עקיסקעמ ןיא רעטנעצ

 ילוי 21 ,א"ב ,"טײצא , ,"ערטימ, ןיא לקַאטקעּפס רעשירעלייוורַאפ א -- {--}
9, 

 ,1959 ילוי 31 ,טרָאד ,ןיינ ןוא ָאי ןשיװצ --- יקסנאשאטָאב בקעי
 ,1959 טסוגיא ,א"ב ,"קנַאדעג רעזנוא, ,"רעכַאמנצנוק רעד, |--}
 ,1959 ילוי 24 ,א"ב ,"עסערּפ , ,"רעכַאמנצנוק רעד, --- ןילייב .ט
 -ַאק אדיא טימ סעומש ,יקסוָאנשזולד .מ ןופ *ףיש עמאזנייא יד, -- .ש .מ

 ,1961 ינוי ,עשרַאװ ,"עמיטש-סקלָאפ , ,אקסנימ
 14. 92. -- .94תג0סמע 5626" --- א{. 1ט2מ0ש921680, -21 6 ,3105 14292 

 57462,8 ןט86 17, 1961.

 ןשידיי ןיא יקסװָאנשזלד .מ ןופ "ףיש עמַאזנייא יד, -- רַאילקש השמ
 ,1961 ינוי 20 ,עשרַאװ ,"עמיטש-סקלָאפ , ,רעטַאעט-הכולמ
 2062 16210200844 --- 242ע160102 -- 26 1646/00ש 560130צ, | 2ץ016 30 24-

 2207, )ןטם0 20, 1961.

 149202 -- 13026052 ר/ץסג6ג080 ,4/00:2, .ןעץסטמג 100ט, /302152264 

.1961 ,27 1386 

 ,1961 ינוי ,עשרַאװ ,"ןטפירש עשידיי, ,ןציטָאנ רעטאעס -- דראפס דוד

 22 ,י .נ ,".װרָאפ, ,יקסװָאנשזולד .מ וצ שטיװטפעל ףסוי ןופ װירב א
 ,1961 .טּפעס

 ,"שײזַאמ-גָאט , ,"ץניבסקלָאפ, רעד ןיא גנוריפפיוא רעיינ רעד וצ --- טכיל דוד

 ' ,1962 .וָאנ 8 ,י .נ

 ,",וװרָאפ , ,"שרוי רעטפלע רעד, גנוריפפיוא עניבסקלָאפ --- יקסוָאנשזולד השמ
 ,1962 .װָאנ 9 ,.י .נ
111065 9044 1466 106 ,102611006 21676068 -- 926022164 1 1610244 

 ןצסש. 22, 1962 ן' 16 6041" א. צ., ןגמ.. 631

 166 52ט04 --- 1001450:606 15 9141 {סק ס:סטק, 2203 הסשפ הא. צ.

 גאסט. 22, 1962.

 ןסעצש 121/ת0/ -- .1 םס !!סצסםזה 10061100ע 26 1:01450166 21גץ0ט50

 "ןאססשש 3 0094 2050, 1 אסש. 23, 1962.
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 רעטַאעט ןשידיי

 |---) םסעגס87} 8003 26 014501606'1,  ןצסש 1 סע8 1סטע821-41061102מ,7 140.

.1962 .26 

 ,1962 .װָאנ 27 ,טרָאד, "עניבסקלָאפ, רעד ןופ ףמואירט א -- רענפעש .ב
 ,1962 .רָאנ 28 ,"פ"מ, ,תומולח ענשנורעגסיוא ןגעװ שמארד א -- ןַאסלקוי .ר
 ,1962 .װָאנ 29 ,.י .נ ,"ש"זָאמ-גָאט , ,גנַאהרָאפ םייב -- ןילדרעװס .נ ,רד

 ( 5. --= . 16 119ט686ג 1ממסזועסז , /22500108 314015ג 1012102, ר00ׂ-

 תמסת 8 9002 10211ש,  תא. צ.,; 1200. 3, 1962.

 (0 5. --- .1064 11466 2106, 8ט10גט, נא. צ., 260. 7, 1962.

 ,1962 .צעד 14 ,י .נ ,"שייאפ, ,רָאװ ןוא !םולח ןשיװצ --- סקופ בייל םייח
 ,1962 .צצד 19 ,.י .ג ,"שיזָאמ-גָאט, ,םישוריּפ ןוא ןטקאפ -- ץנאלג .א
 ,"ךניירפ רעד , ,יקסוװָאנשזולד .מ ןופ "שרוי רעטפלע רעד, -- גרעברעבליז .י

 1962 .צצד 25 ,זירַאּפ ,טרָאװ רעזנוא, ןיא טקורדשגרעביא| 1962 .צעד ,וָאנ
 ,1962 .צעד 22 ,.י .נ ,"ש"זָאמ-גָאט, ,גָאט ןופ גנַאג ןיא -- גרעבדלָאג .צ .ב
 ,צצד 30 ,י .נ ,"ש"אפ, ,"עניבסקלָאפ , ןיא גנולעטשרָאפ טנייפ --- ןָאק .נ
62, 

 ןוא רוטלוק, ,עניבסקלָאפ רעד יב "שרוי רעטפלע רעד; -- רעגניז .ד .ש
 ,1962 רעבמעצעד ,.י .נ ,"גנואיצרעד

 ,"טייצ רעזנוא, ,"עניבסקלָאפ, רעד ןיא "שרוי רעטפלע רעד, -- ןַאסנערעּפ .מ
 ,1963 רַאונַאי

 1 , .נ ,"רעקעװ רעד, ,ּפָא טשירפ סָאװ גנולעטשרָאפ ַא -- ןידלעז .מ
 ,1963 ראונאי

 ,לָאערטנַאמ ,"רעלדָא רעדעגעק, ,"שרוי רעטפלע רעדק -- יקצָארט והילא
 ,1963 רַאונַאי 4

 ןס;/ 9. 242:205069 -- ןצסשפ 2840 עוסשפ, - 1 חס 42ץ-1031:221/ , הא. +צ .,

 1גם. 5, 1963.

 3001 ,8{:םטצ 1 . תט0ג -- 1 6 1:16ט6818 1161/, .582216 26064, א. צ.,

 1גם. 29, 1963.

 ראורבעפ 4 ,י .נ ,",װרָאפ , ,ריט רעד ףיוא סָאלש רעד -- ןאמרעביל םייח
,63 

 םחנמ ,ןיבור
 !רעזייק ,רעזייהקעג

 ן1962 ינוי 18 .טשעג -- 1892 .בעגְו

 ןבענ לטעטש ַא ,וָאמידַא ןיא 1892 ןריובעג

 .רחוס :רעדעל ַא -- רעטָאפ ,ןליוּפ ,עשרַאװ

 רעייז .ןזח ַא ייב ןעגנוזעג ןָא זייווניילק ןופ

 ןרָאװעג גנוי ןוא םייה רעד ןופ קעװַא ירפ

 -נַאװ ענעדישרַאפ ןיא רָאיטקַא רעשידיי ַא

 "רעזייקק נ"א טָאה רע ואוו ,סעּפורט-רעד

 -עג -- 1912 .ןלָאר-רעבָאהביל טליּפשעג

 ד"א רעטַאעט:קריצ רעשודָאל ןיא טליּפש

 ואוו ,יקסווָאּפיל םוחנ ןוא רעלדַא סוילוי ןופ

 -ָאהביל רעטשרע סלַא ףיוא ןיוש טערט רע

 טרעבָארק עטערעּפָא רעשיאעּפָארײא רעד ןיא ךיוא רעטנורעד ,רעב

 רעטעּפש .(גייוצרעבליז ןמלז ךרוד טצעזרעביא) *םַארטרעב ןוא

 טַאדלָאס סלַא ןרָאװעג ןעמונעגוצ ,סעּפורט ערעדנַא ןיא רעבירַא

 ןופ עיצַאמרָאפניא רעד טיול -- ןוא ,עעמרַא רעשיסור רעד ןיא

 ןיברַאכ ןייק ,סַאּפ ןשלַאפ ַא ףיוא ,ןפָאלטנַא -- רעלדַא סוילוי

 -לַארטנעצ ןייק טרעקעגקירוצ ךיז עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד תעב

 ךָאנרעד ,סעּפורט עכעלטע רעביא רַאסימָאק ןרָאװעג ןוא דנַאלסור

 ,רעקימָאק סלַא ,רעטעּפש .,"לקניוו-טסנוק, רעוועיק ןיא רָאסישזער

 ןרָאװעג ךָאנרעד ,גנָאי ַארַאלק טימ רָאי עכעלטע ןרָאפעגמורַא

 רעלדַא סוילוי טימ טליּפשעג 1927 ןיא .רעמענרעטנוא-רעטַאעט ַא

 גנודַאלנייא ןַא ןעמוקַאב .לעמָאה ןיא יָאגַאי; לָאר יד (*ָאלעטָא;)

 -עגּפָא ךיז ןיהַא געוו ןפיוא ןוא ,סערייא סָאנעוב ןיא ןליּפש וצ

 ןטָארטעגפיוא 1929 לירּפַא ןיא זיא רע ואוו ,עגיר ןיא טלעטש

 ,2200,000, טריפעגפיוא ךָאנרעד ,"וינעּפמעטס,, סמכילע-םולש ןיא
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 טערט רע ואוו ,עטיל ,ענוװָאק ןיא רע טרילָארטסַאג ךָאנרעד דלַאּב

 1929 רעבמעטּפעס ןיא .*ארעדַאיַאב, עטערעּפָא רעד ןיא ףיוא ךיוא

 טימ "רעטַאעט רעשידיי רעיינ; רעגיר ןיא ןָאזעס םעד רע טנפע

 לעבַאב טל .,"גינעק ינעב , עיצַאזיטַאמַארד ַא ןופ גנוריפפיוא ןַא

 ,ן123424-35 .וז דנַאב םעד ןיא עז גנוקריוו ןוא קורדנייא םעד ןגעווו

 ואוו ,ענווָאק ןיא רעדיו רע טרילָארטסַאג 1929 רעבמעווָאנ ןיא

 ןופ *לעמעל ינוק, ןוא ,2200,0002 סמכילע-םולש ףיוא טריפ וע

 ,("לסחנּפ 'ר; ןופ לָאר יד קידנליּפש) ןדַאפּדלָאג םהרבא

 :טביײירש *ןגרָאמירפ; רעגיר ןיא טיק

 ןענַאטשרַאפ קירעהענ יוװ ןבָאה ישזער ןֹוא גנורינעצסניא יד . . . ,

 -יילעגסיוא ןַא ןעמוקענסיורַא זיא !?עמעל ינוק, ןוא ,ןצונוצסיוא

 -רעד רעבָא .טריזילירטַאעטרַאפ-ןרעדָאמ ,רעטריזיליטפ ַא ,רעטרעט

 עכעלמיטסקלָאפ ,עויאַאנ שיּפיט סָאד ןרָאװעגנָא טינ רע טָאה ייב

 ךעלטננייא ... !לעמעל ינוק, סנדַאפדלָאנ ןֹופ עקיטרַאננייא ןוא

 -קעווַא רעד ןגעוו רקיע רעד ןדייר לקַאטקעּפס ַאזַא ןנעוו ןעמ ףרַאד

 רעדָא רעד יצ קיטכיוו טינ זיא ָאד תמחמ ,ישזער ןוא גנולעטש

 ךַאזטּפיוה יד .,רעגרע רעדָא רעסעב טליּפשענ טָאה רָאיטקַא רענעי

 ,ליּפש ןופ עינָאמרַאה-ליּפשיוש ןאהרַאפ זיא ָאד ?פםיוו ףיוא זיא

 -נייא עשינעצס ,ץנַאט ,ןטקעפע-טכיל ,עיצַארָאקעד ,קיזומ ,גנַאזעג

 ןבענעג זיא ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,סָאד ןוא ,גנוגעוַאב עשימטיר ,ןלַאפ

 ,סָאמ רעלופ ַא ןיא ןרָאװעג

 יָאקעד יד ןרָאװעג טכארטראפ ןענייז טונ ןוא טנַאסערעטניא,

 טמוק גנולעטשרָאפ יד רעכלעוו ןיא םַאר רעניימעגלַא רעד .סעיצַאר

 ,טנעמַאנרַא ןשידיי ןטלַא םעד ןצונסיוא ןטימ ,טייצ עצנַאנ יד רָאֿפ

 סָאו ,עיפַארנָאטרָא רעד טימ 'למעל ינוק, ןופ '?טעלב-רעש, יד

 גנוטיידנָא עקידלקניוו יד ,דליב וצ דליב ןופ גנַאהרָאפ ַא רַאפ טניד

 עטצונעגסיוא-טוג יד ,ןכדש םייב ןוא ןעלסחנּפ 'ר ייב בוטש ַא ףיוא

 םעד ןפַאשעג תמאב טָאה ץלַא סָאד -- ןטרָאג םנופ וויטקעּפסערעּפ

 -יטס יד ךיוא ,גנולעטשרָאפ רעד רַאפ םַאר ןוא םיור ןשירעלטסניק

 ןעוועג ןענייז ,ןעמַאנסיוא עניילק ץנַאג טימ ,ןעמויטסָאק עטריזיל

 תונווכ יד טימ גנַאלקנייא ןיא ןוא קַאמשעג ךס ַא טימ טכַארטרַאפ

 ,ןזיוַאב טָאה ָאי ?יאַאכימ רָאטַארָאקעד רעד .?קַאטקעּפס םנופ

 .גלָאפרעד טימ ןוא סיוארָאפ טייג רע זַא

 ןוא גנולעטשרָאפ עצנַאנ יד טדימשעגנסיוא טָאה סָאװ ,ןיבור .מ

 ןבעל ךס ַא טכַארבעגניירַא טָאה ,טײקשילַארטַאעט רעטריזיליטס ןיא

 עקסעטָארנ א ןבענעג טָאה רע .ןעלסחנּפ 'ר ןייז טימ רָאמוה ןוא

 ,שירַאנ וצ ?סיב ַא ןיוש ,ףיקת ןשירַאנ ַא ,רעקיטַאנַאפ ַא ןופ רוניפ

 ,ןעלטימ ןוא ןליצ עלַארטַאעט ענייז ןסענרַאפ טינ ענר ַא רעבָא

 .ןלַאפנייא ןוא ןקוירט עשינעצס ייר ַא טימ טפיטרַאפ טָאה רע סָאװ

 ."ענעצס רעד ףיוא חכ רעקידעבעל רעד ןעוועג זיא רע

 : טיירש *ַאינדָאװעס ,/ ןיא ווָאמיפעי ;י

 לַאירעטַאמ ןופ ןשינעכוז ןיא רעכעלדימרענוא רעד ,ןיבור .מ,

 עלעה יד טיינַאב ךעלטנירג טָאה ,רענעלּפ עלַארטַאעט ענייז רַאפ
 ַאי ?יאַאכימ טימ ןעמַאזוצ ןוא ,רָאמוה סנדַאפדלָאנ ןֹופ ןברַאפ

 -רַאפ וצ ךיוא זיא'ס ... .דיירפ ץנַאלג ַא ןיא עסעיּפ יד ןָאטעגנָא

 םעד -- ןעניבור ,מ גנולעטשרָאפ רעד ןופ גלָאפרעד םעד ןעקנַאד

 ,טייקטכייל ַאזַא טימ ןרָאװעג טליּפשעג זיא ?לסחנּפ 'ר .,רָאיטקַא

 ןריובעג טלָאװ רע יו טקנוּפ טייקידוועליּפש רעזָאלגרָאז ַאזַא טימ

 ַאטרעשט, ןופ רעפסָאמטַא רעטקיטשרַאפ רעד ןיא טינ ןרָאװעג

 ןופ ןעלמיה עיולב יד רעטנוא רָאנ ,ןבשומה םוחת} 'יטסָאלדעיסא

 טימ ןעיירענירק ענייז ןיא רָאמוה רעקיטומטונ לפיוו .עילַאטיא

 ."בייוו רעד

 ןיא ,שיטעל ןיא ,*200,0002 ףיוא .ר טריפ 1920 רַאונַאי 14 םעד
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 -יש, סלַא טידערב ןַאטַאמַא טימ ,עגיר ןיא ,רעטַאעט-הכולמ ןשיטעל

 ."רעקָארָאס עלעמ
 רעטַאעט; ןיא ,עשרַאו ןיא ףיוא .ה טריפ 1920 רעבמעטּפעס

 ךיא רע טלעטש ךָאנרעד ,2200,000, סמכילע-םולש *ישטשָאװָאנ

 -פיוא עטריזיליטס יד ייז ןשיווצ ,ןסעיּפ ערעדנַא ךָאנ עשרַאװ ןיא

 ."לעמעל ינוק, סנדַאפדלָאג ןופ גנוריפ

 ,עשרַאו ןיא 2200.000, סמכילש-םולש ןופ גנוריפפיוא ןייז ןגעוו

 ;ליזיימ ןמחנ טביירש

 ןיא טייג רע רעבָא .שדחמ רעפיורג ןייק טשינ זיא ןיבור .ם,

 טָאה רע ,דנַאברַאפנטַאר ןופ טמוק רע .םישדחמ ןופ געוו םעד

 םעד .ןיקסווָאנַארג רקיעב ןוא ןוװָאריאַאט ,ןדלָאכרעיעמ ןעעזענ

 ןאהרַאפ ,ןיקסוװוָאנַארג טיול טריפענפיוא ןיבור .מ טָאה 0

 -עג סע זיא ,ןיימעגלַא ןיא רעבָא ,ןגױנּפָא ,ןעגנוכייווּפָא עקינייא

 .ןיקסווָאנַארג ייב יוװ טקיטלַאטשעג ןוא טמרָאפ

 ןייז ןיא יקסווָאנַארג .א ןופ םיכרד יד ןיא טייג סָאװ ,ןיבור .מ

 זיא רע .ןמכילע-םולש וצ יירט רעמ זיא ,גנוריפפיוא-םכילע-םולש

 טפַאש ןיבור .מ . ,. ,טסקעט סמכילע-םולש טימ ןדנובענ רעטסעפ

 ןיא רָאנ ,ףָאטש סמכילע-םולש טימ ןצנַאגניא גנולעטשרָאפ ןייז

 ןופ רעבָא ,ןגױנּפָא עקינייא ףיוא ךיז רע טביולדעד רעטרע רֶאּפ ַא

 ,ןמכילע-םולש גנולעטשרָאפ רעד ןיא רימ ןבָאה ףוס ןזיב בייהנא

 ."ןרובמַאלַאק ענייז ,ןשטיינק ענייז ,דייר ענייז

 : טביירש ווָאקרוט טנומגיז

 סָאװ ,ןיבור םחנמ ךיוא ךיז טניפעג ןרעסישזער יד ןשיווצ ....,

 טימ עיצַאסנעס ןפורעגנסױרַא ,דנַאלסור ןופ ךיז ןרעקמוא ןכָאנ ,טָאה

 ןייז .טרָאד ןופ טכַארבעגטימ טָאה רע סָאוו ,ןעננודיפפיוא ענייז

 עשרַאוו ןעמונעג שממ טָאה ,ןמכילע-םולש טיול ,'סניוועג רעסיורג;

 -סיוא ןופ טייקכייר ,םרָאפ ןופ טייקיינ רעד בילוצ םערוטש טימ

 ."קיזומ רעכעלרעה ןוא גננוטַאטש

 טשרעוצ טערט ,עקירעמַא ןיא .ר טמוק 1931 רעבמעטּפעס ןיא

 רעבמעווָאנ ןיא ףיוא טריפ ןוא ,רעגניז סלַא טױעצנָאק ַא ןיא ףיוא

 ,?200,000, "*רעטַאעט דנַאלָאר; ןיא 1

 ייװַצע ןופ גנוריפפיוא ס'.ר ּפָארַא קרַאטש טסייר דלַאוװכוב ;נ

 :?טנזיוט טרעדנוה

 ןופ ןענואוועג סָאװ קינייו טָאה 'םניוועג עסיודג סָאד,...,

 רעד ןיא ןליּפש ןייז ןופ רעקינייוו ךָאנ ןוא גנוריפפיוא סניבור

 סעּפע ןפַאש וצ ךוזראפ רעד .,רעקָארָאס עלעמיש ןופ לָאד-טּפיוה

 םעד יא ,עטערעּפָא ןַא ןופ ץייר םעד יא ןבָאה לָאז סָאװ ,סנױזַא

 טינ ןעניבור ךיז טָאה ,עידעמָאק 'עשירארעטיל, ַא ןופ טרעוו

 ןרָאלרַאפ ואווץעגרע זיא תואצמח עשינעצס יד ןשיוװצ .ןבעגעגנייא

 -ךעלרעגריב סמכילע-םולש ןוא ,ןושל סמכילע-םולש ןעגנַאנענ

 ןרָאװעג ןעקנורטרעד זיא 'םניוועג ןסיורג, ןיא רָאמוה רעכעלטימענ

 טָאה ןיבור סָאװ ,ץירקַאל טימ עקַאטַאּפ ןופ םי ןקיּפעלק םעד ןיא

 ןיבור טָאה ךָאנ וצרעד .רעקָארָאס עלעמיש ןייז ןיא ןסָאנענסיױא

 -עסעבסיוא) ענטעמאה רעייז ןוא עקיטיונמוא ןַא טכַארבענפױרַא

 עצנאנ יד ןיא לַאנינירא םעד ןיא :השעמה רוּפיס םעד ןיא 'גנור

 ייב ... .תועט א יו רעמ טינ טסניוועג ןסיורג םעד טימ השעמ

 סָאד ןגָארקעג עקַאט טָאה עלעמיש .שרעדנַא השעמ יד זיא ןעניבור

 טראנעגנסיוא םיא ייב ןבָאה רעלדניווש רֶאּפ ַא רָאנ ,סניוועג עסיורג

 ךיז ןעלעמיש טגניווצ סָאד ןוא ,לבור טנזיוט 180 ףיוא קעשט ַא
 .יירעדיינש וצ ןעמענ וצ רעדיוו

 'סניוועג עסיורג סָאד, טָאה גנורינעצס רענדָאמ-יינ רעד ןופ

 עשינעצס ענרעדָאמ ןופ סולפנייא רעד .ךס ןייק ןענואוועג טינ ךיוא

 סָאד זיא ,יינ ןזיא'ס לפיוו ףיוא -- ןוא ןָא ךיז טעז ןעעדיא
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 ןופ ןָאקיסקעל

 זַא ,אזַא ןיא עיצַאזיליטס-רעטַאעט ןופ עבט יד רעבָא ,עווַאקישט

 -ָאקעד יד .טכעלש רעייז יז ןיא ,טכעלש ךרוד יז טריפ ןעמ ןעוו

 ,ןטקעפע עשינעצס רַאפ םַאר עטונ ַא רעסישזער םעד םיג עיצַאר

 קירעהעג ַא ןסַאּפוצנײרַא קיטיונ ךיוא ןיא םַאר רעד ןיא רעבָא

 טימ ןיולב ןכַאמ ןעמ ןָאק עניב רעד ףיֹוא דליב ַא ןוא ,דליב

 -עטניא ןענייז סענעצס-ןסַאמ יד .,לַאירעטַאמ-ליּפשיוש ןקירעהענ

 ןרעו סענעצס-סאמ יד ןעוו רעבָא ,ןַאלּפ רעייז ןיא טנַאסער

 ,ןשיּפַאל-ּפַאכ א ףיוא ןוא ,ןטסיטַאטס-רעצלעה ןופ טריפעגכרוד

 -יליטס טינ ,יינ טינ ,ןרעדָאמ טינ סָאד זיא ,ןפוא םענעקַאברעד-טינ

 ןיא ךָאנ ,עקיבלעזסָאד .רעטַאעט רעטכעלש -- םתס רָאנ ,טריז
 סָאו ... ,ןטסילָאר ערעדנוזַאב יד ףיוא טייג ,סָאמ רערעסערג ַא

 ,קיטכיט רעייז ,ךעלטנירג רעייז דע טָאה ,רַאטפ םעד ךייש ןזיא

 עלעמיש טעגרהענקעװַא קנילפ רעייז ןוא שיטַאמעטסיס רעייז

 ןופ טייקיסילפ עקידייל ַא ךיז טליפ ןליּפש ןייז ןיא ,רעקָארָאפ

 ןוא ,לָאר ןייז טליּפשעג לָאמ רעטרעדנוה ןיוש טָאה סָאװ ,םענייא

 ניבור ... .רעק ןוא ריר ןטפדנימ ןדעי ןיא טביאעגנייא ןיוש זיא

 עשינעצס ענדָאמ-יינ סניבור טימ ןָאט וצ טינרָאנ טָאה עלעמיש

 ּפַאנק טימ ,טלצניקעג-קידנטסימוא זיא טייז עשינעצס יד .ןכוזרַאפ

 ףיוא טכיוועג ּפַאנק טימ ,'תמא; ןשיטסילַארוטַאנ ףיוא גנוטכַא

 ןליּפש סניבור .עיצַאזירעטקַארַאכ רעשיטסילַאער ןוא רעגייטש

 -ץירקַאל-לַאטנעמיטנעס ,רעקידלביא ןופ חסונ םעד ןיא זיא רעדיוו

 ןוא עמענעגנָא ןַא ןיבור טָאה םיטש ַא .'טייקכעלריטַאנ; רעקיד

 ,טכייל רע טמענ '!עניב יד ןעמענ, ןוא ,רעכעלגעווַאב ַא רע זיא ןיילַא

 ."ןעננוגנעװַאב ענייז ןיא םטיר רַאפ שוח ַא טימ ,קנילפ

 ןופ גנוריפפיוא ןייז ןופ טקיצטנַא רָאג זיא רעכלעוו ,ינודקומ .רד

 ךיוא ךיז טלעטש ,ןעיפַארגָאיב-.ע ,ש עז| 200,000 סמכילע-םולש

 : ?רעקָארָאס עלעמיש ,, לָאר יד ןליּפש לייז ףיוא ּפָא סרעדנוזַאב

 -רעד .עלעמיש ןקיזָאד םעד םרַאו רעייז טליּפש ןיבור םחנמ ,

 םחנמ יוו ,עלעמיש . ... ,רדסכ טסַאּפש ןוא טגניז עלעמיש רעקיזָאד

 לופ ןיא רע ,דיי רעכעלנעווַאב רעייז ַא זיא ,םיא טליּפש ןיבור

 טָאה רע .,טניילענפיוא רדסכ זיא רע .עינרענע רעקידלּפַאצ טימ

 ןלָאמ סניבור ןיא עטסנייפ סָאד רעבָא .קילגמוא ןדעי רַאפ ץיוו ַא

 רע זַא ,טונימ א ףיוא טינ טסענרַאפ רע סָאװ סָאד זיא ןעלעמיש

 קידנעוט קוק א טינ ?קער ַא ןייגייברַאפ טינ ןָאק ןוא רעדיינש ַא זיא

 -יוש עלַא ןליּפש ?לכב . .. .תוניבמ רעשירעדיינש טימ םיא ףיוא

 .ןיבור םחנמ ןופ וטפיוא רעסיורג רָאנ ַא זיא סָאד ןוא טונ רעליּפש

 טָאה רע זא ,טעז ןעמ .טעברַא ןייז זיא סע זַא ,קיטנעק זיא סע

 ַא |רימ ןבָאה} ןיבור םחנמ ןיא ... .ןָאט םעד ןעמעלַא ןבעגענ

 ."שטנעמ-רעטַאעט ןכעלצונ רעייז

 -עט דנַאלָאר, ןיא טרישזַאגנַא ןיוש .ר טרעוו 1922 ןָאזעס םוצ

 רעד, ףיוא ָאד טריפ ןוא ,עטערעּפָא רעד ןיא רַאטס ַא יװ *רעטַא

 -טסַאג ,עּפָאריײא ןייק רעדיוו רע טרָאפ ןָאזעס ןכָאנ ."רעגניז-ןסַאג

 -בעפ ןיא .ענווָאק ןיא 200,000, טימ 1933 בייהנָא ןיא טרילָאר

 טערט ,עשרַאװ ןיא ןעגנולעטשרָאפ עכעלטע רע טיג 1933 רַאור

 .א ,וָאקרוט טנומגיז) *טקַאפ, עּפורט רעד ןיא ןיירא 'ךאנרעד

 (יקסוועראמ םהרבַא ,טילש ַאינעג ,שטיװָאלַאגעס  ַאּרַאלק .,ןייטש

 רעשזדָאל ןיא 1922 ץרעמ 10 םעד ףיוא טריפ רע רעכלעוו טימ

 "תומשנ עטפיוקרַאפ, ,גנוצעזרעביא ןייז ןיא ,?רעטַאעט ַאלַאקס,

 ןוא לאיַנַאּפ ,מ ןופ ןטקַא 5 ןיא עסעיּפ ,(םור טימ ןעלדנַאה סָאװ ייז)

 ןעגנולעטשראפ עקידרעטייוו יד ןיא ךיז טקילײטַאב ןוא ,ארוינ .פ

 -ירק ןיא, סענזיצַאק ןוא "יוועל .רד,; סדלָאג ןיא עּפורט רעד ןופ

 -עט יקסנימַאק,; רעװעשרַאװ ןיא ףיוא רע טריפ לירּפַא ןיא ."סיז

 קיזומ) "רעגניז רעד עקשָאי; עידעמָאק עשילַאקיזװמ יד *רעטַא
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 רעטַאעט ןשידיי

 שזדָאל ןיא טרעצנָאק-רעדיל ַא ףיוא סױרַא טערט ,(ַאדנוקעס םולש

 -טנעצ; רעװעשרַאו ןיא לָארטּפױה יד טליּפש ןוא ףיוא טריפ ןוא

 ןוא שטנעמ ,ןַאמ, עמַארדָאלעמ ספלואוו ןָאמייס ןיא *רעטַאעט לַאר

 ."רעטָאפ

 : םעד ןגעוו טביירש ןליזיימ| .מ .נ

 ןשינעבעלרעביא ערעווש טָאה (ןיבור .מ) קינזער םַאהַארביײא,

 טקירד ןוא טימ טבעל םלוע רעד ןוא ,רעניז ַא סורַא טיינ ןוא

 ןוא רעטכעלענ ןקיצרַאה טימ ?יפענטימס ןֹוא דיילטימ םעד סיוא

 ךָאנ טדער רעוו .ןליּפש ןטימ ןיא ןטנעמסידָאלּפַא עקיכליה טימ

 ןשיטַאמַארד-שירעלטסניק ןייז ףיוא ּפֶא טגניז ןיבור םחנמ ןעוו

 ָאטינ רועיש ןייק ןיוש זיא ןַאד ,דיל ַא ךָאנ ןוא דיל ןייא רענייטש

 .מ . .. .טלעטשעג ןייפ רָאנ זיא עסעיּפ יד .ננורעטסייגַאב רעד וצ

 .טנַאה עשירעסישזער עטינעג ןייז ןזיועגסױרַא ָאד טָאה ןיבור

 טימ טָאה רעכלעוו ,ןיבור םחנמ רעד טנַאמרעד ָאד ךיז טָאה יאדוא

 -םולש טימ רעטַאעט 'יצשָאװָאנ, ןיא טריפמוירט קירוצ רָאי רַאּפ ַא

 סנױַאפדלָאג ןוא 'קירק עינעב , סלעבַאב ןיא ,,200,000! סמכילע

 יד ןסיירטימ ןָאק ןיבור .מ ... ,רעבָא ,למעל ינוק ייווצ יד,

 -רַאפ ןיבור .מ ןֹופ רעבָא .םלוע םעד ןסיירטימ ךיוא ןוא ןטסיטרַא

 וצ חכב זיא רע .גנוריפפיוא ןימ אזַא יװ רעמ ?יפ רימ ןעננַאל

 ."רעמ ןבעג

 טריפ רע ואוו ,ענליוו ןיא .ר טרילָארטסַאג 1922 רעבמעצעד ןיא

 ןופ גנוריפנָא יד רעביא רע טמענ ךָאנרעד ,"לייטרוא רעד; ףיוא

 ןוא 7200,0000, ףיוא טרָאד טריפ ,עקָארק ןיא רעטַאעט ןשידיד

 ןייק קירוצ ךיז רֶע טרעק 1924 רַאונַאי ןיא ןוא "לעמעל ינוק;

 .עקירעמַא

 -יד) *רעטַאעט קילבָאּפ, ןיא ,רַאטס סלַא ,ןײרַא רע טערט ָאד

 "לדיימ ַא ןוא רענעמ יירד; ףיוא טריפ ןוא (דנַאלָאר -- עיצקער

 ץרעמ 28 םעד .(יקסנישמור ףסוי -- קיזומ) שעל רָאדיזיא ןופ

 -קַא רעשידיי רעד ןיא דילגטימ סלַא ןעמונעגניײרַא .ר טרעוװו 5

 רעמוז ןוא עקירעמַא ןיא ןענָאזעס עקינייא טליּפש רע .עינוי ןרָאיט

 ףיוא טריפ רע ואוו ,עניטנעגרַא ןיא ןרילָארטסַאג רע טרָאפ 8

 עטליּפשרַאפ ןייז; סלעגיס םַאילױו ,"לעמעל ינוק, ,0002

 .ָאקנעשטיניוו .ב ןופ ן*ירדנ לכ,} *ןטלעוו ייווצ , ןוא "טלעוו

 ןָאעס םעד רעדיו .ר טליּפש ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעגקירוצ

 עסעיּפ יד ףיוא טריפ רע ואוו ,"רעטַאעט קילבָאּפ , ןיא 9

 טרילָארטסַאג ,סרעטַאעט ערעדנַא ןיא ךָאנרעד ,"רַאנ רעגולק רעד,

 סקלָאפ; ןיא ןימע-ןב טימ רע טליּפש 1944 ןוא ץניוװָארּפ רעד רעביא

 ,?רעטַאעטי

 רעבָאטקָא ."רעטַאעט טסנוק רעשידיי, ןיא .ר טליּפשע 7

 ןיא ,ץיײטשדלָאג י ינעשזד טימ ןעמַאזצ ,רֶע טרילָארטסַאג 7

 ילבלל עקיצנייא ריא; עסעיּפ רעד ןיא .ָאגַאקיש

 יא-ךעעג רוט יש ףיזא-ןרָאפעג .ר זיא 1950-1952 ןרָאי יד ןיא

 ןלַאנָאיצַאנ- שידיי ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא עדַאנַאק ןוא עקירעמַא

 טעטש 607-70 ןיא ךרעב ןטָארטעגפיוא זיא ןוא דנַאברַאפ-רעטעברַא

 ךיוא ,טרעצנָאק ןסיורג ַא רעסיוא ,טריפעגפיוא ןוא ךעלטעטש ןוא

 לטעטש ַא; סענעצס יירד ןוא ןטקַא ייווצ ןיא ליּפש סדייווש קרַאמ

 ןטירטפיוא יד טָא ןגעוו .(ַאדנוקעס םולש -- קיזומ) *ףיוא טכַאװ

 :עענרוט ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,סירעה .לֵא טביירש

 גנַאהרָאפ םעד ןבייהפיוא טזָאלעג טינ לָאמנייק טָאה ןיבור םהנמ ,

 טרילָארטנַאקכָאנ ןוא עניב רעד ףיוא ףױרַא טינ זיא ןיילַא רע זיב

 השבלה יד וליּפַא רָאנ ,גנוטכיײלַאב ןוא גנוטַאטשסיױוא יד רָאנ טינ

 -לָאק םעד טכיילנעגסיוא רע טָאה םעד ייב ,רעמענלייטנָא ןדעי ןופ

 ןוא ,לקער םנופ עּפַאלק יד טכיררַאפ םענעי ייב ,דמעה ןופ רענ
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 ןָאט ּפַאלק ַא טייקכעלטרעצ רעכעלרעטָאפ טימ רע טנעלפ ייבדעד

 -סױרַא טסעוו וד זַא; ;ייברעד ןנָאז ןוא ?סקַא ןפיוא רָאיטקַא םעד

 "?םרעמָאטסָאק , יד לייו ,לוק םעד ףיוא בכיוה ,םלוע ןרַאפ ןייג

 עטשרע יד יו טכער ַאזַא טקנוּפ ןבָאה ןעייר עטצעל יד ןיא |םינוק }

 ןייד טינ ?קניוורַאפ ,ןנָאז וצ טסָאה וד סָאו ןרעה וצ סעקינעייר

 טָאה טייקיורג ענַאטָאנָאמ ,ענרעזימ לייוו ,סיוא יז רעטיירב ,עלָאר

 טמוק .גונענרעביא ןיוש ןבעל ןכעלנעטדנַאט ןייז ןיא שטנעמ רעד

 ןבעל סָאד ןבעג םיא ןעמ ףרַאד ,רעטַאעט ןיא שטנעמ רעד ןיוש

 -יירברַאפ ןוא טרענעשרַאפ ,טכיל ןלופרילַאק ןיא טבוטמוי-רַאפ
 "טרעט

 ,לארשי תנידמ ןיא טרילָארטסַא

 ןטימ טריפעגפיוא קרָאי-וינ ןיא רע טָאה 1956 רעבָאטקָא ןיא

 א ןיײז וצ רעווש, סמכילע-םולש "לבמַאסנַא-רעטַאעט רעשידיי;

 ,?ָאריּפַאש דוד; לָאר יד טליּפשעג ןוא "דיי

 ח ןופ ןקורדנייא יד עז ,ןליּפש סָאד ןוא גנוריפפיוא רעד ןגעווו

 | .3295--96 .זז) ןילדרעווס .רד ןוא ךיירנערהע

 ןשידיי; םייב *דיי ַא ןייז וצ רעווש; ןיא ןליּפש ס'.ר ןגעוו ןוא

 : ןילדרעווס .נ .רד טביירש ,?לבמַאסנַא-טסנוק

 עטסבַאנַאב עטסעב ערעזדנוא ןופ רענייא זיא ןיבור םחנמ זַא,

 תמאב זיא'ס .ןעלפייווצ טינרָאנ ןעמ ףרַאד םעד ןיא ,רעליּפשיוש

 .ךיוא -- לָאמסָאד .עניב רעד ףיוא ןעעז וצ םיא ןנינעגרַאפ ַא

 ,ץנַאג א זיא לָאד-ָאריּפַאש דוד רעד ןופ גנוסַאפפיוא סניבור םגה

 סרעדנוזַאב ,ןעעז וצ טנהעוועג סע ןענייז רימ יו ,ערעדנַא ץנַאג

 -ַאש דוד זיא ןצרַאװש ייב .עיצּפעצנַאק-ץרַאװש סירָאמ רעד ןיא

 -ענסיוא טינַארנ ןופ יו ױזַא ,טסעפ ,דילָאס ןעמוקעגסיורַא ָאריּפ

 זעוורענ ,?דנעמ-םחנמ רעמ ָאריּפאש ןיא ןעניבור ייב .טרעמַאה

 -נַא סניבור טליפעג ךיא בָאה טקַא ןטשרע ןיא ,טיירטשעצ ןוא

 ןייז ןיוש זיא ,טקַא ןטירד סרעדנוזַאב ןוא ןטייווצ ןיא ,טייקשרעד

 רעמ ,רעשיטסילַאער ,רעטסעפ ,רעקידלצראוו ןרָאװעג "ָאריּפַאש ,

 .ןטכארטרַאפ ךיז רעיושוצ םעד טנניווװצ סָאו ,טייקכעלנעזרעּפ

 םעד ןענעכייצ םייב עיניל סניבור זַא ,ןנָאז וצ םעד טימ ןיימ'כ

 ןיא רעדייא גַאז-ניז ןיא ןעוועג רעכינ זיא טערטרָאּפ-ָאריּפַאש

 ",ךירטש ןטמיטשַאב ,ןטסעפ ,ןרָאלק

 זיא רע .עניטנעגרַא ןיא טרילָארטסַאג רעדיוו .ר טָאה 1958 ןיא

 -ַאמַארד רעד ןיא טכיל דוד ןופ ר"א ןטָארטעגפיױא 1958 ץרעמ ןיא

 םעד ןוא ,סיװעשַאב .י ןופ "*לביטש ןיד תיב סנטַאט ןיימ , עיצַאזיט

 טסַאו ,ר טָאה 1954 ןיא

 סטכיל דוד ןיא "אבכוכ רב, סלַא ןטָארטעגפיוא רע זיא 1958 יַאמ 3 -

 דוד ,ושָאטַאּפָא ףסוי ,ןדַאפדלָאג םהרבא טול עסעיּפ רעטעברַאַאב
 ,ווָאנבוד ןועמש .ּפָארּפ ןוא גרעבנעזָאר המלש ,יקסניּפ

 :ןליּפש ןייז ןגעוו טביירש ןילייב .ט

 טינ םיא טביירט רע .אבכוכ רב ןרַאפ ןָאט ַא טיג ןיבור םחנמ , '
 זיא סָאװ ,שטנעמ ןטושּפ םעד יוװ רָאפ םיא טלעטש רָאנ ,רעביא
 ייב ןַאמרעטילימ ַא וליפַא ןעוועג ,טרילימיסַארַאפ ןיטולחל ןעוועג

 רעשידיי ןייז לָאמַא טימ טכַאװרעד סע ןעמעוו ייב ןוא ,רעמיור יד

 רעד רַאפ ןייז וצ בירקמ ךיז טיירג רע זיא רַאפרעד ןוא ,םַאטשּפָא

 ןיבור םחנמ סיוא טריפ קַאמשעג טימ .קלָאפ ןייז ןופ טייהיירפ

 ןוא ןאמדלאוו הרוּפצ טימ טעוד רעד זיא ןייפ ,עלָאר-סגנַאזעג יד

 ןופ עטָאנ ַא טימ אבכוכ רב םעד ןליּפש וצ קיטכיר ץנַאג זיא סע

 ."קינַארט

 -ָאשענ, ןיא ןטָארטעגנײרַא .ר זיא ,עניטנעגרַא ןופ ןעמוקעגקירוצ

 ענייפ , טריפעגפיוא 1958 רעבָאטקָא ןיא טָאה רע ואוו ,רעטַאעט *לַאנ

 .שטיוװָאנַאמלַאק .ה ןוא ןַאמיירפ ,ל ןופ *ןשטנעמ
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 .ה *רעטַאעט ריעפיעמ, ןיא טריפעגפיוא .ר טָאה 1961762 ןָאזעס

 ,"לָאה יטיס טיַאפ .וָא עסעיּפ סעשטיווָאנַאמלַאק

 עניב רעד ףיוא ןליּפש טצעל ס'.ר ןגעוו טביירש ןילדרעווס .נ .רד

 :"לָאה יטיס טייפ ייג; סעשטיוָאנַאמלַאק ןיא

 טנעצָארּפ 80 ןַא רעפענמוא זיא רעטַאעט-ריעפיעמ ןיא . . . ,

 שידיי סָאד ךיוא ןוא ,שידיי ףיוא ןיוש זיא עקירביא סָאד ,שילגנע

 עכלעוו ,עזָארּפ רעד ןֹופ םַאנסיוא ןטימ ,שילננע טימ טשימעג ןיא

 ןעו ענעצס יד זיא ךעלסענרַאפמוא ... ןיבור םחנמ טדער סע
 ,טכאנ-רדס רעד ייב שודיק טכַאמ (גרובזניג םהרבא) ןיבור םחנמ

 ןלעפעג ךיוא רימ זיא'ס .הניננ ןייז ןרעה וצ ןגינגרַאפ ַא זיא'ס

 סָאװ ,ןעדייז ןשידיי ןנולק םעד טליּפשעג טָאה ןיבור יוװ ןרָאװעג

 ױזַא יו סייוו ןוא רעדניק ענייז ןדנובעגסיוא ןעק ,ןבעל סָאד ןעק

 -סיוא םוצ סע טמוק סרעדנוזַאב .רשיה ךרד ןפיוא ייז ןסיוטש וצ

 טָאה ןוא קיסעמעניב רעמ ןיוש זיא סָאוװ ,טקַא ןטייווצ ןיא קורד

 ."םעט רעמ ךכ ַא

 ,קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג ,ר זיא 1962 ינוי 18 םעד

 : טביירש סירעה .,לַא לַארטַאעט רעד

 ןוויסַאמ ,ןטיירב ןופ רָאיטקַא רעד ןעוועג זיא ןיבור םחנמ,

 -ַאער יד טלצרָאװרַאפ ךיז ןיא טָאה סָאװ ,רָאיטקַא רעד ; םענרַאפ

 גנַאל ןדנוטש ,לָאמַא ןופ רעטַאעט ןשיסור ןופ עלוש עשיטסיל

 עטשרע ענייז ןנעוו ןלייצרעד ןוא ןדייר וצ ןרָאװעג דימ טינ רע זיא

 ןזעינילער ַא טימ טָאה'מ ואוו ,עניב רעשיסור רעד פיוא טירט

 ןייז לָאז גנוגעװַאב עשירָאיטקַא עדעי זַא ,ןעווענ דיּפקמ רעטיצ

 .?לַאטעד ןטסנעלק ןזיב ײרט-רוטַאנ

 טָאה'מ תעב זַא ,טלייצרעד םיא טָאה .ר יו רעביא טיג סירעה ןוא

 -גנאהעג 7, סװװעערדנַא טליּפשעג *רעטַאעט-טסנוק רעװקסָאמ, ןיא

 ַאזַא טימ ןצירּפשסױא רעירפ לַאז-רעטַאעט םעד ןעמ טגעלפ ,"ענעג

 עטכייפ יד ןופ חיר םעד ןפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,טייקיסילפ עשימעכ

 -יטש רעד ןיא םלוע םעד ןעגנערבוצניירַא ידכ סעמרוט יד ןיא טנעוו

 ןַא זיא סָאד זַא ,גנוקרעמַאב רעד ףיוא ןוא ,עסעיּפ רעד ןופ גנומ

 : טכָאקעצ טשרע .ר ךיז טָאה ,םזילַאער ןופ גנוביירטרעביא

 ףיוא ,אמזונ ףיוא טיובענ זיא ךַאפ-רעטַאעט רעצנַאנ רעד,

 -געט-נָאט עיור סָאד ןרענייפרַאפ ןוא ןרעטיירברַאפ ,ןרעסערגרַאפ

 רע .,קילנמוא ןַא ןפָארטעג טָאה ןשטנעמ א :לשמל .ןבעל עכעל

 רעצ ןייז ךיז ןיא שטנעמ רעד טגָארט ,עידעגַארט ַא רעביא טבעל

 ענייז ןיא גָאטייװ ןייז טימ ךיז טלַאהַאב רע .,ןגרָאברַאפ ןוא ליטש

 רעבָא ,ליטש רעד ןיא שחלב טגָאטייו רע ןוא תומא 'ד ענעגייא

 'וד טָא וליפא ןזומ ,עמַארד אזַא טליּפש'מ ןעוו ,עניב רעד ףיוא

 רעד ךרוד ליױװ ,םר ?וקב ןרעוו טכַארבעגסױרַא ןרייל עשידיחי

 -רעדנוה טלעטשעגנָא רָאיטקַא ןפיוא ןענייז ,טנַאוװ רענעּפָא רעטרעפ

 ןלָאז ייז זַא ,רַאפרעד טלָאצַאב ןבָאה סָאװ ,ןרעיוא ןוא ןניוא רעט

 ,סָאד ןוא ,עינָאגַא עכעלשטנעמ עפיט יד-טָא ןרעה ןוא ןעעז ןענָאק
 ."! ןייז םזנמ ןיוש ןעמ זומ ,לרעדורב

 :טגָאזעג טרעוו "רוטלוק עשידיי, ןיא גָאלָארקענ ןיא

 ןדנובראפ ןבעל ןוא בייל טימ ןעוועגנ רע זיא רָאי 40 רעביא . ..,

 ,ןטסנידרַאפ עסיורנ טָאה רע רעכלעוו רַאפ עניב רעשידיי רעד טימ

 םניא עלַאר עקיטכיו ַא טליּפשעג רע טָאה סרעדנוזַאב רָאג ..;

 -כיוו יד ןיא טעברַאענטימ ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןרעפעב

 רעטנָאנ א ןעווענ זיא רע ... .ןעננומענרעטנוא-רעטַאעט עטסקיט

 -רעטנוא ענייז ןופ ?יפ ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא ףוקיא ןופ טניירפ

 טימ שטנעמ א ןעוועג זיא רע .ןטרעצנָאק ןוא ןעגנורעייפ ,ןעננומענ

 ,עניב רעשידיי רעד וצ ,טרָאװ ןשידיי םוצ גנואיצַאב רעטסנרע ןַא
 .ןפַאש ןשידיי םעד ןופ ןָאפ יד ךיוה ןטלַאה טימַאב ךיז לָאמעלַא ןוא
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 ןופ ןָאקיססעל

 רעכיוה טימ שטנעמ א רעטַאעט ןשידיי םעד ןופ קעוװַא זיא סע

 ַא ןעוועג זיא רע ,בנא .ןסיוו שידיי ןכייר ןוא רוטלוק רעשינעצס

 טלייטעג ךיז רע טָאה נעט יד טשרע ןוא ,ןשַא םולש ןופ בורק

 ."בורק ןסיורג ןייז ןנעוו ןעננוניימ ןוא ןקורדנייא ענייז טימ

 : וזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ךיירנערהע םייח

 -וצנָא, ,ןּפַאכוצנָא רעווש זיא סניבור טייקכעלנעזדעּפ עצנַאנ יד,

 שטנעמ רעד ,'רע זיא סָאד טָא, ןנָאז ןוא !טנַאה רעד טימ ןעמענ

 עצנאג ,זדנוא ןשיווצ ,זדנוא טימ טבעלעג טָאה סָאװ ,רעלטסניק ןוא

 ןריבורּפ רימ ןוא קעװַא זיא רע זַא ,טציא .רָאי קיסיירד ןוא ייווצ

 סלַא ןעגנוכיירגרעד ענייז ןופ ,ןבעל ןייז ןֹופ לכח ךס ַא ןכַאמ וצ

 זיא ןיבור םחנמ זַא ,ךיז רימ ןּפַאכ ,שטנעמ סלַא ןוא רעלטסניק

 ןעוועג ךָאד זיא רע רעבָא ,טלעוו-רעטַאעט רעשידיי רעד טימ ןעוועג

 ,ןעוועגנ טינ עגעלָאק ַא טימ זיא רע טנעָאנ יוו .ריא ןופ טרעדנוזעגנּפָא

 .הציחמ עכעלרעניא ןַא טריטסיזקע ייז ןשיוװצ טָאה

 -םיוא ןטשרע עמאס סניבור ןעעזענ ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד

 ,,טנזיוט טרעדנוה ייווצ , סמכילע-םולש ןיא -- עקידעמַא ןיא טירט

 ןעעזעג ךיז רַאפ ןבָאה -- רעטַאעט דנַאלַאר ןקילָאמַא םעד ןיא

 ןוא ןטרינילּפיצסיד א ,רענניז ןטלושענ ַא ,רָאיטקַא ןקיטולבלופ ַא

 -ַאעט ןשידיי ןרַאפ סוילּפ רעתמא ןַא ,רָאסישזער ןקידנרינילּפיצסיד

 טעוו רע זַא ,ןפָאה טגעמעג ןוא ןטרַאוװרע טנַאקעג טָאה ןעמ .רעט

 רעוויטיזָאּפ ַא ,עניב רעשידיי רעד רַאפ סניוועג רעסיורג ַא ןייז

 םעד ןופ סעבמַאד יד ןקראטש ןפלעה טעוו סָאװ ,חכ רעשירעפעש

 -רעטאעט ןוא ץנענילעטניא ,טנַאלַאט ןייז טימ .רעטַאעט ןשידיי

 .םעד וצ ןעוועג יואר רע זיא ןסיוו

 -ּפשיוש סֵלַא ייר רעטשרע רעד ןיא ןענַאטשענ זיא ןיבֹור םנה

 ןופ רעטיהנייא ןוא רעיוב ןייק רעבָא רע זיא ,רָאפישזער ןוא רעל

 !ענייז ןטייקיאעפ עסיורג ענייז .ןרָאװעג טינ ָאד רעטַאעט ןשידיי

 ,טייקיזָאלטומ ןוא טײקנזָאלענּפָא ןַא ןופ טעטנעּפעג ןעוועג יו ױזַא

 .ויטַאיציניא ןייז ןוא טײקטנַאוװעג ןייז טריזילַארַאּפ ןבָאה סָאװ

 ןטסעבמַא רעבָא ,ןלָאר עשיטַאמַארד ןליּפש טנַאקעג טָאה רע

 ןבָאה סָאוו ,עקינעי יד יוװ ,ןלָאר-רעטקַארַאכ ןיא ןעוועג רע זיא

 טָאה רע .ןגָאז תודע ןלעוו רעקיכלימ רעד היבוט סלַא ןעעזענ םיא

 ןייז ,ךוליה ןייז ,רוניפ ןייז ,ןענניז וצ םיטש עלופ ַא טַאהעג

 דור . ,. ,רעגניז-רעבָאחביל א רַאפ טסַאּפעג טינ רעבָא ןבָאה טכיזעג

 ןשיווצ קוליח םעד טסואוועג טָאה ןוא עניב יד טנעקעג טָאה ןיב

 וצ ןעמוקענסיוא םיא זיא רעבָא ןטלעז .ןַאנַאלַאב ןוא דעטַאעט

 םעד טימ ןסימָארּפמַָאק ענייז עֶלַא ץָארט .גנוריפפיוא ןַא ןריסישזער

 רע -- טיורטעג טינ םיא ןעמ טָאה ,רעטַאעט ןשילַאקיזומ ןשידיי

 ןשידיי ןכעלטינשכרוד םעד רַאפ 'שירַארעטיל; וצ ןעוועג זיא

 ."רעטַאעט

 : ךיירנערהע טביירש ,שטנעמ סלַא .ר ןגעוו קידנעייגרעביא ןוא

 עטסטנעַאנ ענייז סָאװ ,םעד ןופ קידנלייטרוא ,ןיבור םחנמ,

 ןָארַאב, ןיפ ַא .עיזָאטנַאפ-לעב ַא ןעוועג זיא ,ןלייצרעד ןגעלָאק

 ,תוישעמ עשיטסאטנאפ ענױױזַא טלייצרעד טָאה רע .'ןזיוהנעכנימ

 ןַא ,גנוגייצרעביא ןופ ןָאט אזא טימ ןוא טכיזענ ןטסנרע ַאזַא טימ

 תעשב ןבָאה בולק-ןרָאיטקַא ןיא רעדָא עניב רעד רעטניה םירבח יד

 זַא ,ןייז טינ קפס ןייק ןָאק סע .טניוטשעג ןוא טביולגעג השעמ

 -ןַאפ ןייז ןופ ליּפש םעד ןיא טבעלענסיוא ךיז טָאה ןיבור םחנמ

 רעד רַאפ עיצַאסנעּפמָאק ַא ןעוועג ןענייז ענייז תוישעמ יד .עיזַאט

 טמוק רעלטסניק ןשידיי ַא רעכלעוו ןיא טייקכעלקריוו רעדנשיוטנַא
 .ןבעל וצ סיוא

 לָאמנייק טָאה ;ךיז טנַאלקַאב טינ לָאמנייק טָאה ןיבור םחנמ

 ןוא .טניירפ ןטנעָאנ א רַאֿפ וליפַא ךיז טלּפענקעגרעדנַאנופ טינ
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 רעטַאעט ןשידיי

 רעביא םיא ךָאנ טכיילב ,קיבייא ףיוא קעװַא זיא רע זַא ,טציא

 ןבָאה רימ סָאו סורדרַאפ רעדננָאנ ַא ןוא טלַאטשענ עקידנמַאש ַא

 םיא טָאה טבילעג .רעסעב ,רעמיטניא ,רעטנענ טנעקענ טינ םיא

 זיא רע .גנורירַאב ןיא ןעמוקעגנ םיא טיס זיא סָאװ ,רענייא רעדעי

 רע .,רעטוג א ןוא רעשירענינרַאפ ַא ,שטנעמ רעכעלרע ןַא ןעוועג

 טיירּפש רע ןעוו ןטייקכיוה עסיורג רָאָנ ןכיירג טנַאקענ טלָאװ

 ןלעוו ,טײרּפשענסיױא טינ ייז טָאה רע סָאװרַאֿפ ,לנילפ ענייז סיוא

 ." ןסיוו טינ לָאמנייק ןיוש רימ

 : טביירש ןילדרעווס .נ .רד

 ןופ רענייא .רעליּפשיוש רעטונג ַא ןעוועג זיא ןיבור םחנמ,

 ךיוא טָאה ןיבור םחנמ .עטסטנעגילעטניא ןוא עטסעב ערעזדנוא

 םחנמ .ריליסקלָאפ ַא ןוא ןונינ ַא ןשטייטסיוא ןוא ןענניז טנעקעג

 ךיז ןסירעג ןטלעז טינ ןוא ןסעיּפ ןריסישזער ךיוא טנעלפ ןיבור

 ןִא ןביירשוצוצ רעדָא עסעיּפ ַא ןכַאמוצרעביא ידכ ןעּפ רעד וצ

 -כרוד ַא .ןעגנולעג רעבָא םיא סע ןזיא דימת טינ .ייווצ רעדָא טקַא

 ןופ הלעמ יד טַאהעג טָאה ןיבור .ןָאטענ ייוו םיא טָאה לַאפ

 .ןגרָאמ ןבילוצ הלוע ןַא לָאמַא ןסענרַאפ

 ןעמעוו טימ ןרָאיטקַא עשידיי עטלייצעג יד וצ טרעהעג טָאה רע
 רוטַארעטיל ןגעוו ןסעומש ןוא שיט א ייב ןצעז טנָאקעג ךיז טָאה'מ

 ןרַאפ טעטעיּפ ַא טַאהעג ןוא טנעיילעג ליפ טָאה רע .רעטַאעט ןוא

 .טרָאװ ןטקורדענ

 ןטסנעלק ןזיב לָאר ַא ןטעברַאפיוא טנָאקעג טָאה ןיבור םחנמ

 ,רעלטסניק א ןופ הנרדמ ַא וצ ךיז ןביוהרעד ןליפַא ןוא לַאטעד

 טָאה ָאד ,קרעוו סמכילע-םולש ןופ ןעננוריפפיוא יד ןיא לעיצעּפס

 סָאװ ,רעדנואוו ןייק טינ .רעסַאוװ ןיא שיפ ַא יו טליפעג ךיז רע

 -םולש ןופ ננוריפפיוא רעד טימ ןעמָאנ ַא ןברָאװרעד ךיז טָאה ןיבור

 .'סניוועג עסיורג סָאד, סמכילע

 ,ןליוּפ ןיא ןטירטפיוא ענייז טימ גלָאפרע סניבור קנעדעג ךיא

 ,תונעט ליפ ןעניבור וצ ןבָאה טנָאקעג ןעמ טָאה רָאסישזער סלַא

 .ןזיוועגנָא תונורסח יד םיא טָאה קיטירק-רעטַאעט עשידיי יד ןוא

 .ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעוטפיוא ענייז טנעקרענָא ךיוא רעבָא טָאה'מ

 יטיס טייפ ָאנ; ןיא טליּפשעג רע טָאה ןָאזעס םענעגנַאנרַאפ םעד

 זיא ערעימערּפ רעד רַאפ שדוח ַא .רעטַאעט-ריעפיעמ ןיא 'לָאה

 ךערּפשעג ןרעגנעל א ןיא ןוא עיצקַאדער ןיא ןעמוקענפיורַא רע
 םענעכָארבעג םעד ןדייר טינ ןפוא םושב טעוװ רע זַא ,טרעכיזרַאפ

 רע ... .עניב רעד ףיוא שידיי ןטעשטעלַאקעצ םעד ןוא שילננע

 -ַאב'ס יו ןושל-עמַאמ ןדייר טעוו רע .,ןעמעשרַאפ טינ שידיי טעוװ

 עקַאט זיא רע .טרָאװ ןטלַאהעג טָאה ןיבור םחנמ .ןייז וצ ףרַאד

 ,רעטַאעט-'ריעפיעמ , ןיא רעליּפשיוש רעשידיי רעקיצנייא רעד ןעוועג

 .שידײ רָאנ טדערעג טָאה סָאװ

 םעד ןופ הדירי רעד ףיוא טנָאלקעג טפָא ךיז טָאה ןיבור םחנמ

 ןייז ףיוא טגָאלקעג ךיוא ךיז רע טָאה סנטצעל .רעטַאעט ןשידיי

 רעכיז ןוא רענעלּפ עשיטסיטרַא טָאהעג ךָאנ רעבָא טָאה רע .טנוזעג

 טכירעגמוא ןוא לענש ױזַא טעוו תומה ךאלמ רעד זַא ,טכַארטעג טינ

 ערעזדנוא ןופ רענייא טלעוו רעד ןופ קעוװַא זיא'ס ... .ןעמוק

 טימ םלוע ןשידיי םעד ןעוועג הנהמ טָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא עטסעב

 ,עניטנעגרַא ןיא ךיוא רָאנ ,עקירעמַא ןיא רָאנ טינ טנַאלַאט ןייז

 ךָאנ ןענייז סע ואוו ,טלעוו רעד ןופ ןלייט ערעדנַא ןיא ןוא לארשי

 ."םיבושי עשידיי ןעוועג

 : טביירש רוקרעמ ףלָאװ לַארטַאעט רעד

 רעד ןופ רעלטסניק עטסליטַאסרעװ יד ןופ זיא ןיבור םחנמ ,

 ַא םיא טיג .ץנַאלעסקע רַאּפ טסיטרעצנָאק ַא ןוא עניב רעשיריי

 ןיא ןעלדנַאװרַאפ חטש םעד טעוװ רע ןוא ץענעג ַא יו סיורג עניב
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 סָאװ ,ןדָאזיּפע ןוא סענעצסַאמ ןלָאמּפָא טעװ רע ,ענערַא רעפיורנ ַא

 טינ ףרַאד רע .לוק ןייז טימ ,םיטש ןייז טימ סיורַא טרעביוצ רע

 .ןטנעמורטסניא עלַא טרעוו ןיילַא רע .גנוטיײלנַאב עשילאקיזומ ןייק

 .ּפמעק רעזנוא, ןופ !ל?לקניוו ןשירַארעטיל, םייב ןעוועג זיא סָאד ...

 -פיוא רע ןיא עניב רעניילק רעד ןופ לטערב ןייא טעמכ ףיוא ..,

 .2 .ו ןיא .טלייצרעד טָאה רע סָאװ ,תוישעמ ייווצ ןיא ןטָארטעג

 -ָאקינ רעד, סרואינש ןמלז ןיא ןוא 'טָאנ טימ חרות ןיד ַא, סצרּפ

 טָאה רע ןַא ,ןרָאװעג רָאלק רימ זיא סע ,'טַאדלָאס רעקסוועיַאל

 רע .עֶלָאר א טרידוטש ןעמ יװ טרידוטש טשינ תוישעמ ייווצ יד

 ןטולב ענייז ןיא ןסָאנעגניירַא ךיז ןבָאה ייז .ןעננולשעננייא ייז טָאה

 .ןעגנוזעגסיורַא ייז ןוא טבעלענרעביא תוישעמ ייווצ יד טָאה רע ןוא

 רעשירעלטסניק ןימ ַאזַא טימ ןלָאמענּפָא ןטלַאטשעג עלַא טָאה רע

 ןעגנַאנעגטימ טריזיטָאנּפיה יו זיא םלוע רעצנַאנ רעד זַא ,טייקטכע

 ןופ םלוע רעד .ןריפ םיא טלָאוװעג רָאנ טָאה ןיבור ואוו םיא טימ

 ןענייז םלוע ןשיווצ .םלוע ןייק טָאלג טינ זיא ?קניוו ןשירַארעטיל

 רעקיטּפעקס טָאלג ןוא רעלעטשטפירש ןוא ןרָאיטקַא ןעוועג ךיוא

 .טריריּפסניא ןעמעלַא טָאה ןיבור רעבָא ,רעקיניצ טָאלנ ןוא

 רענעגייא ןייז ןיא טרעדנואווַאב ןוא ןעעזעג םיא בָאה ךיא

 ןעוועג זיא רעדיינש ןייז .'200.000, סמכילע-םולש ןופ גנוריפפיוא

 ןיא רע ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ 'סניוועג עסיורג סָאד;

 .ה ןופ 'ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ סנ רעד, רעד ןיא 'סנ, רעד ןעוועג

 ןופ גנַאזעג סָאד, ןיא 'גנַאזעג, סָאד ןעוועג זיא רע ןוא ,קיווייל

 ,רואינש ןמלז ןופ !רּפעינד

 ןרעטסיינַאב ןוא ךוב-ןָאפעלעט םעד ןענעייל ןעק רע, : עזַארפ יד

 ןעו עדנעגעל רעדָא רקש רעשילַארטַאעט ןייק טינ זיא 'םלוע ןַא

 ביִל טינ בָאה ךיא... ,ןיבור םחנמ רעלטסניק םעד טניימ ןעמ
 ,,רעלטסניק רעסיורג ַא; וויטַאלרעּפוס םעד טימ ןפרַאוװוצמורַא ךיז

 ןדעי טימ ,םידינ ןוא םירבא עלַא טימ סָאד זיא ןיבור םחנמ רעבָא

 ןוא רעק ,ריר ןדעי טימ ,ליומ ןייז ןופ םעטָא ןוא גנַאלק ןוא טרָאװ

 ,"רעּפרעק ןייז ןופ דנעוו

 .רעלדַא סוילוי ןופ .9 .מ

 9,,6 לירּפא ,8 ,עגיר ,"ןגרָאמירפ, ,ײינעּפמעטס, סניבור -- ץרעג .מ

 ,טרָאד ,רעטאעט ןשידי םעיײנ ןיא ןיבור .מ ןופ טנװָאןרע םוצ --- אק-ל

 ,1929 לירּפא 0
 ,1929 יַאמ 3 ,טרָאד ,ןיבור .מ ןופ טנװָא רע --- |יאטיק ,מ} .ק
 .1929 ינוי 23 ,טרָאד ,ןָאטעגפיוא ןיבור ,מ טָאה סָאװ --- .מ .ק

 ינוקא ןגעװ עגיר ןיא) "רעטַאעט ןשידיא םעיינ, ןופ עבאגסיוא עקילָאמנײא

 ,ץילמעל
 ,1929 ילוי 4 ,ענװָאק ,"עמיטש עשידיא ,, ,ןיבור --- |ןייטשניבור} .ר .ר
 ,1929 ילוי 8 ,טרָאד ,רעגניז סלא ןיבור .מ -- ן--א

 .1929 ילוי 15 ,טרָאד ,(ןיבור .מ ןופ טריפעגפיוא) "ארעדאיאב, -- ן--א
 ינעב; ,"רעטַאעט ןשידיי םעיינ; ןיא ןָאזעס ןטרעפ ןופ גנונעפערע --- טיק

 -- סעיצארָאקעד .ןיבור .מ -- ישזער .לעבאב טול גנוריזינעצסניא ,"גינעק
 ,1929 .טּפעס 22 ,עגיר ,"ןגרָאמירפ , ,אי .מ

 עשידיא, ,ץטיל ןיא ןלָארטסַאג ענייז ,ןעניבור .מ ייב -- קנימ קילעז .ב

 ,1929 .װָאנ 27 ,ץנװַאק ,"עמיטש

 -פיוא רעט1) רעטאעט ןשידיי ןיא םכילע-םולש ןופ 200,000, -- קיש .ה
 ,1929 .װָאנ 28 ,טרָאד ,(ןיבור .מ ןופ טירט

 -ָאנ/ רעטַאעט ןיא טריפעגפיוא ,םכילע-םולש ןופ 200,000 -- לעגיופ ַא
 ,"טניהפ ,שטרװעקצאמ : סעיצַארָאקעד ,ןיבור םחנפ ; ישזער .?ישטשַאװ

 .19230 .טּפעס 7 ,עשראוו

 ,םכילע-םולש ןופ "200,000 ןיא טירטפיוא סניבור ,מ -- ןילטייצ ןנחלא
 ,1930 .טּפעס 8 ,עשראוו ,"סערּפסקע רעזנוא,

 ,"ט"לבילג ,רעטַאעט יצשָאװָאנ ןיא 200,000 סמכילע םולש -- ליזיימ ןמחנ

 .1930 ,37 ינ ,עשראוו

 -סקלָאפ עיינג ...רעניװעג רעסיורג רעד ,רעקָארָאס עלעמיש -- טַאּפ בקעי
 .1930 .טּפעס 10 ,עשראװ ,"גנוטייצ

 םחנמ : עיצַאזינעצסניא ןוא ישזער .200,000 : םכילע םולש -- ס--ק .ב
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 ,1920 .טּפעס 14 ,עשרַאװ ,"טנעמַָאמ , ,יצשָאװַאנ; רעטאעט .,ןיבור
 ,רעלטסגיק רעקיסַאלקטשרע ןַא -- ןיבור םחנמ -- ןַאמסטרָאװ .י ,רד

 ,1931 רעבָאטקָא 2 , .ג ,"עמיטש טעשידיא רענילקורב,
 ,1931 .טקָא 2 ,.י .נ ,"ש"זָאמ , --- *ליּפש ןוא גנאזעג --- ינודקומ .א .רד
 ,"גָאט , ,"דיל-סקלָאפ ןשידיא םינופ רעשטייטסיוא רעיײנ ַא -- ןילדע םאיליוו

 ,1921 .טקָא 2 ,י .נ
 ,",ורָאפ, ,רעטאעט דנאלָאר ןיא טירטפיוא ס'ןיבור םחנמ -- ןַאמלעגָאפ .ל

 ,1931 .טקָא 3 ,י .נ
 סעיונעטערּפ טסנוק טימ "סניוװעג עכיורג; ס'מכילע םולש -- דלאווכוב .נ

 ,1931 .װָאנ 6 ,י .נ ,"פ"מ ,, ,ליװזנַארב ןיא
 ,1921 .ָאנ 13 ,י .נ ,"שייאפ ,, ,שרעדנַא סעּפע זיא סָאד -- ןײטשדלָאג ,י .ב
 ,"ףמ.טש ףשידיא רענילקורב, ,ךעלסיב וצ סעלא ןעגעװ -- ןאמסטרָאװ .י ,רד

 ,1921 .װָאנ 12 ,י .נ
 ,1931 .צעד 25 ,א"ב ,"עסערּפ יד, ,סרעטַאעט -- ךעלאמ .ל

 רַאנַאא 1 ,י .ג ,"ש"אפ ,ײװדָארב ןוא ליװזנָארב -- ןײטשדלָאג .י .ב
2, 

 ,"גָאט, ,ענהיב רעשידיא רעד ףיוא ןעטערעּפָא עיינ 2 יד -- ןילדע םאיליוו
 .1932 רַאונַאי 1 ,י .נ

 ,,י .ג ,".װרָאפ , ,רעטַאעט דנַאלָאר ןיא "רעגניז ןעסַאג רעד, -- ףָאגָאר ללה
 ,1932 רַאונַאי 1

 ,1933 ,24 'נ ,עשרַאװ ,"ט"לבטיל, ,ןליּפשטסַאג סניבור םחנמ -- .מ .נ

 ,1933 .צצד 27 ,ענליו ,"גָאט , ,"לייטרוא רעד, -- רעיירד .ש
 -לעסקע, רעטַאעט ןיא ןיבור םעכַאנעמ ןופ טובעד רעד -- יקצינטישז .ל ,רד

 ,1938 לירּפַא ג ,א"ב ,"עסערּפ , ,"רָאיס
 ,1928 ,לירּפא 18 ,א"ב ,"צ"אד, ,סעיזנעצער-רעטאעט --- יקסנַאשזָאר לאומש
 ,1938 ,לירּפא 18 ,א"ב ,"עסערּפ , ,קינַארכ'רעטאעט -- יקצינטישז .ל .רד
 ,1938 יַאמ 10 ,א"ב ,"צ"אד, ,סעיזנעצער-רעטאעט --- יקסנַאשזָאר לאומש
 ,19238 יַאמ 10 ,א"ב ,"עסערּפ, ,קינָארכ-רעטַאעט --- יקצינטישז .ל ,רד
 ,1938 יַאמ 20 ,טרָאד ,ןעגנוקרעמאב ןוא ןציטָאנ --- ןילייב .ט
 ,1938 יאמ 22 ,א"ב ,"צ"אד , --- יקסנאשזָאר לאומש
 ,"ץסערּפ, ,ןיבור םעכאנעמ ןופ טנװָאנרע רעד טנייה -- יקצינטישז .ל .רד

 ,1938 ינוי 14 ,א"ב

 ,1938 ינוי 14 ,א"ב ,"צ"אד ,, ,ךאלטעלב-רעטַאעט -- יקסנַאשזָאר לאומש
 ,1928 ,ינוי 17 ,א"ב ,"עסערּפ, ,ןעגנוקרעמַאב ןוא ןציטָאנ --- ןילייב .ט

 ,1928 ינוי 17 ,א"ב ,"צ"אד, ,סעיזנעצער-רעטאעט -- יקסנַאשזָאר לאומש
 ,1955 יַאמ 6 ,א"ב ,"עסערּפ, ,"אבכוכ רב; -- ןילייב .ט
 ,ןָאפעלעט טַאלב ַא ןופ רעשטייטסיוא רעד ,ןיבור םחנמ -- רוקרעמ ףלָאװ

 ,1955 טסוגיוא 21 ,"טאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ,

 ,1956 ,טקָא 18 ,.י ,נ ,"שיזָאמ-גָאט , ,גנַאהרָאפ םייב --- ןילדרעװס .נ .רד
 ,",ורָאפ, ,ןברָאטשעג ,ןיבור םחנמ רָאיטקַא רעשידיא עטמירַאב -- {-)

 ,2 יַנֹוי 20 , ינ

 |יכדרמ-ףלָאװ} קדַאמ ,דייווש
 ,ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1891 יַאמ 15 ןריובעג 0

 עג .םידיסח רערעג ןופ עילימַאפ ַא ןיא
 ."הבישי סעשטיא 'ר , ןיא ןוא רדח ןיא טנרעל

 שטַאװירּפ ייב ןעמוקַאב גנודליב ענײמעגלַא

 ַא ןזיװעגסױרַא ןָא ןייוולגניי ןופ .רערע?

 -עגניירַא ,יײרעליּפשיוש וצ גנוגיינ עקרַאטש

 ןופ עיצקעס רעשיטַאמַארד רעד ןיא ןטָארט

 דוד ןופ ר"א) טקילײטַאב ךיז ןוא ?רימזה;

 ,ןלָאר ערענעלק ןיא (ץרּפ .ל .י ןֹוא ןַאמרעה

 ,"טנערב'ס, סצרּפ ןיא "היכרב/ סלַא ךָאנרעד
 סמכילע םולש ןיא "לאינד; ןעוועג זיא לָאר ערעסערג עטשרע ןייז
 רעביא ?רעבָאהביל, טימ ןכָאװ עכעלטע םורַא טרָאפ .ש .?ןשטנעמ;
 ןײרַא רע טערט ,ןצרּפ ןופ הצע רעד ףיוא .ץניוװָארּפ רעשילױּפ רעד
 רע עכלעוו) לוש רעשיטַאמַארד רעשיליוּפ רעװעשרַאו רעד ןיא
 טרָאפ טייצ-עירעפ ,(1911 ןיא ,גנונעכייצסיוא ןַא טימ טקידנערַאפ

 ,שיליוּפ ףיוא ,ךיוא טליּפש ןוא עּפורט סיקסנימַאק טימ םורַא רע

 ןיא ףיױא רשע טריפ 1910 ילוי 28 םעד ."ילַאמ רעטַאעט/, ןיא
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 ןופ ןָאקיסקעל

 עּפורט סצעענַאּפמָאק ןופ רעדילגטימ טימ "ַאירדנַאסקעלַא רעטַאעט,

 ןוא "טייק רעד ףיוא שילָאּפ ןיא, סצּפ "רעבָאהביל, עקינייא ןוא

 -ירַאק; עסעיּפ סיקסוועלעסיק ןופ גנוצעזרעביא ןייז ןופ טקַא 1

 ,?ןרוטַאק

 רעדיל טימ ןביוהעגנָא טייקיטעט עשירָארעטיל ןייז טָאה .ש

 יײֵצ-נַאמָאר, ןיא "שנעגושמ-ןעסַאג יד, ןדויטש עשיטַאמַארד ןוא

 ךָאנרעד ןוא (1908) *טלעװ:רעטַאעט ,, ןיא ?ןעמולב , ,(1907) *גנוט

 ןבַאגסיוא עשידָאירעּפ עשידיי ענעדישרַאפ ןיא טקילײטַאב ךיז

 ןופ ןעגנוצעזרעביא טימ ,ַאמָאק .א פ"א רעטנורעד ,עשרַאװ ןיא

 ןופ ר"א) *רוטַארעטיל עשיאעּפָאריײא, ןיא עיזעָאּפ רעשיליוּפ רעד

 (ןעזייר םהרבא

 -ייצ יד ןופ רעטרָאּפער ןעוועג ,ש זיא 1911 זיב 1908 ןופ

 -נירג רעד טניז ןוא ,"טלעוו עיינע ,"ןבעל רעזנוא/, ,"טנייה, ןעגנוט

 ןטימ טריפעגנָא טרָאד ,"טנעמָאמ רעד, גנוטייצ רעד ןופ גנוד

 טכעלטנפערַאפ ךיוא ןוא ,"עסערּפ רעשיליוּפ רעד ןופ, ליײטּפָא

 -גנע ןיא רעזיילסיוא רעשידוי רעד. ןענַאמָאר עטעבראַאב ייווצ יד

 ןוא ,לארשי ןב השנמ ןגעװ ןַאמָאר סגרעבנעדָאר טיול .,דנַאל

 ,ןלַאװק .ַא.א יקסוועשַארק טיול ,"רעטסינימ רעשידוי רעד;

 רעבָא ,ןיו ןייק רעטַאעט ןרידוטש ןרָאפעג .ש זיא 1911 ןיא

 רעטַאעט ןשידיי ןקיטרָאד ןיא רע טרילָארטסַאג םעד טָאטשנָא

 סנייבשריה ןיא ?שורבַא; סלַא ףיוא טערט רע ואוו ,(רעלגיז .ריד)

 ."שטנעמ רעדליױו רעד, סנידרָאג ןיא "ךמלק סלַא ןוא ?הלבנ;

 סלַא ןטָארטעגנײרַא .ש זיא ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג 1911 ףוס

 -יא ןייז ןיא טרעוו 1912 ןיא ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןיא רָאיטקַא

 ענייז| ?טנורגּפָא ןפיואק עסעיּפ סיקרָאג טריפעגפיוא גנוצעזרעב

 טריפעגפיוא זיא עסעיּפ רעבלעז רעד ןופ גנוצעזרעביא עיינ ַא

 םעד "רעטַאעט טסנוק רעשידיי; ןיא ץרַאוװש סירָאמ ךרוד ןרָאװעג

 ,ן1919 רעבמעצעד 5

 וינעווע דנַאקעס סרעלסעק, ןיא טרעוו 1914 רַאורבעפ 27 םעד

 -יצרַא ןופ גנוצעזרעביא ס'.ש ןרעלסעק ךרוד טריפעגפיוא רעטַאעט

 טקורדעג רָאי עבלעז סָאד זיא סָאװ ,"טכוזרעפייא, עסעיּפ סוועשַאב

 .קרָאי-װינ ןיא ןרָאװעג

 -פיוא "רעטָאעט וינעווע דנָאקעס, ןיא זיא 1916717 ןָאזעס ןיא

 גנוצעזרעביא ס'שש שטיװָאקשָאמ סירָאמ ךרוד ןרָאװעג טריפעג

 דנָאקעס, ןיא ןוא ,"רעטכעט יירד סערַאוּפ עיסומ; סעירב ןופ

 ןרעלסעק ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא זיא ?רעטַאעט וינעווע

 ,"םייה יד; סנַאמרעדוז ןַאמרעה ןופ גנוצעזרעביא ס'ש

 וינעווע דנָאקעס סרעלסעק, ןיא זיא 1918 רַאורבעּפ 15 םעד

 גנוצעזרעביא ס',ש ןרעלסעק ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא *רעטַאעט

 רעשידיי רעד, נ"א "ןרעיומ רעטניה;, עסעיּפ סנָאסנַאטַאנ ירנעה ןופ

 ,ןעגנוצעזרעביא עכעלטע ןיא ָאד שידיי ןיא זיא עסעיּפ ידו *ןביולג

 ןופ גנוצעזרעביא רעד ןיא ןרָאװעג טקורדעג 1922 ןיא זיא ןוא

 ,ןגייווצרעבליז ןמלז

 ןינעוע דנָאקעס סרעלסעק; ןיא זיא 1918 ץרעמ 28 םעד

 םעד, עסעיּפ ס'.ש ןרעלסעק ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא *רעטַאעט

 יירפ ,רעדליב 6 ןוא ןטקַא 3 ןיא קיטשסקלָאפ ַא ,עלעדנוז סנעטַאט

 ,"ידוָארב ףעזָאי ןופ קיזומ ,שזדנַארַאל ךָאנ

 גנוצעזרעביא ס'.ש ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא זיא 1918 ןיא

 ."ץרעה לאינד, עמַארד סנָאסנַאטַאנ ירנעה ןופ

 טריפעגפיוא ?רעטַאעט סלּפיּפ, ןיא זיא 1919 יַאמ 12 םעד

 שזדרַאשזד ןופ ןַאמָאר ןטיול ,יבלירט ןופ גנוצעזרעביא ס'.ש ןרָאװעג

 -עג טריפעגפיוא 1918 ןיא ךָאנ זיא גנוצעזרעביא יד .רעירָאמ'יד

 ,עיפלעדַאליפ ןיא גרובנעדלָאג לעוימעס ךרוד ןרָאװ
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 רעטַאעט ןשידיי

 -פיוא "רעטַאשט טסנוק רעשידייא ןיא זיא 1921 רַאונַאי 15 םעד

 -רָאג ןופ גנוצעזרעביא ס'.ש ץרַאװש סירָאמ ךרוד ןרָאװעג טריפעג

 ןיא זיא סָאװ ,(ןשטנעמ סַאלקלטימ) *עינַאשטשעמ , עסעיּפ סיק

 תעב רעישעק רָאדיזיא ךרוד א"ב ןיא ןרָאװעג טליּפשעג 1940 ילוי

 .רעדניק ןוא ןרעטלע, נ"א ,ןלָאױטסַאג ענייז

 טירטס עט-106 סליבעגע; ןיא זיא 1921 רעבמעצעד 16 םעד

 ךָאנ ,םלוג רעד; ןרָאװעג טריפעגפיוא ןסירָאמ טנוַאמ| *רעטַאעט

 4 ןוא ןטקַא 2 ןיא גָאלָארּפ ַא טימ צרעּפָא עשירַאדנעגעל ַא

 ,דייוש קרַאמ ןופ טצעזרעביא ,יטעועק טרעבלַא ןופ ןטעלבַאט

 ."ליבעג סקַאמ טריפעגפיוא ןוא עניב רעשידיי רעד רַאפ טעברַאַאב

 "רעטַאעט טסנוק רעשידייא ןיא זיא 1922 רעבמצעד 26 םעד

 -ַאז אלעירבַאג ןופ גנוצעזרעביא ןייז .ש ןופ ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ַאטרעב טימ ןַאנזיזשטנעמ|} *ןַאמ רעד ןוא יירד , עסעיּפ סַאקסלָאּפ

 ןַאמרעג עשימ ןוא יסול ,לעּפַא הנח ,ןעטסרעג

 רעשידיי; ןיא טריפעגפיוא .ש טָאה 1923 רעבמעצעד 26 םעד

 סַאטנעװַאנעב ַאניקַאשז ןופ גנוצעזרעביא ןייז *רעטַאעט טסנוק

 ,?סעקלַאיל,

 "ןטפירש ענעבילקעג; דנַאב ןטייווצ סווָארַאטָאלָאז ןיא 1924 ןיא

 רעד ןופ םערוטש רעד, עמַארד עקיטקַא-יירד ןייז ןענישרעד זיא

 .גנוצעזרעביא ס'.ש ןיא *"המשנ

 *ףעטַאעט טסנוק רעשידיי, ןיא זיא 1925 רעבמעטּפעס 17 םעד

 גנוצעזרעביא ס'.ש ןרָאװעג טריפעגפיוא ץרַאוװש סירָאמ ןופ ר"א

 סעיצַארָאקעד ,עזייה לוָאּפ ןופ עמַארד עשילביב ,ךלמה לואש; ןופ

 ."?ןעזָאר ןַאו --

 עסעיּפ ןייז טכעלט:פערַאפ .ש טָאה (1926-27) דנַאברַאפ ןיא

 גנוצעזרעביא רעשילגנע רעד ןיא זיא סָאװ ,"ןרָאי עטקנעשעג;

 "ןויבירט שיאושזד, ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןַאמסָארג המלש ןופ

 ַא ףיוא טיובעג זיא עסעיּפ יד| (1925 ילוי 3--ץרעמ 6 .,.י .נ)

 רַאפ גורפ .ש ןופ ןרָאװעג טצונַאב ךיוא זיא סָאװ ,השעמ-סקלָאפ

 .ן"הנתמ יד; רַאפ ןַאמשירפ דוד ןופ ןוא *רעטכַאט סשמש םעד;

 -פיוא "רעטַאעט לַאנָאשענ, ןיא זיא 1928 רעבמעצעד 26 םעד

 גנוצעזרעביא ס'ש גרובנעדלָאג לעוימעס ןופ ןרָאװעג טריפעג

 ,"םונהיג ןיא עביל יד; עסעיּפ סוװעערדנַא דינַאעל ןופ

 ר"א "רעטַאעט טסנוק רעשידיי, ןיא זיא 1929 רַאונַאי 231 םעד

 ןופ גנוצעזרעביא ס'.ש ןרָאװעג טריפעגפיוא ןילָאגַאלג סירָאב ןופ

 ,סעיצַארָאקעד ,ידרעוו -- קיזומ ,יָאלעטַאש סריּפסקעש םַאיליוװ

 .וָאטרעשט .א -- ירבָאד טיול

 ס'.ש ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ "ךוב רעזנואק ןיא זיא 1929 ןיא

 ףיא טיובעג| ?ןטייז עלַא ןופ סע טייג ,טייג סע זַא; רעטקַאנײא

 ,ןהשעמ-סקלָאפ רעשידיי ַא

 ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ "םוקפיוא , ןיא זיא 1920 ליּפַא ןיא

 םיא ךרוד 1950 ןיא זיא סָאװ ,"ןוז רעד ןיא קוק, רעטקַאנייא ס',ש

 ןיא ליּפש ַא ,"רעליּפשנטרַאק רעד ,, ןיא ןרָאװעג טעברַאעגרעביא

 ,טקַא ןייא

 ס',ש ןרָאװעג טכעלטנפעראפ "טפנוקוצ יד, ןיא זיא 1927 ןיא

 ."טעקרַאמיײה; רעדליב 2 ןיא עמעָאּפ עשיטַאמַארד

 טריפעגפיוא ?זוַאהיעלּפ דוחרָאביענ, ןיא זיא 1928 יַאמ 17 םעד

 -יגַארט ַא ,ןבָאה ןעמ ףרַאד לזמ; ןייז ישזער ס'.ש רעטנוא ןרָאװעג

 םנופ גנולייצרעד, רעד ףיוא טיובעג) *ןטקַא יירד ןיא עידעמָאק

 .(שטיוועקשוי ןָאימעס ןופ *ןיקנָאס רעה

 סרעטקַאנײא, עבַאגסיױא רעד ןיא ,קרָאי-וינ ןיא זיא 1928 ןיא

 -עזימ ַא; ,שילגנע ןיא ,ןענישרעד "םוידוטש ןוא עניב רעד רַאפ

 ;יסילָאּפ עשיטעיווָאס עטסעב יד זיא טייקכעלרע רעדָא ,גָאט רעלבַאר
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 .ג ןופ ,שיסור ןופ) דייוש קרַאמ ןופ ,טקַא ןייא ןיא עידעמָאק ַא

 -ּפָא רעשילגנע רעד ןופ ןרָאװעג טליּפשעג זיא סָאװ ,*ָאקנעשטשַאז

 .גניר רעטעברַא ןופ גנולייט

 ?ַאמַארָאנַאּפ םכילע םולש, ןיא טקורדעגּפָא .ש טָאה 1948 ןיא

 םלוע; ןסעיּפ סמכילע-םולש ןופ ןעגנוצעזרעביא עשילגנע ענייז

 ,"דיי ַא ןייז וצ רעווש, ןוא "אבה

 "גביר רעטעברַאק ןֹופ לבוי ןקירָאי-50 םוצ ,1950 יַאמ 28 םעד

 "ןעדרַאג רעווקס ןָאסידעמ; רעקרָאי-וינ ןיא טריפעגפיוא .ש טָאה

 קיזומ ,טנעשזדעּפ רעשיטַאמַארד ַא ,*גנַאגפיוא ןופ דיל סָאד , ןייז

 .רענייוו רַאזַאל ---

 ןרָאװעג ןבעגעג ?רעטַאעט ןעילַאג ַאל ַאװיא ,, ןיא זיא 1950 ןיא

 ,טקַא ןייא ןיא ליּפש א ,"גנַאגרעטנואנענוז, ס'יש

 טריפעגפיוא ןיבור םחנמ ןופ ר"א זיא 1950 רעבָאטקָא 28 םעד

 ןטקַא ייווצ ןיא ליּפש א ,"ףיוא טכַאװ לטעטש ַא; ס',ש ןרָאװעג

 טליּפשעג ויא סָאװ ,ַאדנוקעס םולש -- קיזומ ,סענעצס יירד ןוא

 ,עּפורטי-דנַאברַאפ רעד ןופ רוט ןרעביא ןרָאװעג

 -ַאעל ןופ ר"א ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא זיא לעטָאה רָאטסַא ןיא

 קיזומ ,*עקירעמַא ןיא קלח רעודנואע טנעשזדעּפ ַא ס'.ש וװָאדינ

 -פיוא זיא "ןעדרַאג רעווקס ןָאסידעמ; ןיא ןוא ,יקסנישמור ףסוי ןופ

 קיזומ ,"םילשורי ךחכשא םא; טנעשודעּפ ס'.ש ןרָאװעג טריפעג

 ,ווהָארג ןַאװ קיזייא ןופ

 ןיא ןוא שידיי ןיא ,טקַא ןייא ןיא ,טעברַאַאּב ,ש טָאה 1960 ןיא

 ןרָאװעג ןבעגעג זיא סָאװ ,"רצוא רעד, סיקסניּפ דוד ,שילגנע

 -רַאפ יד רעביא עענרוט ריא ףיוא עּפורט-דנַאברַאפ רעד ךרוד

 .עדַאנַאק ןוא ןטַאטש עטקינייא

 ,"רעטַאעט טסנוק רעשידייא ןופ דילגטימ ַא .ש זיא 1921 טניז

 "צר ןשירעלטסניק ןיא ןלָאר ייר עצנַאג ַא ןפַאשעג טָאה רע ואוו

 ?סעטַאמש; סליווייל ןיא "עילע 'ר, יװ ,רעטַאעט ןופ רַאוטרעּפ

 סעזייה ןיא "דוד גינעק, ,*יבצ יתבש; סיקסווַאלושז ןיא "ןַאטלוס;

 רעד, ,*טנורגּפָא ןפיוא; סיקרָאג ןיא *ןָארַאב רעד, ,"ךלמה לואש,

 -נַא ןיא "ארתאד ארמ רעד, ,"רעלטעב; סקיווייל ןיא "רעדנילב

 "ןז רעד, ,"רצוא רעד, סיקסניּפ ןיא ?עקדוי, ,"קוביד; סיקס

 סלַא -- ןרעלסעק דוד טימ ןוא ,?ענעגנַאהעג ןביז , סוװעערדנַא ןיא

 ,"טכוזרפייאק סװעשַאביצרַא ןיא ?ַאשזָארעיס;

 ףיוא ,טייצ עסיוועג ַא ףיוא ןעגנַאגעגרעביא .ש זיא 1926 ןיא

 רענָאטסָאב םעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא ,עניב רעשילגנע רעד

 ,"רטעיעט ירָאטרעּפער יהט/ רעטַאעט-טסנוק םעיינ

 טרַא סקנָארב; סָאד ןעמונעגרעביא .ש טָאה 1920-21 ןָאזעס

 ישזער ןייז רעטנוא 1930 רעבָאטקָא ןיא טנפעעג סע ןוא ?רעטַאעט

 "ריעשט קירטקעלע; סשַא םולש ןופ עיצַאזיטַאמַארד ןייז טימ

 -ַאנ ןיא .רעדליב 5 ןוא ןטקַא ןיא עמַארד ַא ,ן"ףָארטש-טיוט,

 ךָאנרעד ,"םיבנג סטָאג, עידעמָאק סדלעפסעטָאג אנח -- רעבמעוו

 טכַאג ַאע ג"א סרעטקַאנייא-םכילע-םולש לָאצ ַא טריפעגפיוא טרָאד

 ,*ץעּפוהעי ןיא

 רעקרָאי-וינ ןטימ טריפעגפיוא .ש טָאה 1937 רעבמעצעד 21 םעד

 ,"קייווש טַאדלָאס רעװַארב רעד, סגייווצ ןַאפעטס ?ףעטרַא;

 "יתמ דע; םליפ-גנַאלק ןיא טקילײטַאב ךיז .ש טָאה 1929 ןיא

 לקנָאק םליפ-גנַאלק ןיא 1923 ןיא ןוא (ןידלָאג ינדיס --- ישזער)

 .(ץרַאװש סירָאמ -- ישזער) *סעזָאמ

 ןבעגעג ןענייז סָאװ ,ןעמַארגָארּפ 50 ךרעב טסַאפרַאפ ךיוא טָאה .ש

 עטכישעג רעד ןיא ןדײי, ג"א רשמצמ ָאידַאר רעד רעביא ןרָאװעג

 ."עקירעמַא ןופ

 טנעדיזערּפ רעטעּפש ןוא טנעדיזערּפ-עציוו רָאי ַא ןעוועג זיא .ש
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 .עקירעמַא ןיא עינוי ןרָאיטקַא רעשידיי רעד ןופ

 -לָאט ןופ "גנורעלקפיוא ןופ ןטכורפ, טצעזרעביא ךיוא טָאה .ש

 ַא ,"םיסינ ךָאנ ןעעשעג סע? רעטקַאנײא ןַא ןבירשעגנָא ,יִאטס
 "גנַאלש ענעדלָאג יד, ,"רג רעד, ןטקַא 23 ןיא עידעמָאק-יגַארט

 -נַארב סיאול, ליּפש ַא ןוא ,("רעדירב יווצ , סצרּפ ףיוא טיובעג)

 סקעז ןוא ןטקַא ייווצ ןיא טײהנעגנַאגרַאפ רעטנַאנ רעד ןופ ,?סיײַאד

 ןרָאװעג טריפעגפיוא טינ ןענייז סָאװ ,רעדליב

 -ידיי ענעדישרַאפ ןיא ןטעברַאטימ ןביוהעגנָא .ש טָאה 1912 טניז

 טקורדעג טָאה רע ואוו ,עקירעמַא ןיא ןבאגסיוא עשידָאירעּפ עש

 ןבירשעג ןוא ,סרעטקַאנײא ,רעדיל עטצעזרעביא ןוא עלעניגירָא

 ןופ ןעגנולמַאז עקינייא ןבעגעגסיורא ךיוא טָאה רע .רעטַאעט ןגעוו

 -סיש ענעניטשרוב, :יװ ,ןצרּפ ןגעוו רעכיב ייווצ ןוא רעדיל ענייז

 ג"פ) "ן'ץרּפ טימ,; ,(זז 719 ,1921 ,י .נ ,"עברעוו/ ג"פ) "ןעל

 -רעוו, ג"פ) "טייל וצ ןוא טָאג וצ , ,(.זז 47 ,1923 ,.י .נ ,"עברעוו;

 ,(,זז 54 ,1927 ,ןָאטסָאב) "ייט ןכַאמ לשווװ'ּכ , ,(.זז 64 ,1926 ,.י .נ ,"עב

 "טסָארּפ דער ךיא ןוא, ,(1930 ,עיפלעדַאליפ) "רפס םנופ קלָאפ סָאד;

 ,(1951 ,קרָאי-וינ) ?סעמעָאּפ ןוא רעדיל עלַא, ,(1925 ,קרָאי-וינ)

 (ץרּפ ג"פ ,1955 ,קרָאי-וינ) *קלָאפ ןיימ טסיירט, ןוא

 -ינרע; ןַאמָאר סיקסוװעיָאטסָאד .פ טצעזרעביא ךיוא טָאה .,ש

 רעדנעב 2 ןיא ,ןלייט 4 ןיא ןַאמָאר ,*עטגידיײלַאב ןוא עטגירעד

 סיקסוועשיבישּפ ,(קרָאי-וינ ,ץיװָאקנַאי סקַאמ ךרוד ןבעגעגסױרַא)

 -נַאי סקַאמ ךרוד ןבעגעגסױרַא ,סודנופָארּפ עד) *?טנורגּפָא ם'נופ,

 "ֵאטעג ם'נופ רעמיורט, סליװגנַאז לארשי ןוא ,(קרָאי-וינ ,ץיוװָאק

 "סטרעוװרָאפ, ןיא טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה רע ,(ץיװָאקנַאי ג"פ)

 ןיא ןוא ,"טלעוו עטריקסַאמרַאפ יד, ןבעל-רעטַאעט ןופ ןַאמָאר ַא

 ןופ המישר ַא טקורדענּפָא (157-59 .זז ,2 'נ ,קרָאי-וינ) סקנּפ;

 .ןןָאגרַאשז-רעטַאעט| רעטרעוװ-ןרָאיטקַא 8

 רעגירָאי 20, לַאנרושז םעד טריטקַאדער .ש טָאה 1949 ןיא

 ."סנעיילע לעקירטַאעט עשידיא םואעליבוי

 ןיא רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא יװ .ש טעברַא 1946 טניז

 ,םינינע-טסנוק ןגעוו .ַא .צ ,טביירש רע ואוו ,*סטרעוורָאפ,

 :(עידיי ןיא ,ןסעיּפ עטקורדעג סי'ש

 דייוש קרַאמ ן}}ו

 ענעגושמ-ןעסַאג יד

 (ןעגָאלָאנָאמ עצרוק 4 ןיא דויטע רעשיטַאמַארד ַא)
 ן1907 .צעד 19 ,עשרַאװ ,?גנוטייצ-נַאמָאר,}

 דייווש קרַאמ ן21

 ןעמולב

 (דויטא רעשינעצס ַא)

 ן1908 רעבָאטקָא 15 ,עשרַאװ ,*טלעוו-רעטַאעט,}

 װעשַאביצרַא .מ ןב}

 טכוזרעפייא

 ןעטקַא ףניפ ןיא עמַארד ַא

 דייווש קרַאמ ןופ ןעשיסור ןופ טצעזרעביא

 ן.זז 1121 1914 ,קרָאי-וינ ,גַאלרעּפ שטיווערוג .מ

 וָארַאטָאלָאז ללה .רד ן4}

 המשנ רעד ןופ םערוטש רעד

 (גָאליּפע ןַא טימ ןעטקַא יירד ןיא עמַארד ַא)
 דייווש קרַאמ : שילגנע ןופ טצעזרעביא

 ,"ןטפירש ענעבילקעג; דנַאב ןטייווצ ןיא טקורדעג)

 ן129-158 .זז ,1924 ,קרָאי-וינ

 ןערהָאי עטקנעשעג ןפ}
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 ןופ ןָאקיסטעל

 רָאו ןוא םולח ןיא ליּפש ַא

 דייווש קרַאמ ןופ רעדליב טכַא ןיא

 |1927 ץרעמ---1926 .ווָאנ ,קרָאי-וינ ,*דנַאברַאפ רעד;
 דייוש קרַאמ |.|

 ןטייז עלַא ןופ סע טייג טייג סע זַא

 טקַא ןייא ןיא עידעמָאק
 ן105-121 .זז ,1929 לירּפַא-ץרעמ ,קרָאי-וינ ,"ךוב רעזנוא,

 דייוש קרַאמ ןז7|}

 ןוז רעד ןיא קוק

 טײקכַאלקריװ רעטמולחעג ןופ טקַא ןייא
 {5-10 .וז ,1920 לירּפַא ,קרָאי-וינ ,"םוקפיוא;|

 דייוש קרַאמ ן}
 טעקרַאמיײה
 רעדליב יירד ןיא עמעָאּפ עשיטַאמַארד

 ן205-11 .זז ,1927 לירּפַא ,קרָאי-וינ ,"טפנוקוצ יד;}

 :שילגנע ןיא
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 ןטוש 3, 1921
 יצ יש ןוא יל ,מ

 ,533536 .ןז ,ןע ,ײ.טיל .דיי .סקעל,א -- ןעזייר .ז
 0 יז 1 ,",טאצט ,דיא .שצג; טו ןירָאג ,ב

 ,1918 ץרעמ 16 ,.י .נ ,"שייאפ , ,רעטַאעהט ןיא -- .ב .ד
 ,י .ג ,"טייהראװו יד, ,רעטאצהט ס'רעלסעק ןיא עסץעיּפ"חסּפ יד -- ןיטנע .י

 ,1918 לירּפַא 1

 ,"גָאט , ,רעטַאעהט סרעלסעק דיווייד ןיא קיטש-סקלָאפ ַא --- ןאמסטרָאװ ,י .רד
 .1918 לירּפַא 6 ,י .נ

 ,,י .ג ,"שז"ָאמ, ,"רעטַאעהט סײלּפ גניווריוא ןיא "ענַאשטסעימ, --- ןירָאג .ב
 ,1921 רַאונַאי 9

 ,1921 .צעד 26 ,י .נ ,"שזיָאמ , ,םלוג רעד -- ןירָאג .ב
 ,1922 רַאונַאי 13 ,,י .נ ,",ורָאפ , ,"םלוג רעד, --- ףָאגַאר ללה
 ,1922 .רבעפ 10 ,.י .נ ,"שייאפ , ,"םלוג, רעד -- לצסקַא

 ,עּפורט סע'ץראװש ןעגעג עגַאלק ַא ןוא ן'ץרַאװש ןעגעג עגַאלק א -- {-}
 ,1926 ילוי 2 ,.י .1 ,",ורָאפ,

 .1926 ילוי 9 ,טרָאד ,טרעפטנע ץרַאװש סירָאמ --- ץרַאװש סירָאמ
 ,1926 ילוי 16 ,טרָאד ,ן'ץרַאװש סירָאמ טרעפטנע דייווש קרַאמ --- דייווש קרַאמ
 ,159-65 .ןז ,1927 ,קרָאײינ ,"רעטאעט, -- ינודקומ .א .רד

 ,* .ג ,"טייהיירפ , ,רעטַאעט טסנוק ןשידיא ןיא ײָאלעטָאג --- דלַאװכוב .נ
 ,1929 ראורבעפ 7

 ,, .1 ,".װרָאפ, ,רעטַאעט טסנוק ס'ץרַאװש ןיא יָאלעטָא, -- ןַאהַאק .בא
 ,1929 ראורבצפ 8

 ראורבעפ 8 ,.י .ג ,"שז"ָאמ , ,רעטַאעט טסנוק ןיא ָאלעטָא, --- ינודקומ .א .רד
9, 

 ,י .נ ,"גָאט, ,רעטאעט טסנוק ןיא גנורהיפפיוא ריּפסקעש יד -- ץנַאלג .א

 ,1929 .בעפ 8

 רעבָאטקָא 10 ,.י .ג ,"גָאט, ,עמַארד ַא ןוא ןעטערעּפָא ייווצ --- ןילדע םַאיליװ
60 : 
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 רעצטַאעט ןשידיי

 ,1930 רעבָאטקָא 10 ,.י .נ ;*שזיָאמ, ,"רעשט קירטקעלע, --- ינודקומ ,א .רד
 ,רעטאעט טרַא סקנָארב ןיא "רעשט קירטקעלע, ס'שַא םולש -- ןאלּפַאק .ד

 ,1930 רעבָאטקָא 11 ,.י .נ ,",וװרָאפ,
 ,אליפ ,"טלעװ עשידיא יד, ,רעטַאעט טסנוק ס'דייוש קרַאמ -- דמלמ .מ

 ,1920 .טקָא 7
 ,י .נ ,"שז"ַאמ , ,דייוש קרַאמ ישזער ,"םיבנג ס'טָאג, -- ינודקומ .א ,רד

 ,1920 .ָאנ ?
 ,1930 .צצד 5 ,י .נ ,"שיאפ, ,וינעוע רעטאעט רעד ףיוא --- ןײטשדלָאג .י .ב
 .19230 .צעד 26 ,.י .ג ,"שזיַאמ,, ,רעטַאעט םורא -- ינודקומ .א .רד
 ,רעטעבראטימ עריא ןוא "רוטארעטיל עשיאעּפָארײא, יד -- ןעזייר םהרבא

 ,1932 ,38 'נ ,עשרַאװ ,"טפירשנכָאװ,
 ,"פי""מ, ,ףעטרא ןיא טסַאג רעכעלרעפעג א ,קייװש טַאדלָאס רעד -- גניר .מ

 ,1937 .צעד 17 ,.י .נ
 ,טרַאד ,רעטאעט ףעטרא ןיא "קיעוש טאדלָאס רעװַארב רעד, -- דלַאװכוב .נ

 ,1937 .צעד 24

 1062ע64 12. 600160128--- 1006 ןסש גם 1יםק1ו8ג 1242/02,  ןאסש 0{, 1943,

 סי 1774

 ,ןעבעל ןעשידיא רענַאקירעמַא ןופ עסעיּפ ַא טפַאש דייווש קרַאמ -- לַאגיס .ל
 ,1950 .,טקָא 24 ,ָאטנָארָאט ,"לאנרושז רעשידיא רעד,

 ,ָאנ 8 ,.י .נ ,"שזיָאמ , ,עפורט דנַאברַאפ ןופ עסעיּפ עטשרע -- ןַאמטוג .ח
0, 

 בקעי ,טייצטכער

 ןלױּפ ,וןָאקָארטעיּפ ןיא 1904 ןריובעג

 -ָאטרָא רעקיטרָא רעד ןיא ןזח -- רעטָאפ

 םייב ןעגנוזעג לגנוי סלַא .לוש רעשיסקָאד

 ךיוא *טּפַאכעגנײרַא, ןוא ררושמ ַא יו רעטָאפ

 םייב רעירפ טנרעלעג ,דומע ןרַאפ ןענווַאד ַא

 קיזומ טרידוטש ךָאנרעד ,אשזדעפלאס רעטָאפ

 "טלבירגעג, ךיז ןילַא ןוא רערעל-קיזומ ייב

 ,קיזומ ןגעוו רעכיב ןיא

 -ָאהביל, ַא ךיז טלקיװטנַא רָאכ םעד ןופ

 ןיא טריטויבעד .ר רעכלעוו ןיא עּפורג-*רעב

 .("רדנסכלאק לָאֹר) ןידרָאג בקעי ןופ "שטנעמ רעדליוו;

 ןרעוװ וצ .ר סיוא דלַאב טמוק סע ואוו ,עּפורג רעד ןיא רעסיוא

 ,ןליּפש ייז סָאװ ,ןטערעּפָא יד ןיא טנעגיריד ןוא טסילָאר-טּפיױה רעד

 סָאװ ,ןעגנולעטשרָאפ-טרעצנָאק יד ףיוא סױרַא טפָא רעייז רע טערט

 ,רָאמיס רעדורב רערעגניי ןייז) ןייא טנדרָא טייצטכער עילימַאפ יד

 ןופ לײט א .(עדניה רעטסעוװש רעייז ןוא ?דניק-רעדנואוו; סלַא

 עקַאט טרעוו ,סרעטקַאנייא ןוא ןטעוד ,רעדיל יװ ,רַאוטרעּפער רעייז

 -עטשרָאפ יד ןיא ךיז טקילײטַאב .ר עילימַאפ יד .טסַאפרַאפ םיא ןופ

 עכלעוו ,שזדָאל ןוא עשרַאװ ןופ סעּפורט ענעדישרַאפ יד ןופ ןעגנול

 ,טָאטש ןיא ייז וצ ןליּפש ןעמוק

 עילימַאפ יד ךיז טגָארט המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןטימניא

 ןרידוטשוצנייא טרישזַאגנַא .ר טרעוו טרָאד ןוא ,שזדָאל ןייק רעביא

 -ןּפָאּפ רעייז טרעוו רע .סעטערעּפָא עטריפעגפיוא יד ןופ קיזומ יד

 -עג סָאװ ,קסנימ ןיא ןײרַא עּפורט יד טמוק ,קידנרעדנַאװ .רעל

 -שידיי ַא ןריזינַאגרָא עכלעוו ,ןטעיוװָאס יד וצ טלָאמַאד ןיוש טרעה

 ןשיטַאמַארד םוצ רעביא טייג .ר ןוא ,רעטַאעט-הכולמ שיטַאמַארד

 -עּפָארײא עסיורג יד ןריפפיוא טמענ ןעמ ןעוו רעבָא ,רַאוטרעּפער

 ,"העונצ יד הנשוש, ,"ןיטשריפ שַאדרַאשט יד, סעטערעּפָא עשיא

 -ַאב .ר טרעוו ,.גדא "?וטסניואוו ואוו אמלא, ,"לדיימ-קראמ סָאד;

 ןקיש וצ םיא ךיז טיירג עיצקעסוועי יד ןוא ,טנעגיריד סלַא טמיטש

 טגירק ָאד רעבָא .עירָאטַאװרעסנַאק-סגנוריגער רעד ןיא ןרידוטש

 -ַארעג ךיז ןבָאה עילימַאפ רעד טימ רעטָאּפ ןייז זַא ,העידי יד רע

 ,ייז וצ ןעמוקוצנָא םיא טגנילעג 1922 ןיא ןוא ,עקירעמַא ןייק טעוועט

 בָאקיישזד ןופ ןרָאװעג טרישזַאגנַא דלַאב .ר זיא קרָאי-וינ ןיא
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 רע טָאה ךָאנרעד ,ליוװזנָארב ןיא *רעטַאעט יטרעביל; ןייז ןיא ןהאק

 -- סרעשודענעמ) *רעטַאעט-לַאנַאשענ, ןיא טליּפשעג רָאי יירד

 רעיפלעדַאליפ ןיא רע טליּפש רעטעּפש ,(גרעבדלָאג סיאול ןוא סקַאס

 טימ ןליּפש ןכרוד רעלוּפָאּפ רעייז טרעוו ,?רעטַאעט טירטס שטרַא;

 טימ ןוא "עביל רעזַאקװַאק, עטערעּפָא רעד ןיא וועדעבעל ןרהא

 עכעלטע ןוא ,"תוחכ יירד יד; עמַארדָאלעמ רעד ןיא קנַאלב ןָאעל

 ,*רעטַאעט ןָאסניקּפָאה,; ןופ רָאטקעריד רע טרעוו רעטעּפש ןענָאזעס

 רַאפ ,ןטערעּפָא ןוא סעמַארדָאלעמ ,רעדליב-סנבעל ףיוא טריפ רע ואוו

 ַא עכלעוו ןופ ,"סקיריל; יד ןוא קיזומ יד טפָא טביירש רע עכלעוו

 ,רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאװעג ןענייז ךס

 -עגפיוא יד וצ קיזומ ןוא "סקיריל, יד טסַאפרַאפ .ר טָאה ױזַא

 -ייגיצ רעכעליירפ רעד; ןוא "ויניבר רעזדנואק סעטערעּפָא עטריפ

 ,שצל רָאדיזיא ןופ "רעצנעט רעסעדָא רעד; ,ןָאק .ה .ס ןופ "רענ

 ןָאמיײס ןופ "ןקילג ענעדלָאג; ןוא ןַאמדירפ קחצי ןופ *בנג לקיציא,

 ,ףלואוו

 -ַארַאב/; : ןרָאװעג טקורדעג .א .צ ןענייז ?סקיריל, ליפ ענייז ןופ

 עמַאמ ןיימ רימ טגנערב; ,"עלעריצ; ,*עלעצרעה ,גייווש, ,"שטיוװָאנ

 ."אקנעשוד ןיימ ןייז טסעוו וד, ןוא ?טייז רענעי ןופ

 -ַאב ַא :טלעװ רעד רעביא ןרילָארטסַאג סױרַא ךיז טזָאל .ר

 ןלױּפ ,דנַאלגנע ,עיגלעב ,ךיירקנַארפ ,ליזַארב ,עניטנעגרַא טכוז

 -עגפיוא םערַאװ רעייז טרעוו רע ואוו ,דנַאלטעל ןוא עטיל ,עינעמור

 קירוצ רע טמוק רָאי 3 ךָאנ .עסערּפ רעד ןופ ןוא םלוע ןופ ןעמונ

 וצ ןסַאּפוצ טינ רעמ ךיז ןָאק ,רָאי ייווצ ָאד טליּפש ,עקירעמַא ןייק

 -טע ףיוא ןרילָארטסַאג רעדיוו טרָאפ ןוא ןעגנוגנידַאב עקיטרָא יד

 קירוצ רע טמוק ,רוט ןכיירגלָאפרעד ַא ךָאנ .עּפָאריײא ןיא רָאי עכעל

 "רעטַאעט-טסנוק רעשידייג ןיא רָאי עכעלטע טליּפש ,עקירעמַא ןיא

 "בנג עלעטפעש. ןלָאר יד טריאערק רע ואוו ,(ץרַאװש סירָאמ .ריד)

 -אגעס, ן"ערדנַאּפ חנע| ,"רּפעינד ןופ גנַאזעג סָאד; סרואינש ןיא

 -לטיט יד ןוא *ןרעטש עדנעשזדנָאלב , סמכילע-םולש ןיא "ָאקסעל

 ,גנוריפפיוא רעקידרעטעּפש ַא תעב *בלַאק עשָאי; ןופ לָאר

 ,לארשי תנידמ ןיא טרילָארטסַאג .ר טָאה 1962 ןיא

 -קַא רעשידיי רעד ןופ וויטוקעזקע רעד ןיא דילגטימ ַא זיא .ר

 ןוא ,"בולק ןרָאיטקַא רעשידיי, ןופ טנעדיזערּפ זיא ,עינוי-ןרָאיט

 ןוא ןטרעצנָאק ,סעּפורט ןריזינַאגרָא טימ סנטצעל ךיז טמענרַאפ

 ,ץניווָארּפ רעד רעביא ןעגנולעטשרָאפ-ליוװעדָאװ

 יע .ש

 .ר ,ירא-ןב

 {ןיקייר באז-םייח

 -עגנָא יו טינ| 1897 ילוי 15 םעד ןריובעג

 -עטס ןיא |1899 ".טיל ןופ ,סקעל; ןיא ןבעג

 רעטָאפ .עניאַארקוא ,טנגעג רעוועיק ,ץינעּפ

 -ַאב ,"זיוה ןפָא, ןַא ,רעמורפ ַא ,רחוס ַא --

 טגעלפ .םיחלושמ ענעדישרַאפ רַאפ סרעדנוז

 -בעה : תונושל עדייב ןיא "*ךיז רַאפ, ןביירש

 ןענעיילרָאפ טכַאנ וצ תבש .שידיי ןוא שיאער

 .ןמכילע םולש דניזעגזיוה ןרַאפ -

 ןייק עילימַאפ רעד טימ רעבירַא דניק סלַא

 טנרעלעג .בֹוג רעווָאגינרעשט ,עקנַאירבעד

 ,ןעמוקעגקירוצ .הבישי רעדיל רעד ןיא ןמז ַא רעטעּפש ,םירדח ןיא

 דלַאװ ַא ןיא רעצעלק ייב טעברַא רעד ןיא רעדורב םעד ןפלָאהעג

 טערט רע זיב ,וועיק ןיא ןרידוטש ןוָאפעג ךָאנרעד .עקנישיוו ןיא

 ,םוקינכעטילַאּפ ןקיטרָאד ןיא ןיײרַא
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 "ָאהביל, עקיטרָאד יד טימ טקילײטַאב ךיז עקנַאירבעד ןיא ךָאנ

 ענעדישרַאפ ןיא ,ןעגנולעטשרָאפ עשיסור ןוא עשידיי ןיא "רעב

 סווָאקירישט ןוא עסעיּפ ַא סנדַאטדלָאג ,סרעטקַאנייא-םכילע-םולש

 ."ןדיי יד;

 יד טפיולטנַא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא ןעמָארגָאּפ יד תעב

 ןיא רעדורב ַא וצ 1918 ןיא ןָא טמוק .ב ןוא וועיק ןייק עילימַאפ

 רעבָא ,טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ ןיא ךיז רע טביײרשרַאפ ָאד .שװקסָאמ

 ,םידומל יד ןסייררעביא זומ רע זַא ,עכלעזַא ןענייז ןעגנוגנידַאב יד

 ריא רַאפ רעדילגטימ טכוז "המיבה; זַא ,גנודלעמ יד קידנעעז ןוא

 רעטלעטשעגנָא סלַא קידנטעברַא ,ןיֹרַא טרָאד רע טערט ,עידוטש

 רעד רעטנוא רָאי 3 םידומל יד קידנכַאמטימ ןוא ָארויב ַא ןיא

 יקסװַאלסינַאטס ןוא ווָאלַאדישטמ ,וָאגנַאטכַאו ןופ טפַאשרעריפ

 ,ןסעיּפ ענעדישרַאפ ןופ סענעצס-ןסַָאמ יד ןיא ךיז ןקילײטַאב ןכָאנ

 ,ןוא "קוביד, ןופ טקַא ןטייווצ ןיא *?רעלטעב; סלַא רע טריטויבעד

 ןופ לָאר רעד ןיא ףיוא רע טערט ,ןרָאפּפָא טידרַאוו דוד ךָאנ טשרע

 ,"יחצנה ידוהיה; ןיא *ישיבא; ךָאנרעד טליּפש ,"ןלטב רעטשרע,

 סרעגרעב ןיא "רעדניפרע רעד; ,"םלוג; סקיווייל ןיא "םוחנת;
 ןיא "לבינדיא; לָאר יד רע טמוקַאב טיוט סתרפא ךָאנ ןוא *לובמ,

 ,"םולח סבקעי; סנַאמּפָאה

 םעד עּפורט-"המיבה; רעד טימ טכַאמשגטימ .ב טָאה 1926 ןיא

 ,עקָארק ,גרעבמעל ,עשרַאו ,עגיר רעביא עענרוט ןשיאעּפָאריײא

 ,ןיימ םייב טרופקנַארפ ,יולסערב ,ןילרעב ,ענווָאק ,שזדָאל ,ענליוו

 א ָאד ןליּפש ןכָאנ .עקירעמַא ןיא ןעמוקעג 1926 עדנע ןוא זירַאּפ

 ןייק ּפָא טרָאפ לייט ןייא .עּפורט יד ךיז טלייטעצ ,טייצ עצרוק

 גנוריפנָא רעד רעטנוא ,לייט ןרעדנַא ןטימ טביילברַאפ .ב ,עּפָארײא

 "המיבה; ג"א רעטייו טבורּפ סָאװ ,המצ םוחנ רעדנירג ריא ןופ

 ןָא רעבָא ,"םולח סבקעי; סנַאמּפָאה "רעטַאעט דנערג; ןיא ןליּפש

 סירָאב ןופ רי"א ("םת; לָאר) טליּפש ,שידיי וצ רעביא טייג ,גלָאפרעד

 -יגַארט ,"טאדנארוט ןיסעצנירּפ, ןיא 1929 רַאונַאי ןיא ןילָאגַאלג

 יד ךיוא ,יסטאג אלרַאק טיול ,רעדליב 6 ןוא ןטקַא 3 ןיא עידעמָאק

 יד ןוא .,גלָאפרעד ןייק טינ ןבָאה ןעגנולעטשרָאפ-?המיבה, עשידיי

 .ךיז טלַאפעצ עּפורט

 -נטסרעמ ןוא רעליּפשיױש ערעדנַא ,יורפ ןייז טימ) רעביא טייג .ב

 קרָאי-וינ ןיא ןטרעצנָאק-טרָאװ עשיאערבעה:-שידיי וצ (ןיילַא לייט

 ענייז ןביירש ןָא רע טבייה טייצ רעבלעזרעד ןיא .דנַאל ןרעביא ןוא

 ןיא ףיוא טריפ ,"המיבה, רעד ןֹופ גנואײטשטנַא רעד ןגעוו תונורכז

 ,שילגנע ןיא ,"רעטיעיט וויטיעירק, עּפורג רעד טימ עיפלעדַאליּפ

 ,("קידצ רעלָאּפָארימ, ןופ לָאר יד קידנליּפש) "קוביד; סיקסנַא

 ."םירוחב עטלַא; סַאדלופ ןוא "םידיסח רענַאקירעמַאש דלעפסעטָאג

 ןעלטיּפַאק עכעלטע *טפנוקוצ, ןיא רע טכעלטנפערַאפ 1934 ןיא

 רעטנַאקַאב רעד יו םעדכָאנ ןוא ,"המיבה, רעד ןגעוו טעברַא ןייז ןופ

 ןוא טּפירקסונַאמ ןטימ ךיז טנעקַאב ינודקומ .רד רעקיטירק-רעטַאעט

 רעוט-רוטלוק רעד טרעוװ ,לקיטרַא ןַא םעד ןגעוו טכעלטנפערַאפ

 סױרַא טיג רע זַא ,טריסערעטניארַאפ ױזַא ָאגַאקיש ןיא ןייטש .מ .ל

 טרָאװרָאפ ַא טימ (.זז 354 ,ָאגַאקיש) "המיבה; ךוב ס'.ב 1927 ןיא

 טפור ןוא םשור ןקידלַאװג ַא טכַאמ ךוב סָאד .ינודקומ .רד ןופ

 ןוא רעשיאערבעה ,רעשידיי רעד ןופ ןפורּפָא עטסעב יד סױרַא

 ןכעלטלעװלַא ןופ זיײרּפ םעד טמוקַאב סע ןוא ,קיטירק רעשילגנע

 1941 ןיא ןוא ,1927 ןיא זירַאּפ ןיא רָאפנעמַאזוצ-רוטלוק ןשידיי

 -םפיוא רעיינ ַא ןיא ,ןטייז 50 טענעבעגעגוצ טימ ,ךוב סָאד טניישרעד

 -רָאלק דלָארעה ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ ,ךוב סָאד זיא 1957 ןיא .עגַאל

 גנוצעזרעביא רעשילגנע רעד ןיא ,םרָאפ רעטצריקעג ַא ןיא ,ןַאמ

 סָאד ,(.זז 253) קרָאי-וינ ןיא ןענישרעד ,ףרש .י ןוא סָארג .ה .א ןופ

 3041ס

 ןופ ןָאקיסטעל

 ,"דליג ךוב , ןכרוד ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ךיוא זיא ךוב

 קרָאיהינ ןיא ?ףעטרַא; ןטימ טריפעגפיוא .ב טָאה 1928 ןיא

 ."רָאסעּפָארּפ דייס טסיא רעד, טסעיּפ סווָאמיד ֿפיסָא

 ראטאקסיּפ ןיווריוא רעסישזער רעטמירַאב רעד תעב ,1929 ןיא

 עידוטס עשיטַאמַארד ַא טריזינַאגרָא ןוא קרָאי-וינ ןיא ןעמוקעג זיא

 ןטָארטעגנײרַא טרָאד .ב זיא ,"שטריוסיר לשָאס ווא לוקס וינ, ןיא

 ןוא ליּפשיױוש טנרעלעג ,טנעמטרַאּפעד:ליּפשױש ןופ טּפױה סלַא

 עכלעוו ןופ ,ןטנעדוטס 1500 ךרעב טימ רָאי 12 ןופ ךשמ ןיא ישזער

 ףיוא רעליּפשיוש ענעעזעגנָא רָאג טלקיװטנַא רעטעּפש ךיז ןבָאה סע

 :ערעדנַא ןשיוצ ,עיזיועלעט ןוא םליפ ,עניב רענַאקירעמַא רעד

 ירעה ,סיטריוק ינָאט ,ָארַאזַאג ןעב ,רעגייטס דַאר ,ָאדנַארב ןָאלרַאמ

 -לֵא ,שטירטס ןיעלע ,וָאטעמ רעטלָאװ ,יפָאק ישטימ ,עטנַאפַאלעב

 יסענעט גרוטַאמַארד רעד ךיוא יו ,ָאנידרַאג ירעה ,ימלַאס טרעב

 טריפענפיוא טרָאד זיא רעטקַאניא רעטשרע סנעמעוו ,סמַאיליװ

 ,ןרָאװעג

 רֶע טָאה ,עידוטס רעקיזָאד רעד ןיא ןטעברַא ןייז ןופ ךשמ ןיא

 ךיז ןוא ,"טאדנארוט ןיסעצנירּפ, ,שילגנע ןיא ,טריפעגפיוא טרָאד

 ַאיזעג ןופ *שוב גנינריוב יהט, ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד ןיא טקילײטַאב

 זיא סָאד, ןוא יָאטסלָאט ףַארג טול ?םולש ןוא המחלמ , ,גָאצרעה

 טויפעגנָא קיטייצכיילג ךיוא טָאה רע .יָאטסלָאט ףַארג טיול "הבס יד

 טגעלפ רע רעכלעוו טימ ,עידוטס ענעגייא ערעדנוזַאב ַא טימ רָאי 7

 עּפורג רעד טָא טימ רע טָאה ױזַא ןוא ,ןטערטפיוא טייצ וצ טייצ ןופ

 לאירוא; סיקסרעווט ןנחוי ןופ ,סענעצס ,שידיי ןיא ,טריפעגפיוא

 ןיא רע טָאה 1942 רעמוז .עיצַאזיטַאמַארד ןייז ןיא (1935) *אטסָאקַא

 -יבייא רעד, סיקסניּפ דוד ,שידיי ןיא ,טריפעגפיוא *ּפמעק רעזנוא,

 זיא 1942 רעבמעצעד ןיא .(יקסנישמור ףסוי -- קיזומ) "דיי רעק

 "ןטַאדלָאס רעטניוו, עסעיּפ רעד ןיא ,שילגנע ןיא ,ןטָארטעגפױא רע

 ,"קוביד; סיקסנַא ןיא ,שידיי ןיא ,טקילײטַאב ךיז ןוא ,זמיישזד ןעד ןופ

 ןשיאערבעה םוצ ,רעסישזער ַא יװ ,ןטָארטעגוצ .ב זיא 1945 ןיא

 ןראטאקסיּפ טימ ןעמַאװצ ,ןוא ,קרָאי-וינ ןיא "*דוגרּפ; רעטַאעט

 ."רלדנסה ימלשו המלש ךלמה; עידעמָאק טנַאמענָארג טריפעגפיוא

 רב? סיקסווָאכינרעשט .ש טריפעגפיוא ייז טימ רע טָאה 1946 ןיא

 טימ רע טָאה 1947 ןיא ןוא ("לגרמ,  ןופ לָאר יד קידנליּפש) *אבכוכ

 -ויא רענעגייא ןייז ןיא 200,000, סמכילעיםולש טריפעגפיוא ייז
 ,עיצַאזינעצס

 ןלעניגירַא םעד טקַא ןטשרע ןיא טליּפשעג .ב טָאה 1947 ןיא

 רעד ןופ גנוריפפיוא רעטריזינרעדָאמ יירפ רעטיּפ רעד ןיא *קָאלייש;
 ,21947 קָאליײש; עסעיּפ

 -25 ס'.ב ןרָאװעג טרעייפעג קרָאי-וינ ןיא זיא 1949 יַאמ 7 םעד

 ןמלז ןוא ווָאלַאביר ,ראטאקסיּפ ןופ לײטנָא ןטימ לבוי-עניב רעקירָאי

 עגיל, רעד ךרוד ,ןרָאװעג ןדַאלעגנייא .ב זיא רָאי ןבלעז ןיא .רואינש

 -ןָאק-טרָאװ 5 ףיוא ,ָאקיסקעמ ןיא ?לארשי ץרא ןקידנטעברַא ןרַאפ

 ,יקסנַא ןופ סענעצס ןיא ןטָארטעגפױא זיא רע עכלעוו ףיוא ,ןטרעצ

 .?קָאליײש; סריּפסקעש ןיא ןוא רידַאנ השמ ,שַא ,םכילע-םולש ,קיווייל

 ןָאטסניװָארּפ ןיא "שטאלגיש; לָאר יד טליּפשעג .ב טָאה 1950 ןיא
 סדניקעדעוו קנַארפ ןיא סקיטס ןַאשזד ןופ ר"א ,7 עידוטס זוַאהיעלּפ

 ,?גנוכַאװרע סגנילירפ;

 ןיא ?רעקיײטּפַא, ןופ לָאר יד ןליּפש ןביוהעגנָא .ב טָאה 1951 ןיא

 ,(דנעליוועה עד ַאיווילָא טימ) ריּפסקעש ןופ *טעילושזד ןוא ַאעמָאר;

 ,"קָאלײש, ןיא טנָאמרעד לָאר ןייז זַא ,גנוקרעמַאב רעד ףיוא רעבָא
 ,לָאר רעד ןופ קירוצ ךיז רע טיצ

 ןלַאנָאיצַאנ שידיי םייב קרָאי-וינ ןיא טעדנירגעג .ב טָאה 1951 ןיא

 טָאה רע רעכלעוו טימ ,עידוטס עשיטַאמַארד ַא דנַאברַאפ רעטעברַא
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 רעטַאעט ןשידיי

 "שענעס הנח; ןופ עיצַאזיטַאמַארד ןייז ןופ סענעצס טריפעגפיוא

 .ַא .א ?ָאטעג רעד ןופ ץַאק יד, סקורב לאימחרי ןופ סענעצס

 סנַאמָאר; טנעשזדעּפ ןופ רעסישזער-ףליהעג רעד ןעוועג זיא .ב

 21) ירָאמרַא רעד ןיא ("בר;ק ןופ לָאר יד טליּפשעג) *קלָאפ ַא ןופ

 ,ָאגַאקיש ןיא ךָאנרעד ,(רעכוזַאב טנזיוט 25 וצ רעזייה עלופ רַאפ לָאמ

 ןיא ,םרָאפ רעטצריקעג ַא ןיא ,רעטעּפש ןוא ,דנַאלוװילק ,טיָארטעד

 ,קרָאי-וינ ןיא יטיס ָאידַאר

 ,ןעגנוריפפיוא-עיזיוועלעט ךס ַא ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .ב

 -ָאּפַאנַא וװָא ןעמ , ,(ןָאטוַאל זלרַאשט טימ) 90 זוַאהיעלּפ , ןיא .ַא .צ

 "לפערדנָאקס יהט; ןיא .ַא .צ ,ןעמליפ ליפ ןיא ,ןַאמרעּפוס; ןוא "?סיל

 ןוא (רעגייטס דַאר טימ) =ןָאּפַאק לַא; ,(סרעדנַאס שזדרָאשזד טימ)

 .(אטעמ רעטלָאװ טימ) "רעלבמעג יהט;,

 -יּפשיוש עשיאערבעה-שידיי ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ) ךיוא טָאה .ב

 יד ןיא טסקעט ןשיאערבעה םעד (*טבוַאדעג;) טדערעגנײרַא (רעל

 עלערימ , ,"דיי ַא ןייז וצ רעווש, ,"דימש רעד לקנַאי; ןעמליפ עשידיי

 ןטימ לדייא ,"לדניז סנזח םעד, ,*רעקיכלימ רעד היבוט, ,"?תרפא

 -לעפ ענירג, ןוא ?ןעמַאמ רעד עלעווירב ַא; ,*עשטַאלק יד; ,"לדיפ

 ,לארשי תנידמ רַאפ "רעד

 ךוב ןייז ןופ לייט ןטייווצ ןופ טּפירקסונַאמ ןטיירג א טָאה .ב

 שילגנע ןוא שיאערבעה ,שידיי ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה ,"המיבה;

 ,רעטַאעט רענַאקירעמַא ןוא ןשיאערבעה ,ןשידיי ןגעוו ןעלקיטרַא ליפ

 ,*גָאט , ,"ראודה, ,"טפנוקוצ, ןיא ,ןלַארטַאעט-טלעוװ ןוא עשידיי ןוא

 עשידיי ייר ַא ןוא עקידָאירעּפ עשידיי-שילגנע ,*לַאנרושז ןעגרָאמ,

 ,ןלַאנרושז

 ּפמעק סייאדנַארב ןופ רָאטקעריד רעד ןעװעג 1949 ןיא זיא .ב

 -טרָאנ ןיא ּפמעק סיײאדנַארב ןיא --- 1950-52 ,גרעב ַאנָאקַאּפ יד ןיא

 -דנַארב ןופ רָאטקעריד-עמַארד רעד 1952 טניז זיא ןוא ַאנײלָארַאק

 ,סעלעשזדנַא סָאל ייב ּפמעק סייא

 ןטנעדוטס-שזדעלָאק 200 ךרוד ןעייג סע ואוו ,ּפמעק ןקיזָאד ןיא

 עשיטַאמַארד ןכָאוװ-ףוס יד ןיא ךרוד .ב טריפ ,רעדניק רעסיוא רָאי ַא

 ,ך"נת ןופ ןטסקעט ףיוא סרעדנוזַאב ,שילגנע ןיא ,סעיצַאטנעזערּפ

 טריפעגפיוא טרָאד רע טָאה ךיוא יו ,טריזיטַאמַארד רע סָאװ

 יוֵל 'ר ,סײאדנַארב ,ם"במר ,שענעס הנח ןגעוו ןדויטע עשיטַאמַארד

 ,ןטנװָא םכילע-םולש ןוא ץרּפ ייר ַא ןוא ,רעוועשטידרַאב קחצי

 עשיטַאמַארד ענעגייא ןַא ,רָאי 7 ןופ ךשמ ןיא ,ןָא ךיוא טריפ .ב

 ףיוא טייצ וצ טייצ ןופ טערט ןוא ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא עידוטס

 ,שיאערבעה ןוא שידיי ,שילגנע ןיא רעליּפשיוש ןוא רָאטַאטיצער סלַא

 ,*ַאטנַא; ןופ רָאטקעריד רעד זיא .ב

 .ע .ש ןוא .מ

 ,דנַאב רעטשרע ,קרָאיינ ,"רוטארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןַאקיסקעל;
6, 1, 341, 

 ,.י .ג ,"גָאט , ,שידיא ףיוא "המיבה, ןופ גנולעטשרָאפ עטשרע -- ץנַאלג .א
 ,1929 רַאונַאי 8

 .1929 ץרצעמ 22 ,י .ג ,"שיזָאמ} ,רעטאעהט םורא ןוא ןיא --- ינודקומ .א .רד

 ,1929 ץרצמ ,.י .נ ,"םוקפיוא, ,טסנוק סיורג -- טסנוק ןיילק -- .ל .ז .ב -

 (360186 ה. 6 6186/גט0 --- 2141 1260-44ע1 (31069 1160112/ 03 54666069,

 "'/11ג0610 (ה10ץ 1221/ש 11659, 1260601064 30, 1929.

 סָאד ןוא ,ןילרעב ןיא רעהעז יד ןעסעזעג ןענייז --- ןןיקוויר .ב| ןעיליל אבא
 ,1920 רַאונַאא 12 ,.אליפ ,"טלעװ עשידיא יד, ,ןעהצזרַאפ יז ןעבָאה עלעטניּפ

 רַאונַאי 24 ,טרָאד ,טסנוק רוטאינימ וצ "המיבה ,רעװקסָאמ ןופ -- דמלמ .מ
0, 

 ,1920 יאֿמ ,י .נ1 ,"דנאבראפ רעד, ,ירא-יןב -- רענייוו םייח

 ,"עמיטש רעטייברא עיירפ, ,וינעוע רעטאעט רעד ףיוא --- ןײטשדלָאג י .ב

 ,1931 ראונאי 2 ,י .נ

 ן--| -- תא{ספססש 21 8624064 24101596 16110:105, /100406506  12201ץ," 1120

1931 ,5 

2017 

 /804666 ?עסעמסש---112401ע2ה0 10110460009 1,0041 1242112010 (21828122110ת,

 ""ד'ם6ס ןסש15 1100, .1931 ,18 .1260 ,.18112 

 ,"טלטוװ עשידיא יד, ,ןעדיא"קובד, ןופ רעפַאשאב רעד -- ירא ןב -- דמלמ .מ
 ,1931 .צעד 18 ,אליפ

 ן--| -- .1תס םצטטע,ג" * 186 תטסמומק 2011," 2112. 260, 12, 1932.

 ן--| -- 126 תםצטטא, "0221 גאסושפ, 208112., 260. 12, 1932.

 ץשידיא יד, ,רעטַאעט "וװיטייארקא ןופ טירטסױרַא רעיײנ רעד -- דמלמ .מ
 ,1932 רַאורבעפ 16 ,.ַאליפ ,"טלעוו

 ,"גָאט רעד. ,ךָאװ ףוס ןייא ןיא ןעטנעװָא עטנַאסערעטניא 3 -- רעדניל .ב .נ
 ,19232 ראורבעפ 19 ,.י :נ

 רעדנעפאש , רעד ןופ שילגנע ןיא טליּפשעג קובד רעד -- יקסוועינאק ןרהא
 ,רעטאעט טירטס שטרא ןיא םלוע ןעסיורג םעד טשארעביא עּפורג "רעטַאעט
 ,1922 רַאורבעּפ 20 ,.אליפ ,"גָאט,

 ז7מ016 116מזש---566009 101095, . 106 ןסשגפג ר300:10/ 284. 160. 44

| .1932 
 ן--| -- 806:6006 (3060/5 118010120 24/61869, - 1116 12642016 16ו0158 (210-

 ת1010)  ןגמטג;ש 13, 1933.

 ,1933 ילוי 26 ,.י .נ ,"שײזָאמ, ,רעביירש ןוא רעכיב --- ינודקומ .א ,רד
 1935 ץרעמ 14 ,.י .נ ,"גָאט רעד, ,גָאט ןופ גנַאג ןיא -- גרעבדלָאג .צ .ב
 ןעטסיטרא ןוא עידוטס סיירא-ןב טימ טנעװָא רעטנאסערעטניא ןַא -- רענייװ .ק

 ,1935 יַאמ 29 ,טרָאד ,רעטאעט ײּפורג, ןופ
 ,1935 ינוי 14 ,י .נ ,"ראודה, ,ירא-ןב ףשנ -- .ב
 .19236 טסוגיױא 28 ,.י .נ ,"ש"אפ , ,"המיבה, ןופ עטכישעג יד -- ימלא .א
 טקַאפ ַא ןרעװ וצ ןָא טביוה עקירעמַא ןיא רעטַאעט רעשיאערבעה -- {-!

 ,צעד 29 ,.אליפ ,"טלצו עשידיא , ,ירא-ןב ןלופטנַאלַאט ןופ ישזער רעד רעטנוא
6, 

 ,"המיבה, רעטאעט ןעשיאערבעה ןעטמהיראב םעד ןעגעוו ךוב א --- ףָאגָאר ללה

 12 ,עשרָאװ ,"טרָאװ עיינ סָאד, .דעגרעביא) 1937 רַאונַאי 17 .י .נ ,".װרָאפ;
 ,(19237 ץרעמ

 .1937 רַאונַאי 24 ,.י .ג ,"שזיָאמ,, ,"המיבה. ןעגעװ ךוב א -- ינודקומ .א .רד
 ,19237 ראונַאי 24 ,.אליפ ,"טלעװ עשידיא יד, ,ירא-ןב .ר -- דמלמ .מ

 ,עשראו ,"טלב"טיל, ,ךוב גיטכיו ןוא טנאסערעטניא ןַא -- ליזיימ ןמחנ
 ,19237 ,16 ינ

 9240 68. 216מ2מ --- .6340ו82ת, 16 246ת0:48 10ט0122/ א. צ.

.1937 ,901108 

 ,"שײזָאמ , ,עיפלעדַאליפ ןיא שילגנע ףיוא "קוביד, ס'יקסנַא -- רעגרעב ךורב
 ,1937 רַאורבעפ 14 ,.אליפ

 ,72 .ז ,1937 קרָאיוינ ,"רעטאעט ןשידיי ןופ םָאבלַא, --- גייווצרעבליז ןמלז
 ,1927 ראורבעפ 19 ,.י .נ ,"ש"זַאמ, ,ןעציטָאנ רעטאעט -- ינודקומ .א .רד
 ,"ךמע, ס'מכילע'םולש ןופ גנולעטשרָאפ עשיאערבעה יד -- ןיװראלק .ש

 ,1927 ראורבעפ 22 ,.י .נ ,"גָאט,
 .בעפ 25 ,עשרַאװ ,"ךָאװ עשיטסינויצ יד , ,"המיבה; ןעגעװ ךוב ַא -- .ר .ה
7, 

 ,1927 ץרעמ 5 ,.י .נ ,"רעפמעק רעשידיא רעד, ,רעטאעט -- רענייוו םייח

 ,19237 ץרעמ 26 ,טרָאד ,ירא-ןב .ר ןופ "המיבה;ג -- רענײװ םייח

 1 ,עשרַאװ ,"טנייה, ,"המיבה, ןופ ןעסילוק יד רעטניה -- ןַאמײנ .מ .י
 ,1927 לירּפַא

 סרעדנוזַאב ןוא רענעייל עשידיא עלא רַאפ ךוב גיטכיו ַא -- רעדניל .ב .נ

 ,1937 לירּפַא 19 ,.י .נ ,"גָאט , ,ןערָאיטקַא עשידיא עלַא רַאפ

 ,1937 יאמ 9 ,.י .נ ,"גָאט רעד, ,לכעליּפש ןייק טינ זיא רעטַאעט -- רעגינ .ש
 ,1937 ינוי 24 ,.י .ג ,"גָאט, ,גָאט ןופ גנַאג ןיא --- גרעבדלָאג .צ .ב

 ,* .נ ,"רעמאה רעד, ,רעטאעט רעשיאערבעה-שיטעיװַאס א -- ץכ השמ
 | ,1937 ילוי

 ,1927 ילוי 11 ,י .נ ,"ראודה, ,"המיבה, לֶע רפס -- בולביר םחנמ

 ,1937 רעבָאטקָא ,.י .נ ,"טפנוקוצ יד , ,"המיבה, ירא-ןב .ר -- ןיקוויר .ב

 {--| -- תעסעעגעג 100100408 1210686 ןסש1פג 1216065 1770 2105680640 6

 "/8סז0ת (36866ח 1609, 1260601064 3, 1937.

 ,א"ב ,"עסערּפ יד, ,םירבאכעמ ןוא רעכיב ןעשיװצ --- יקסנַאשַאטָאב װעקנַאי
 .1937 רעבמעצעד 24 ,2

 27 ,לָאערטנַאמ ,"רעלדַא רעדַאנַאק , ,"המיבה; ןגעװ ךוב א --- בילטָאג .י .נ

 ,1937 .צעד

 ם. {. -- םצתגסש 2|ג/ 26 486 1061, .000114 16168/ג0, האי צ., 260.

.1938 ,14 

2048 



 ראורבעפ 18 ,.י .נ ,"שײזָאמ , ,אמארד עיינ ס'װַָאמיד ּפיסָא --- ינודקומ .א .רד
8, 

 ,"רָאסעפָארּפ דייס טסיא רעד, -- עסעיּפ עטסעיינ ס'װָאמיד --- ןילדע םאיליװ
 | ,1938 .בעפ 19 ,.י .נ ,*גָאט,

 ,1938 רַאורבעּפ 20 ,טרָאד ,עיצידַארט ןייז ןוא ףעטרא רעד --- דלַאװכוב :נ
 ,י .ג ,"פ"מ, ,"ףעטרא, ןיא *רָאסעּפָארּפ דייס טסיא רעד; -- דלאווכוב .נ

 ,1938 רַאורבעּפ
 ,1928 ץרעמ 4 ,עשרַאװ ,"גנוטייצ:רעטייברא , ,"המיבה, -- טרָאּפָאּפַאר .י

 ,1938 לירּפַא 29 ,י .נ ,"ש"אפ,

 ,ָאטנָארַאט ,"לאנרושז רעשידיא רעד, ,ירא-ןב ןוא "המיבה, יד -- לעגָאפ .מ
 ,19238 יַאמ 0

 רַאונַאי 1 ,.י .ג ,"פ"מ ,"המיבה, רעד ןגעװ ךוב סייראיןב .ר -- דלַאװכוב .נ
9, 

 ,י .נ ,"רוטלוק עשידייא ,רעלטסניק עטרימערּפ סקעז יד -- ליזיימ ןמחנ
 ,1939 ,3 ינ

 ,19239 רַאונַאי 17 ,י .נ ,"פ"מ ,, ,סיױא-גָאט ,ןייא-גָאט -- {ץכ השמ} .כ .א .מ
 ,קרָאיײוינ ,"קלָאפ עשידיא סָאד, ,ןעבעל ןוא רוטַארעטיל --- ןַאסלעגער םהרבא

 ,1940 .וָאנ 1
 ץשידיא סָאד, ,עגאלפיוא רעיינ א ןיא המיבה סיירא-ןב -- ןָאסלעגער םהרבא

 ,1940 .װָאנ 1 ,.י .נ ,"קלָאּפ
 ,1941 ,2 'נ ,אצווו דנַאב ,*רעטעלביָאװיי , ,המיבה ,ירא-ןב .ר --- ןיקלע .מ
 ,לָאערטנָאמ ,"רעלדָא רעדאנאק, ,סיוא גָאט ,ןייא גָאט --- ןשטיװָאניבאר| .ר .י

 | ,1942 ,רבעפ 1
 ,1942 .צעד 16 ,.י .ג ,"גָאט, ,"ןעטַאדלָאס רעטניװ, -- עפאי .ח
 ,1945 ראונאי 17 .י .ג ,"גָאט, ,גָאט ןופ גנאג ןיא --- גרעבדלָאג .צ .ב

 114025520 11021060---121800 19/050865 106 1160/66 רא0014,2 ןא2 צ.,

 5ט010064 1943.

 ,1945 ,ז"ט ינ ,י .נ ,"ראדהג ,ירבעה ןורטאילתב -- בבוח .ח
 ,1945 ,זכ 'נ ,י .ג ,"ראודה, ,וכרד אצומ "דוגרפ, -- יבהז .ח
 עשידיא סָאד; ,גנולעטשרָאפ עשיאערבעה ענהעש-רעדנואו ַא -- ן--װ .ל ;י

 ,1945 יאמ ,.י .נ ,"קלָאפ
 י .ג ,".ורָאפ, ,קרָאיויג ןיא רעטאעט רעשיאערבעה א -- קנַארפ .צ .מ
 ,1943 ינוי 5

 -ןכַאװ רעקרַאי-וינ, ,רלדנסה ימלשו ךלמה המלש -- ימע-ןב-ןירטסע אוואלס
 ,1945 ינוי 22 ,"טאלב

 ,1945 ילוי 27 ,.י .ג ,"רעפמעק רעשידיא רעד, ,"דוגרפ,, --- יקסנעזדָארג המלש

 ,1945 ,24 'נ ,י .נ ,"ראודה, ,הקירמאב תירבע תונמא -- ףיל םייח

 ,1945 ,28 'נ ,טרָאד ,"דוגרפ ,ב "רלדנסה ימלשו ךלמה המלש, -- ףיל םייח

 .1945 ינוי 22 ,טרָאד ,"דוגרּפ, תגצהו ירא-ךב לע והשמ -- ןילטייצ ןרהא

 ,"טייקינייאק ,"דוגרפ, ָאידוטס 'רעטאעט עשיאערבעה יד -- ינודקומ .א .רד

 .1945 רעבָאטקָא

 1 אי .נ ,".װרָאפ, ,קרָאיוינ ןיא רעטאעט שיאערבפעה -- ןאמרעביל םייח

 ,1946 ץרעמ
 1408 }. 6068 --- 211086200/ 140605, 106 1460005000011000,  ןא. צ .;

 רזגזסה 8, 1946.

 ,1946 ,אל 'נ ,י .נ ,"ראודה, ,"דוגרפ,ב "אבכוכ-רב, לע -- רואינש ;}

 1062606 1:16109 -- תגתמסטפ 2040/ 54ע5, ןסש תמט56 56/06 4011 8

 16008תו60מ 01 פסט|, 186 ןסט15ת תצגתנומסז/ )4. צ ., 24ג:08 8, 1946.

 .1946 ינוי 10 ,י .נ ,"גָאט רעד, ,יעװדָארב זיב רתיב ןופ -- ןאמקרַאטש השמ

 ,1946 ינוי 20 ,.י .נ ,"ש"זָאמ , ,גָאט וצ גָאט ןופ --- ןַאמשיפ .י

 רעטאעט ס'ראטאקסיּפ ןופ גנולעטשרָאפ ַא ייב ךוזַאב א -- ןילדרעװס .נ .רד
 ,1946 .צעד 30 ,.י .נ ,"גָאט רעד, ,עּפורג

 ,1947 יַאמ 27 ,.י .נ ,"גָאט , ,"קָאלײש ,, ןעליּפש רימ סָאװרַאפ -- ירא-ןב .ר
 .1947 ינוי 14 ,טרָאד ,תבש דובכל -- סיצנאד יכדרמ

 ינוי 30 ,טרָאד ,םיור ןוא םילשורי ןעשיװצ לעגנַארעג רעד -- רעלסער .ב
7, 

 ןגס8 24/1--46:32640 121:000048 7 61 8060, .210040060, -128 ,11240282 

 ז6ס.} 1484

 ,1948 לירּפַא 22 ,טרָאד ,גנַאהרָאפ םייב --- ןילדרעװס .נ .רד
 ,1948 ינוי 17 ,י .נ ,"שיזָאמ , ,ירא-יב .ר ןופ ייליבוי רעד -- ןַאבזיא .ש
 ,1949 לירּפַא 29 ,.י .נ ,"גָאט רעד, ,גנאהרָאפ םייב --- ןילדרעװס .נ .רד
 -קעמ ,"געװ רעד, ,רעלטסניק רעטסואװַאבליצ רעד --- ירא"ןב -- רענדָארג ַא

 ,1949 ילוי 21 ,ָאקיס

2019 

 ןופ ןָאקיסטעל

 טסוגיוא 1 ,ָאקיסקעמ ,"געװ רעד? ,ךָאװ א רעביא ךָאװ א -- ןאהאק ןָאמָאלָאס

9, 

 ,עקיסקעמ ,ײטרָאװ סָאד, ,עקיסקעמ ןיא רעלטסניק-"המיבה. -- יקצעיניװ .י
 י ,1949 טסוגיוא 1

 -ערבעה סָאד ןבעלפיוא טנַאלּפ "המיבה, ןופ רעדנירגטימ -- רעגנוא השנמ
 ,"געװ רעד, ,1949 טסוגױא 1 ,י .נ ,"גָאט, ,אקירעמַא ןיא רעטַאעט עשיא
 ,1949 טסוגיוא 11 ,עקיסקעמ
 סָאדע ,רעלטסניק רעסיורג רעד --יראךב .ר -- ןייטשלעקניפ .א .שזניא

 ,1949 טסוגיוא 18 ,עקיסקעמ ,ײטרָאװ
 .1949 טסוגיוא 19 ,עקיסקעמ ,"טלעוויירפ , ,המיבה : ירא ןב -- ץַאק .ָאעל

 ,עקיסקעמ ,"געװ רעד, ,טסנוק רענייר ןופ טנװָא ןַא -- ןייטשלעקניפ .א .שזניא
 ,1949 טסוגיוא 0

 טסוגיוא 27 ,עקיסקעמ ,ייעמיטש יד, ,טנָארפ-רוטלוק רעזנוא ףיוא -- בוט-ןבא
9, | 

 .טּפעס 10 ,עקיסקעמ ,"טרָאװ סָאד, ,ןעביוש יד ךרוד -- רענילרעב קחצי

9, 
 ,עקיסקעמ ןיא טסַאגוצ רעלטסניק-"המיבה, רעטמירַאב --- יקסיידזַאל םייח

 ,1949 .טּפעס ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא,

 דסטצ 60016 286 116168 14/108 (הםומסש; :400019 סם 200082, 1 (סש 0024

 1949, עק. 2743 44

 טשת ,24 ינ ,י .ג ,"ראודה, ,םיבו ןקחש רותב ירא-ךב .ד --- רואינש ,ז
{1949}, | 

 ,1950 רַאונַאי 6 ,.י .ג ,"ראודה, ,ןורטאיתב -- בבוח .א

 {{ ש. תם. -- 128626/60, 60028/099 606681ץ, 3. צ3.; ןגמטגעק 16, 1930.

 ,י .ג ,",ורָאפ, ,רעטַאעט ןיא רהָאי 25 טציא טרעייפ ירא ןב --- טשריפ .ה
 ,1950 ץרעמ 0

 ,י .ג ,"רעפמעק רעשידיא רעד, ,ןעמונעג ךות ןיא -- ןײטשטַאלג בקעי
 ,1950 לירּפא 4

 ,1950 יַאמ 26 ,.י .ג ,"גָאט רעד, ,גָאט ןופ גנאג ןיא --- גרעבדלָאג .צ .ב
 ןיא עיצוטיטסניא-רוטלוק א ןרָאװעג זיא סָאװ ,לוש עשיטַאמַארד --- יראזןב

 ,1950 .צעד 22 ,י .נ ,"גָאט רעד , ,עקירעמַא

 ,11951} אישת זומת גכ .י .נ ,"ראודה, ,ןורטאיתל ךרדב -- .ל .ח

 ,1951 יַאמ 4 ,.י .נ ,"גָאט רעד, ,גנַאהרָאפ םייב --- ןילדרעוװס .נ .רד

 .1951 יַאמ 10 ,טרָאד ,עידוטס-רעטַאעט א טריזינַאגרָא ײדנַאברַאפ , --- ירא-ןב .ר

 {--} -- 100 30046מ65 4815 003156 1ת 1302 26 2:242460 (גמעקע 6

 ןסשנ58 24ט00216, ,1309000  ןט|1ץ 31, 1952.

 11406/ 2860 21401026 --- 120601441מת1604 10615002110165, 106 2214. ןסשו8|

 ש0106, 1. 2. תסס:טגזץ 3, 4.

 סירא טפור דנַאברַאפ ןופ טנעדרַאעגניא גנולעטשרָאפ ירא-ךב יד|--|}
 ,1954 ץרעמ 4 ,י ,נ ,".וורָאפ , ,גנורעדנואוואב סיורג

 110900:6 00. 1446 -- 445 רׂש6 506 10, .18'מ21 2116 20465608200 2 18 24

 14מ32/ש 28, 1933.

 261682 (0010ת148 --- 24 30064680 04 1ט4215, 106 206מ8 ןס180

 1469, 4, ק:1 8, 1933.

 .1955 יַאמ 24 ,.י .נ ,"שײזַאמ-גָאט ,, ,גָאט ןופ גנַאג ןיא --- גרעבדלַאג .צ .ב
 .טּפעס 12 ,ביבא-לת ,"בירעמ, ,ץראל ךרדב ...םינש 27 ירחא -- היריש .ר

6,, 

 ,1956 .טּפעס 13 .ביבא-לת ,"רקובה; ,ריעב חרוא -- ||
 .1956 .טקָא 4 ,ביבא-לת ,"עובשה רבד, ,ירבע יאמבו ןקחש -- .א הרפע
 9646 2ע022/---/120104, 1161214-ע/4040992 1. 2, ג4ט80846 12, 1937.

 11:ץ1108 12810--596100460 אסש 200/8 1 20ט100,3 10/601882 פטתמ, ,

 10416110076, הטפ., 16, 1974

 2:00165 44611מ50---02106 04 גמ 1004, 146 ןאסי 130:4 11/065 גטסט06

74 ,2 

 1גע---{1ג01002, 1220// 2:66ץ, ,11011600064  פסק. 9, 1937.

 1124:014 0 /5606--2102106  04 1140120 גמ 1:881188, ' 106 1010521612

.1937 ,18 .6006 ,1086 
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 רעטַאעט ןשידיי

 (3001/ 5תג160---/600150 1 2024000 (סבעסטק (גלטס 40 2466 942804:40, 5

 40026108 1 זגספ, .1938 ,9 2424:08 

 520 246ט2046/--3102/40מ/ 04 2 1 064060

 /ק:1 1938.

 52ת0061 |. 6014:00---18921164 1401246065 100006466 5'181261 14411002/ '1 06-

 26/0) ןסש198 20041200,  נא.צ ., א{גק 84

 1040 42. 1442006ע --- 62-/4/1 608 56280, ,1161102986  1{. 8. א{גצ 21, 1939.

 17 ,ביבא-לת ,"בחרמל, ,יגולואודיא קומינ אלל --דוריפ -- בוט"רב ךונח
 ,1958 .ווָאנ

 רַאונַאא 31 ,עקיסקעמ ,"עמיטש יד, ,זַאטסקע-רעטַאעט --- ןַאהַאק ןָאמַאלָאס
9 

 ,ןטסיטרַא רעדואווילָאה ןופ רערעל זיא ייהמיבה, ןופ רענָאיּפ -- רעגנוא השנמ
 .1959 טסוגױא 20 ,ביבא-לת ,ייעמיטש לארשי,

 ,1960 .טקָא 16 ,.י .ג ,"שיזָאמ-גָאט, ,גנונַאמ ןוא גנונָאמרעד -- ץנַאלג .א
 ,"ןעגנונכייצרַאפ עשיטסילאנרושז ןוא עשירארעטילג -- ןַאהַאק ןָאמָאלָאס

 ,171--173 .זז ,1961 ,ָאקיסקעמ
 1056ק28 (2064 -- 126 1628684 04 106 3028060מ2 ןסש, 16 {., 1961,

 עק. 137-141. |
 ,עקיסקעמ ,"עמיטש יד, ,טײקימיטשניא טינ סרעלטסניק ַא -- יראךב .ר
 ,1952 ראורבשפ 7

 "ןסשש182 (23116869 1 א4.צ ,,

 ןטּפַאשלעזעג .מַארד עשיריי רעיפלעדַאליפ
 ,עיפלעדַאליפ) "עניב עכעלטנגוי יד; ךוב ןייז ןיא לעקריט רעב דוד

 : : טביירש ,(,(0

 -ַאליפ ןיא ןזייוַאב ןָא ךיז ןביוה /ןטפַאשלעזעג עשיטַאמַארד,

 ןַא .טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןופ ףוס ןיא ןבעל ןשידיי ! רעיפלעד

 טנגוי רעשידיי-שיסור רעד ןוֿפ; .ןטנַארגימיא זיירק רעטנעגילעטניא

 ןענייז ןוא רעטַאעט שיסור .טבוזַאב םייה רעד ןיא ןיֹוׁש .ןבָאה .

 רעביירש עריא ןוא עמַארד העשיסור רעד טימ טנַאקַאב ןעוועג

 ןייק ןעמוקנָא רעייז ךָאנ טיוצ .רעשביה ַא ףיוא עקַאט יז ןענייז .

 לייט ַא ןבָאה . .. ךַארּפש .ףעשיסור רעד וצ ןדנובעגוצ | ,עקירעמַא

 ַא ןיא טריזינַאגרָא ךיז ןטנעגילעטניא עשידייו -עגנוי ע עקיזָאדיד ןופ

 -רעדורב) !שטשַאמָאּפ ַאיַאקסטַארב,; ,ןפורעג ךיז טָאה סָאוװו ,בולק

 ןרָאװעג; ןטיבעג רעטעּפש זיא בולק. .ןופ ןעמָאנ רעד .(ףליה עכעל

 רעשיטַאמַארד שיסור,): ?קָאשזורק יקסעשטיטַאמַארד .יקסור; ףיוא

 וצ ןעוועג זיִא קָאשזורק .םעד ןופ עבַאנפיוא-טּפיוה יד ... ('זיירק

 ןדנָאפ ןעלמַאז וצ קעווצ :םעד טימ שיסור ןיא ןעגנולעטשראפ ןבעג

 ןוא 'עיצַאזינַאגרָא ; ן-סֿפמַאק} איַאועיאב , רעד רַאפ עקירעמַא ןיא

 = | ."דנַאֿפסור' ןיא ןטפַאשלעזעגנ ערענָאיצולָאוװער :ערעדנַא

 טעדנירגעג) ןיא ,רעביא טיג לעקריט יװ ,1885 רַאורבעפ ןיא

 -רַאפ וצ קעווצ ןטימ *יטעייסָאס רוטַארעטיל וירביה יד; ןרָאװעג

 רעד ןיא .ןדיי רעיטלעדַאליפ יד ןשיווצ גנודליב ןוא רוטלוק ןטיײרּפש

 -ַארד-שירַארעטיל ענעדישרַאפ ןבָאה טפַאשלעזעג רעד ןופ עדייבעג
 יד טרידוטש טרָאד ןוא םייה רעייז טכַאמעג ןטפַאשלעזעג עשיטַאמ

 :רעקיטרָאד רעד ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא רעטעּפש ןענייז סָאװ ,ןסעיּפ

 ןגעוו סעיצקעל ןטלַאהעג ןוא ןסעיּפ יד ןגעוו טריטַאבעד ,עירָאטידיױא

 : ןעוועג ןענייז רעדנירג יד .עמַארד רעשידיי-טשינ ןוא רעשידיי רעד

 ,ןידניה םַאיליװ ,(רעציזרָאפ) ץישּפיל סירָאמ ,דרַאװָאג שזדרָאשזד

 -דלָאג םהרבא ,ןיקטַאנ ַארַאלק ,יעוװָארַאב ןָאמָאלָאס ,ןיּפול לעונַאמע

 .ַא .א ץנַארעמָאּפ ,ןייטש

 -ָאסַא ןעקירעמַא ןעשָאר,, ןסייהעג עיצַאזינַאגרָא יד טָאװ הליחתכל

 ףיוא ןרָאװעג ןטיבעג ןעמָאנ רעד זיא רעטעּפש רעבָא ,"ןָאשייאיס

 ריא ןיא טָאה עיצַאזינַאגרָא יד ,?יטעײסַאס רוטַארעטיל וירביה;

 ,קעטָאילביב ַא טַאהעג טירטס טײגרָאמ 111 ףיוא גנוניואוו רעטשרע

 -כרוד זיא 1886 ןיא ןוא ,ךָאװ ַא לָאמ ייווצ טרינָאיצקנופ טָאה סָאװ

 | .קעטָאילביב רעד תבוטל לָאב-דַארַאקסַאמ ַא ןרָאװעג טריפעג
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 שוה ואל א אלא
 = שמאססטהאסאפט עמ עא ,ראאמאמוממהועטווטעגאהאההעטקאט עא עה יא

 ןענופעג ןיוש ךיז טָאה עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא יד טָאה 1892 ןיא

 ןעמונעגסױרַא ,טירטס שזדירבנייב 222 ףיוא ,ןינב ןרעמעװקַאב ַא ןיא

 ,לוש עשיסקָאדָאטרָא ןַא ןעוועג זיא גנַאגנײרַא םייב .רעטרַאשט ַא

 ןטשרעטניה ַא ןיא ןוא ,לַאז-ןעייל ַא סלַא טנידעג ךיוא טָאה עכלעוו

 עשידיי ,עשיאערבעה טימ קעטָאילביב יד ןענופעג ךיז טָאה רעמיצ

 -רעבירַא עיצַאזינַאגרָא יד ךיז טָאה רעטעּפש .רעכיב עשיסור ןוא
 ןיא ןוא ,טירטס ןירטעק 226 ףיוא ןינב ןרעסערג ַא ןיא ןגיוצעג

 ַא ףיוא ןרָאװעג טיובעגרעביא עדייבעג עטלַא יד זיא 1902 בײהנָא

 ,טירטס ןירטעק 2310-12 ףיוא ערעסערג

 -עג "זיירק רעשיטַאמַארד שיסור, רעד טָאה 1892 רעבָאטקָא ןיא

 -גימיא עקירעגנוה יד תבוטל לָאה סילעק ןיא גנולעטשרָאפ ַא ןבעג

 ,ןרָאװעג טריפעגפיוא טרָאד ןענייז 1894 לירּפַא 25 םעד ,ןטנַאר

 רעטקַאנײא רעד ןוא ןטקַא 5 ןיא *ַאבטינעשז, סלָאגָאג ,שיסור ןיא

 -עגנָא טָאה זיירק רעשיסור רעקיזָאד רעד .,?ָאווטסעשזורפוס לָאס;

 ,לָאגָאג ןופ ןסעיּפ שיסור ןיא טריפעגפיוא טָאה ןוא 1898 זיב ןטלַאה

 -ױּפ ןופ ןעגנוצעזרעביא ךיוא יוװ ,.ַא .א ווָאכעשט ,יקסודעשינרעשט

 ,ןגרוטַאמַארד עשטייד ןוא ששיל

 רעקידרעטעּפש רעד טָאה בולק ןופ גנודנירג רעד ךָאנ דלַאב

 ,רעלַאטש סקַאמ .רד טימ ןעמַאזוצ ,ןיטסעק םעס רָאיטקַא רעשידיי

 ?בולק יטלעשעּפס ראטס;, נ"א עּפורג ַא טריזינַאגרָא ,.ַא .א םולברעוו

 ,"רַאפעג ןיא רָאלײס רעד; עסעיּפ יד ,שידיי ןיא ,טריפעגפיוא ןוא

 ןטסקיצנַאװצ ןופ רָאי 45 עטשרע יד ןיא ןבָאה לעקריט טיול

 ןייק ןזיװעגסױרַא טינ ןטפַאשלעזעג עשיטַאמַארד יד טרעדנוהרָאי

 -יד ןשיוצ .ןטנוװָא-עיצַאמַאלקעד ןוא ןטרעצנָאק .ררעסיוא ,טייקיטעט

 -ןרע ַא ,1905 רעבָאטקָא ףוס ,ןעוועג ךיוא זיא ןטרעצנָאק עקיזָאד

 -ָאס רוטַארעטיל וירביהפ רעד ןופ ןדַאפדלָאג םהרבא דובכל טנוװָא

 ןופ ביײהנָא ןגעו טדערעג טָאה ןדַאּפדלָאג ןכלעוו ףיוא ,*יטעייס

 והילא) וָארַאי .א .פָארּפ ןוא ,טנעיילעגרָאפ ןוא רעטַאעט ןשידיי

 ,רעדיל סנדַאפדלָאג וצ םינוגַינ ענייז טליּפשעג טָאה (יקסווָאכירַאי

 בקעי ןופ עיצקעל ַא ,לַאז ןבלעז ןיא ,1908 רעבמעטּפעס 13 םעד ןוא
 .עמַארד רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןגעוו ןידרָאג

 *קָאשזורק יקסעשטיטַאמַארד ינוויסערגָארּפ; רעד טָאה 1907 ןיא |
 ,יָאנשטרָאק סימ ,יקסוועינַאק ןרהא טימ) ,שידיי ןִיא ,טריפעגפיוא
 םענעזעוועג ןיא (ןהאק בייא ןוא ןַאמשרעה ! ?ווָאנָאי .רד ,ץרַאװש
 "בנִג לקויא ,טירטס רעטָאװצטיּפ ןוא עטירד ,לָאה/ םוירָאטידיױא וינ

 טרעדנע 1908 ןיא .יקסנַא .ש ןופ "ןוז ןוא רעטָאפע ;םולש ןב ןופ .-
 ?יטעיײסָאס עשיטַאמַארד ןידרָאג בקעי יד; ףיוא ןעמָאנ ןייז זיירק רעד

 ףיוא *רעטַאעט-סעצנירּפ, ןופ עּפורט רעד ןיא ןָא ךיז טסילש ןוא

 -ץּפש םעד ,טפלעה ןוא ,טירטס עט-6 ןוא עטיפ ןשיװצ ,טירטס טוָאס

 ןוא סנידרָאג ןריפפיוא ,לעגיס םַאיליו ,רעביירש-ןסעיּפ ןקידרעט

 ,סרעטקַאניײא ןטסרעממַא בולק רעד טליּפש רעטעּפש .ןסעיּפ ערעדנַא

 ןופ "ףליוב לקנַאי; ןוא ׁשַא םולש ןופ "םָארטש ןטימ,, ךיוא רעבָא

 | .ןירבָאק ןָאעל

 -ַאב רעמ ךיוא ןיוש זיא רוד רענעסקאוועגרעטנוא רעיינ רעד

 הָאּפ, עּפורג--טנגוי ַא ךיז טריזינַאגרָא'ס ןוא ,שילגנע ןיא טנוװַאה

 -גייא ןַא 1908 יַאמ 7 םעד ףיוא טריפ סָאװ ,*בָאל רעדוָאּפ דנע

 ."ירעטערקעס טעוװיירּפ יהד, שילגנע ןיא רעטקַא

 רעדיוו ןעײטשטנַא ןטנַארגימיא עכעלטנגוי עיינ ןופ םוקוצ ןטימ

 | ,ןטפַאשלעזעג עשיטַאמַארד-שירַארעטיל ייר עצנַאג ַא

 רֶעֹד ןסקאוועגסיוא *יטעייסָאס ןידרָאג, רעד ןופ זיא 1912 ןיא

 עקרַאטש ַא ןזיװעגסױרַא טָאה רעכלעוו ,"בלק קיטַאמַארד ןואטּפא;

 טימ .ץנעטסיזקע רָאי 4--5 ענייז ןופ ךשמ ןיא טייקיטעט-רעטַאעט

 -עג עשירַארעטיל עשידייא יד טרימרָאפ ךיז טָאה רעטעּפש טייצ ַא
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 ןואטּפא; רעד .?יטעייסָאס רוטַארעטיל וירביה רעד ןופ טפַאשלעז

 עדייב ןוא רערעװש טרעוו טעברַא יד זַא ,ןעזעגנייא טָאה ?בָאלק

 ."שניבסקלָאפ םירפס רכומ עלעדנעמ, נ"א ךיז ןקיניײארַאפ ןבולק

 יװ ןָא ךיז ןסילש עדייב ןעוו רעקרַאטש ךָאנ טרעוו גלָאפרעד רעד

 ויטַאיציניא רעד ךרוד .?גניר-רעטעברַא, ןופ ןגייווצ| שטנערב ַא

 -עגנייא ןרעוו ץיוורוה .מ ןוא ץרוק ןרהא ,טוּפיליל רעביירש יד ןופ

 רעד רעטנוא .סעמעט עשירַארעטיל ףיא סעיצקעל ייר ַא טנדרָא

 טריפעגפיוא רעטַאעט-"ןעקירעמַא, ןיא ןרעו ווָאנַאמ .מ ןופ ישזער

 -שריה ץרּפ ןוא ןייטשנרא קרַאמ ,ןעזייר םהרבא ןופ סרעטקַאנייא יירד

 טרעוו ,רעטַאעט ןבלעז ןיא ,ישזער רעבלעז רעד רעטנוא ןוא ,ןייב

 ןופ טכוזַאב ךיוא טרעוװ סָאװ ,"םישרויק סשַא םולש טריפעגפיוא

 -יל; רעד ןופ רעדילגטימ עכעלטע .רעלדַא .ּפ בקעי רעליּפשוש

 -רָא ןוא ּפָא רעבָא ךיז ןלייט *טפַאשלעזעג רעשיטַאמַארד-שירַארעט

 ,"טפַאשלעזעג עשירַארעטיל ץרּפ ,ל .י; יד 1915 ילוי ןיא ןריזינַאג

 ןילקנערפ טרָאנ; ןיא ףיוא טריפ רעכלעוו ,טעמול ךורב ןופ רי"א

 ןופ ןָאקיסטעל

 טייצ רענעי ןיא ךרעב .ןײטשנרַא קרַאמ ןופ ?תעגושמ סבייוו ןיימ,

 סמכילע:-םולש ןרָאװעג טריפעגפיוא ווָאנַאמ לאונמע ןופ ר"א זיא

 .*טיירּפשעצ ןוא טייזעצ ;

 םהרבא ,טכַאװשעגּפָא רעייז טרעוו "עניב סקלָאפ עלעדנעמ, יד

 ץרּפ ,ל .יק יד ןוא ייז טימ ןוא גנוריפנָא יד רעביא טמענ ןַאבכָאה

 טוטיטסניא; יד 1922 ןיא רע טריזינַאגרָא *טפַאשלעזעג עשיטַאמַארד

 | ,"דליג ַאמַארד
 -ידיוא ןיא ןליּפש ןטימ טנגונגַאב טינ ךיז טָאה *דליג ַאמַארד, יד

 ןיא ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ רָאנ ,"טוטיטסניא רָאביעל; ןופ עירָאט

 ,עיפלעדַאליפ םורַא ךעלטעטש ערענעלק ןיא ןוא ןלַאז ערעדנַא

 טריפ ןוא "לעקניוו טסנוק רעשירַארעטיל, ךיז טעדנירג 1925 ןיא

 -גייא יירד יד *לָאה ןשיניאַארקוא, ןיא 1929 רַאונַאי 25 םעד ףיוא

 "רעמרַאפ רענַאקירעמַא רעד, ,םכילע-םולש ןופ "ןשטנעמ , סרעטקַא

 ,ןעזייר םהרבא ןופ *רעטכָאט סנכדש םעד/ ןוא טיוועל סירָאמ .רד ןופ

 ןינַאט םולש רעליּפשיוש ןופ טנוװָא-דיײשּפָא םוצ 1929 יַאמ 12 םעד

 .סקניל וצ סטכער ןופ ,רעטרעפ ,רעטשרעביא ;לוָאּפ וַאשוד רוט ןכעלטפאשלעזעג ןטנַאקַאב ןטימ טפאשלעזעג עשיטאמארד יד

 ץרּפ לָאמ עכעלטצ ןופרעד ,ןעגנולעטשרָאפ ןעצ םורַא "לָאה טירטס

 ,?טײרּפשעצ ןוא טייזעצ, סמכילע-םולש ןוא *לאוי, סנייבשריה

 עלעדנעמ ,, יד ךיז טקינייארַאפ ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ ביײהנָא ןיא

 ןרעו טעמול ךורב ןופ ר"א ןוא ,"עניבסקלָאפ, רעד טימ *עּפורג

 .א .א םכילע-םולש ,ןייבשריה ןופ ןעגנולעטשרָאפ ןבעגעג

 עשיטַאמַארד ץרּפ .ל .י, יד טעדנירגעג טרעוו טיוט סצרּפ .ל .י ךָאנ

 לאוי ןופ ר"א 1915 .טּפעס 15 םעד ףיוא טריפ עכלעוו ,*טפַאשלעזעג

 ןופ "טסעג; ןוא ןײטשנרַא קרַאמ ןופ "טייג גנילירפ רעד, ןיטנע

 .יקסוועשיבישּפ

 ןופ טפַאשלעזעג עשיטַאמַארד שירַארעטילק יד טָאה 1919 ןיא

 גנומענרעטנוא ןַא טריפעגכרוד *יטעיײסָאס רוטַארעטיל וירביה רעד

 ַא ,1920 רעבָאטקָא 31 םעד ,ןוא ,ץרּפ .ל .י ןופ הנמלא רעד תבוטל

 .עּפָארײא ןיא רעביירש עשידיי עדנדיילטיונ יד תבוטל טרעצנָאק

 -עגפיוא "עניב סקלָאפ עלעדנעמ, יד טָאה 1922 רַאונַאי 14 םעד

 ןוא ?דיל עקיבייא סָאד, ,יקסניּפ דוד ןופ ?ענעסעגרַאפ-סקילג; טריפ
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 -עקנוט ףסוי ןופ "ןתח רעד, טריפעגפיוא ישזער ןייז רעטנוא טרעוו

 טריפעגפיוא "יַאװ; רעד ןיא ךיוא טָאה עּפורג עבלעז יד ,רעל

 ןופ "דניק ןופ ןייוועג סָאד; ,ווָארדעק .וו ןופ "טנוה רענעגושמ רעד;

 ןוא ןײטשנרַא קרַאמ ןופ *טכַאל לווייט רעד ,, ,ףרָאדנעשַא לארשי

 .רעלעקנוט ןופ *ןתח רעד;

 טריפעגפיוא ,רעװַאלעד ,ןָאטגנימליוו ןיא זיא 1928 רַאונַאי 29 םעד

 רעגייז רעד, עידעמָאק-סקלָאפ ןייז ןַאבכָאה םהרבא ךרוד ןרָאװעג

 עלַאיצָאס ,"טלעג; גנוצעזרעביא ןייז ןיא ןוא 212 ןגָאלשעג טָאה

 קיטנַאלטַא ןיא -- 1928 רעבמעצעד 16 םעד .,דלָאג לקיימ ןופ עמַארד

 ןײטשנרַא קרַאמ .ןופ *דיל עקיבייא סָאד , ,לעב ןופ "סעלוקרעה; : יטיס

 ץרעמ 9 םעד .קינשזורדָאּפ .י ןופ "טנעיעלק רעטשרע רעד; ןוא

 םעד ,דלעפסעטָאג אנח ןופ *הסנרּפ, : יטיס קיטנַאלטַא ןיא -- 0

 עיינ יד; ,עיפלעדַאליפ ןיא רעטנעס ןשידיי ןיא ,1920 לירּפַא 7

 ץרעמ 22 םעד ,דלעפסעטָאג אנח ןופ (*הסנרּפ; ךעלניײשרַאוװ} "הנמלא

 -ַאליפ ןיא ,1932 ינוי 12 םעד ,?הסנרּפ/ ,.ַאּפ ,גנידיער ןיא -- 1
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 רעטַאעט ןשידיי

 דלָאג לקיימ ןופ "טלעג; ,רידַאנ השמ ןופ עריטַאס ,"הישמ , ,עיפלעד

 | ,לעסקייד .ש ןופ *טכַאנ עזָאלפָאלש/, ןוא

 -םולש ןופ "ןשטנעמ/, ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא 1928 ץרעמ 11 םעד

 ןוא טרימַאלקעד ןענייז'ס ןוא ץרּפ .ל .י ןופ *רעדירב ייווצ,; ,םכילע

 ,.רעביירש ערעדנַא ןופ קרעוו ןרָאװעג טריטיצער

 -*דרַארישזד ןוא *שטרַא/, יד ןשיווצ ךוסכס ַא תעב ,1921 ןָאזעס ןיא

 לוָאס ןופ גנודַאלנײא רעד ףיוא "לקניוו טסנוקק רעד טָאה ,סרעטַאעט

 רעגעי אטעזָאר עסירעטקַא רעד ןופ גנוקריווטימ רעד טימ ,ןייטשקיד

 -יׂשזד; ןיא ןסעיּפ ענעדישרַאפ טליּפשעג ,רעליּפשיוש ערעדנַא ןוא

 זיא רענטַאר םעס ןופ ר"א 1921 ינוי 2 םעד .רעטַאעט-"דרַאר

 4 םעד ,*טײרּפשעצ ןוא טייזעצ , סמכילע-טולש ןרָאװעג טריפעגפיוא

 סיקסנַא ןופ טקַא רעטשרע גנילרעּפש םָאיליװ ןופ ר"א 1921 ינוי

 ןופ ר"א 1921 ינוי 5 םעד ,םכילע-םולש ןופ "ןשטנעמ, ןוא ?קובד;

 ליײט ַא .ןייבשריה ץרּפ ןופ "רעדלעפ ענירג; גנילרעּפש םַאיליװ

 טימ ,רעטַאעט ןלענָאיסעפָארּפ ןטימ טליּפשעג ךיוא ןבָאה רעדילגטימ

 ענייד טימ *תרפא עלערימ ,, ןיא ךיוא ןוא ,*עּפורט-רעדנעלָאה, רעד

 ןוא רענטַאר םעס ןופ ר"א זיא 1921 רעבמעווָאנ 15 םעד .ןַאמנייפ

 יד ,רעדליב עקידעבעל יוװ ,ןרָאװעג טריפעגפיוא גנילרעּפש םַאיליוװ

 "ןגילַא'ס , ךיוא יוװ ,רעדליב 2 ןיא לעקריט .ב .ד ןופ "דרעב; עמעָאּפ

 1922 ןיא .ץרּפ .ל .י ןופ *ריט רעד רַאפ/ ןוא םכילע-םולש םולש ןופ

 -*"שטרַא; ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא טקילײטַאב ךיז רעדילגטימ לייט ַא ןבָאה

 םעס ,לַאטנעזָאר ַאניבַאס ןוא סקַאמ רעליּפשיוש יד טימ) רעטַאעט

 ,"לחר ןוא בקעיק ספלָאװ ןָאמייס ןיא (יקצירבול ינעפ ןוא ןיטסעק

 "ךעלדיימ עקיטנייה, ןיא ,ןײטשדלָאג ינעשזד טימ ,ךיוא טרָאד ןוא

 ןבָאה 1922 ןיא .,ןַאמיירפ סיאול ןופ "יורפ עכעלצעזעגמוא יד, ןוא

 "םידיסח רענַאקירעמַא; ןיא ירא ןב ןופ ר"א טקילײטַאב ךיוא ךיז יז

 ,דלעפסעטָאג אנח ןופ

 ןיא טקילײטַאב ךיז רעדילגטימ יד ןבָאה 1923 ץרעמ 3 םעד

 השמ רָאיטקַא ןרַאפ טנוװָא ןרע סלַא "קובד; ןיא רעטַאעט-"שטרַא;

 טריפעגפיוא *לָאה ןעיניַארקוא, ןיא זיא 1923 יַאמ 12 םעד .רעדעפ

 ,שטיווָאקרעב .ד .י ןופ *טלעוו רענעי ןופ/ ןרָאװעג

 "ןבעל ןופ תודוס/ ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא 1925 יַאמ 26 םעד

 ןופ דילגטימ ַא ןופ ןױעמָאנ ַא ןָא שטנעמ ַא; ןסייהעג הליחתכלו

 | .ןָאמָאלָאס רתסא "לקניוו טסנוק;

 -פיוא גנילרעּפס םַאיליװ ןופ ר"א זיא 1935 רעבמעווָאנ 22 םעד

 דילגטימ ןופ *ףמַאק רעד, רעטַאעט-*שטרַא , ןיא ןרָאװעג טריפעג

 .יקסרימָאטישז ףסוי "לקניוו טסנוק; ןופ

 עטנָאמרעדנביוא יד ןופ לָאצ רעסיורג א ןופ טייהנבענרעביא יד ,

 ןעוועג זיא טסנוק רעשיטַאמַארד רעד וצ ןטפַאשלעזעגנ עשיטַאמַארד

 -סילַאעדיא רעד . . . --- ?עקריט .ב .ד טביירש -- .ךעלנייווענרעסיוא

 טליקענּפָא ךיג רָאנ רעליּפשיוש עגנוי יד ייב רעבָא זיא רעייפ רעשיט

 רעטקַארַאכ םעד ןיא טקנוּפ-דייש א וצ רימ ןעמוק ָאד .ןרָאװעג

 ךיז טָאה ... 1926 רָאי ןופ .ןטפַאשלעזעג עשירַארעטיל יד ןופ

 יד ןופ רעצרעה יד ןיא ןענעבננוצניירדַא ןביוהעגנָא זייווכעלסיב

 'פטסנידראפ, ַא וצ גנַאלרַאפ רעד ןוא טסול יד רעליּפש-ןרָאטַאמַא

 עשירארעטיל בור םעד ןיא עדָאמ ַא ןרָאװענ דלַאב עקַאט זיא ,,,

 ,"טרעצנָאק רעדָא גנולעטשרָאפ ַא רַאפ טלענ ןענָאמ וצ ןטפַאשלעזעג

 "דליג ַאמַארד עשידיי; ףיוא םשה הנשמ עּפורג יד זיא 1927 ןיא

 .שידיי ןיא רָאנ ןליּפש וצ הנוכ רעד טימ

 טקילײטַאב ךיז ןבָאה רעדָא רעדילגטימ ןעוועג ןענייז עקידנגלָאפ

 -רעבייא עיליס : ןטפַאשלעזעג עשיטַאמַארד עטנָאמרעד-רעירפ יד ןיא

 -סָא וויעד ,רעדנַאסקעלַא .ר ,ווָאנָארַא סימ ,ווָארטסָא סימ ,ןַאמ

 ,רעבוב .ס .יעוואראב ןָאמָאלָאס ,ןעב דוד ,ַאװָאלרָא םַאדַאמ ,ץיּפ
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 םהרבא ,קורב סוילויג ַאנלָאב פיליפ ,ווָאקַאב ַארַאלק ,ווָאלעב סימ

 ,ןַאמדלָאג סוקרַאמ ,ןירָאג רַאקסָא ,טרַאװָאג שזדרָאשזד ,ןײטשדלָאג

 ֿבָאקיישזד ,גרעבכיוג וויעד ,ןָאנעשרעג לריצ ,ןַאסרָאג סלרַאשט

 ,טדימשדלָאג סירָאמ ,ןײטשדלָאג .מ ,יקסנידלָאג סָאילע ,ווָאצעג

 ,ןַאמקילג .מ ,ןַאמקילג לעדַא ,טרעבלעג םַאדַאמ ,ןירָאג סימ ,ןָאשרעג

 ,ןיבוד ןאטיינ ,רד ,גרעבנווַאד סירָאמ ,רעזַאלג ינימ ,גרעבדלָאג ןתנ

 -:יה םַאלייוו ,גנילרעּפש-ןרָאה ַאננַא ,ןַאמרעבַאה .ס ,ןרעּפלַאה סירָאמ

 ,סירעה .לַא ,רעה ןעטיינ ,ןַאבכָאה םהרבא ,ןייטשנערָאה אקעבער ,ןיד

 -דךלַאװ עדניה ,ןַאמייוו .ע ,סקַאוו ףלָאדַא ,םולברעוו סקַאמ ,טעירעה

 -ַָאטישז ףסוי ,ןַאמטייוו ,יקסוועינשיוו ףלָאדַא ,ןייטשנייוו ּפיליפ ,ןַאמ

 סירָאמ ,ןַאמטכַארט ןישזדוי ,ווָאנרעשט עשימ ,ןַאמרעבוז ,יקסרימ

 עזָאר ,סַאקול ףעזָאשזד ,שטיווָאקּפעל סירָאמ ,ןיּפול לאונמע ,ץישפיל

 ,סיאול ַאדייא ,יקסנישַאל סימ ,סיל ,וָאדנַאל ,רענסעל סימ ,יקסניגיל

 יקסעלוגָאמ ינעשזד ,ווָאיל ןעיליל .רענרעל לעוימעס ,וועל סירָאב

 ַארַאלק ,םתכמ ,ַאװָאנַאמ .סרמ ,ווָאנַאמ לאונמע ,(רעלַאטש רעטעּפש)

 ,ןָאסלענ עזָאר ,סירָאנ סילע ,םוָאבסונ בָאקיישזד ,קאצאבאנ ,ןיקטַאנ

 ַאילַאזַאר ,רעדיס קחצי ,ווָארַאלקס ירעה ,קינָאקוס .מ ,ןָאמָאלָאס רתסא

 -יישזד ,שטיװַאס ןָאעל ,רעגניס בָאקיישזד ,לעבָאס דערפלַא ,ןאיפאס

 ,קורסע טעדיא ,ןייטשּפע ירעמ ,טרַאגלע רָאדיזיא ,יקסנַארעדיס בָאק

 ,ל ,ןַאמדלעפ דוד ,ןַאמדירפ יתבש ,לעקנערפ סקַאמ ,קורסע םהרבא

 סימ ,לעגָאפ .י ,(ןַאמפָאה ןָאעל רעטעּפש) ןָאטסרעיײפ ןָאטלימ ,טכורפ

 ,שטַאנָאּפ סירָאמ ,טסוהָאּפ סימ ,ץנַארעמָאּפ ,לוָאּפ ףסוי ,ןַאמדלעפ

 ןרהא ,ןיקצַאצ סימ ,ןילטייצ ינעשזד ,גנירמיצ סירָאב ,גייווצ ירצה

 -יוש רעד) ןיטסעק םעס ,ןהָאק .ב .א ,יקסוועינַאק ילַאמ ,יקסוועינַאק

 ,ץטַאק .מ ,ינסַארק בקעי ,ןײטשרעּפוק ירעה ,ץַאק לגייפ ,(רעליּפש

 ,ןַאמרעש קיזייא ,גרעבנעזָאר סימ ,ןעזָאר בקעי ,ןיבור לטיג ,סינּפיק

 -ַאלקש ירעה ,גנילרעּפש םַאיליװ ,םיובנייש יעפ ,רעלַאטש סקַאמ .רד

 ,אגרַאּפש ןילוָאּפ ,ץרַאװש ןעיליל ,ףעש םייח ,ןַאמצירּפש ,ה ,וװָאר

 ,סייוולוש ,ל .ז ןוא ןַאמקירטש

 -שירַארעטיל יד ןופ ןליצדנע ןוא ןטנעמעלע ,ןעגנובערטש -- יקסוועינאק ןרהא
 ,1921 רַאורבעפ 19 ,.אליפ ,"גָאט רעד, ,.ַאליפ ןיא ןענייארַאפ עשיטַאמַארד

 גנוריפפיוא רעד ןיא לעקניוו-טסנוק עשירארעטיל סָאד -- יקסוועינאק ןרהא

 ,1927 ראונאי 8 ,,אליפ ,"גָאט רעד; ,"געװ םעיינ א ףיוא; ןופ

 .1940 ,עיפלעדַאליפ ,"שניב עכעלטנגוי יד, -- לקריט רעב דוד

 ,89-97 .זז ,1959 ,קרָאי וינ--א"ב ,"לוָאּפ וָאשזד, --- װָאקרוט סַאנָאי

 המלש ,גרעבנייטש
 ן1938 ילוי 1 .טשעג -- 1891 .בעגו

 ,,בוג רענווָאק ,ענסקעווש ןיא 1891 ןריובעג

 טנגוי רעד ןיא .דמלמ ַא -- רעטָאפ .,עטיל

 ןיא .הבישי רעליוודאקס רעד ןיא טנרעלעג

 -עמַא ןיא עילימַאפ ןייז טימ ןעמוקעג 2

 ואוו ,עיפלעדַאליפ ןיא טצעזַאב ךיז ןוא ,עקיר

 ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג 1905 ןיא זיא רע

 קידנציזַאב .בולק קיטַאמַארד ןידרָאג ןקיטרָא

 רע טָאה ,רעטַאעט םוצ ליפעג ןקרַאטש א

 -ַאטס סלַא ערעירַאק-רעטַאעט ןייז ןביוהעגנָא

 רע ואוו ,*רעטַאעט טירטס שטרַא, ןיא טסיט !

 ,רָאיטקַא ךיוא ךָאנרעד ןוא רעלפוס ןרָאװעג רעטעּפש זיא

 גנוגערנָא עטשרע יד זַא ןָא .ש טיג עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא

 ייב ןרָאטַאקָאל| רעדרָאב סלַא ןעמוקַאב רע טָאה ןסעיּפ ןביירש וצ

 -טימ ןוא קידנעעזוצ ןוא ,טזָאלרַאֿפ טָאה ןַאמ רעד עכלעוו יורפ ַא

 עטשרע ןייז ןבירשעגנָא 1906 ןיא רע טָאה ,ןדייל עריא קידנליפ

 םעס ןופ ןטקַא 4 ןיא דליבסנבעל) *עביל ןופ תודוס יד, עסעיּפ
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 ןופ ןָאקיסקעל
 יי ,,25:5555:::55:::5::::05 26

 ןיא 1918 ילוי 26 םעד ןרָאװעג טליּפשעג זיא עכלעוו ,(גרעבנייטש

 טימ *רעטַאעט וינעווע דנַאקעס, ןופ ןדרַאג-ףור ןפיוא קרָאי-וינ

 ,לָארטּפױה רעד ןיא ןַאמנייפ ענייד

 ,גרובסמַאיליװ ,"רעטַאעט קירילק ןיא טרעוו 1917 ינוי 8 םעד

 סעשילַארָאמ ,ןבעל ןיא קיטסימ רעדע טריפעגפיוא ,קרָאי-וינ

 ."גרעבנייטש םעס ןופ גָאלָארּפ ַא טימ ןטקַא 4 ןיא דליב-סנבעל

 -פיוא *רעטַאעט דנערג, רעקרָאי-וינ ןיא טרעוו 1917 ילוי 4 םעד

 ןטקַא 4 ןיא דליב טייצ ַא ,רעגורק הטור ןופ גנודרָאמרע יד; טריפעג

 ,"גרעבנייטש םעס ןופ

 טריפעגפיוא ביורטנייוו .ז ןופ ר"א טרעוו 1917 רעבמעווָאנ 16 םעד

 ,"גרעבנייטש םעס ןופ ןדייל ןוא ןדיירפ, *רעטַאעט יטרעביל; ןיא

 ןייז ןיא טריפעגפיוא ליבעג סקַאמ טָאה 1918 רַאונַאי 11 םעד

 סקַאמ ןופ ןטקַא 4 ןיא עמַארד-סנבעל ,טנגוי ענעריולרַאפ, רעטַאעט

 ןעיליל רָאדיזיא ןופ קיזומ ןוא סקיריל ,גרעבנייטש המלש ןוא ליבעג

 רעשיטקַאפ רעטשרע ס'יש ןעוועג זיא סָאװ ,"שטיוװָארעיײמ .ד ןוא

 ,רעביירש-ןסעיּפ סלַא רעטַאעט ןשידיי ןעמיטיגעל ןיא טירטניײירַא

 עסעיּפ ןייז טימ ןָא ךיז טבייה רעכלעזַא סלַא גנונעקרענַא יד רעבָא

 --- ןירָאג .ב טיול} "ןטקַא 4 ןיא עמַארד-עילימַאפ ,ןבעל ןיא רבח ַא;

 סירָאמ עכלעוו ,ן"רעדילגנטעק, עסעיּפ סנַאמרעיײה ןופ טריטּפָאדַא!

 רעקרָאי-וינ ןיא 1918 לירּפַא 1 םעד טריפעגפיוא טָאה ץרַאװש

 -מעצעד 20 םעד זיא עסעיּפ עבלעזיד .?רעטַאעט וינעווע דנַאקעס,-

 דוד ךרוד *רעטַאעט סלּפיּפ, ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא 1918 רעב

 עטסכיירגלָאפרעד יד ןופ ןרָאװעג רעטעּפש ןרָאי זיא ןוא ,רעלסעקי

 .קנַאלב ןָאעל ןופ רַאוטרעּפער ןיא ןסעיּפו

 ןרָאװעג טריפעגפיוא *רעטַאעט קיריל, ןיא זיא 1918 יַאמ 10 םעד

 ,סעשטנערט יד ןופ קירוצ רעדָא םירבח 2 יד, יקסנעליוו .מ ךרוד

 ."גרעבנייטש םעס ןופ ןטקַא 4 ןיא דליבסנבעל

 טריפעגפיוא *רעטַאעט סקָאנעל; ןיא זיא 1918 רעבָאטקָא 18 םעד

 -ןעילימַאפ ,עביל ןופ טָאג; ס'.ש רעלסעק דוד ןופ ר"א ןרָאװעג

 -ָארעיײמ ןוא דָארליג ןופ סקיריל ,להָאװ ןַאמרעה --- קיזומ ,עמַארד

 ןופ ר"א ןרָאװעג טליּפשעג קיטייצכײלג זיא עסעיּפ יד ."שטיוז

 .?רעטַאעט יטרעביל, ןיא ןהָאק בָאקיישזד

 רעטַאעט ןייז ןיא טריפעגפיוא ליבעג סקַאמ טָאה 1919 יַאמ 2 םעד

 .?ןטקַא 4 ןיא עמַארד-סנבעל ,ןסיוו ףרַאד לדיימ עדעי סָאװ, ס',ש

 טריפעגפיוא לַאטנעזָאר סקַאמ ןופ ר"א זיא 1920 רַאורבעפ 20 םעד

 -ָאלעמ ,בייו סרעדורב ןייז; ס'.ש *רעטַאעט סלּפיּפ , ןיא ןרָאװעג

 ,"לעזדירפ -- קיזומ ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד

 ןרָאװעג טריפעגפיוא *רעטַאעט סלּפיּפ, ןיא זיא 1920 יַאמ 1 םעד

 -עידעמָאק עשילַאקיזומ עשיטנַאמָאר ַא ,ןביל ךעלדיימ יו; ס'.ש

 ."לעזדירפ סיאול ןופ קיזומ ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד

 -עגפיוא *רעטַאעט יטרעביל; ןיא זיא 1920 רעבמעווָאנ 12 םעד

 ,ןבעל עטַארייהרַאפ סָאד; ס',ש ביורטנייוו .ז ךרוד ןרָאװעג טריפ

 ,*להָאװ ןַאמרעה ןופ קיזומ ,ןטקַא 4 ןיא דליבסנבעל

 ס'.ש ןרָאװעג טריפעגפיוא "רעטַאעט סקַאנעל, ןיא זיא 1921 ןיא

 ."ןעיורפ עדנילב; עסעיּפ

 -פיוא "רעטַאעט ןָאסניקּפָאה, ןיא זיא 1922 רעבמעטּפעס 1 םעד

 ."געוו רעכעלרע רעד; עסעיּפ ס',ש ןרָאװעג טריפעג

 "רעטַאעט טירטס 116 סליבעג; ןיא זיא 1922 רעבמעצעד 15 םעד

 ינעשזד ןופ לײטנָא ןטימ) ליבעג סקַאמ ןופ ר"א ןרָאװעג טריפעגפיוא

 עדנעקנעב; ס'.ש (ץרַאװש םַאיליװ ןוא רעגַארּפ ַאניגער ,ןײטשדלָאג

 ,"לעזדירפ סיאול -- קיזומ ,ןטקַא 23 ןיא עטערעּפָא ,רעצרעה

 םוצ ,"רעטַאעט סקָאנעל, ןיא טרעוו 1922 רעבמעצעד 28 םעד

 ,סעמַאמ ענעסעגרַאפ, טריפעגפיוא ,גרעבדלַָאג עזָאר ןופ סיפענעב
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 ןיא טרעװ סָאװ ,"גרעבנייטש .ש ןוא לעגיס םַאיליוו ןופ עמַארד

 .עיפלעדַאליפ ןיא רעלדַא עליצ טימ טליּפשעג 1929 רעבָאטקָא

 טריפעגפיוא ?רעטַאעט סלּפיּפע ןיא טרעוו 1923 רַאורבעפ 9 םעד

 4 ןיא עמַארד-עידעמָאק ,רעדניק עטפיוקעג, רעלדַא ַארעס ךרוד

 ,"ידיורב ןוא רעטומלרעּפ ןופ קיזומ ,לעגיס ןוא גרעבנייטש ןופ ןטקַא

 "רעטַאעט טירטס 116 סליבעג, ןיא זיא 1923 לירּפָא 20 םעד

 -טּפיױה רעד ןיא גנָאי ַארַאלק טימ ,רבחמ ןכרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ןיא עידעמָאק עשילַאקיזמ ,למיה ןטעביז ןיא עקייח; ס',ש ,לָאר

 ,"ןַאמצנַאט ףעזָאי --- קיזומ ,ןטקַא 3

 -ּפָאה, ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא 1923 רעבמעטּפעס 11 םעד

 -ָאק ,ןצבק עילוה, ,רעדנעלָאה רָאדיזיא ןופ ר"א ,*רעטָאעט ןָאסניק

 טרישזנַארַא --- קיזומ ,רעגַאנ ןוא גרעבנייטש ןופ ןטקַא 3 ןיא עידעמ

 ."ןַאמטכערג ןופ
 ץניוָארּפ רענַאקירעמַא רעד רעביא זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא

 ןופ גנוטעברַאַאב ַא ,"עביל רוטַאנ; עסעיּפ ס'.ש ןרָאװעג טליּפשעג

 ."רעצרעה ענרענייטש.ג עסעיּפ ןןסיוו ןייז ןָאו סגרעבנעזָאר לארשי

 -עגפיוא *רעטַאעט קירילא ןיא זיא 1922 רעבמעטּפעס 20 םעד

 .*עמַאמ ַא רַאפ סעלַא; עסעיּפ עקיטקַא-4 ס'.ש ןרָאװעג טריפ

 ןופ ריא *רעטַאעט ןָאסניקּפָאה, ןיא זיא 1923 רעבמעווָאנ 16 םעד

 ,טָאג ןופ ןעמָאנ ןיא; ס'.ש ןרָאװעג טריפעגפיוא רעדנעלָאה רָאדיזיא

 זיא ,ַאדנוקעס םולש ןופ קיזומ טימ ,עסעיּפ יד .?ןטקַא 3 ןיא עמַארד

 -ריוא; ןיא 1926 לירּפַא 17 םעד ןרָאװעג טריפעגפיוא רבחמ ןכרוד

 .ץַאז קיוודול ןופ לײטנָא ןטימ *רעטַאעט סיילּפ גניו

 לײטנָא ןטימ) *רעטַאעט יײװקרַאּפ, ןיא זיא 25"1924 ןָאזעס ןיא

 םעד; ןרָאװעג טריפעגפיוא (קנַאלב ןָאעל ןוא וועדעבעל ןרהא ןופ

 ,גרעבנעזָאר --- סקיריל ,גרעבנייטש ןוא גרעבנעזָאר ןופ ,קשח סניבר

 .?ַאדנוקעס םולש -- קיזומ

 ןיא טריפעגפיוא ָאקסעלַאכימ לאכימ טָאה 1926 רַאונַאי 15 םעד

 -ָאק עשילַאקיזמ ,עביל ןיא ןָאסעל ַא; ס'.ש *רעטָאעט יטרעביל;

 .א ןופ קיזומ ,ןַאמצנַאט ףעזָאי ןופ סקיריל ,ןטקַא 3 ןיא עידעמ

 ,?יקצענַאשלָא

 טריפעגפיוא ָאקסעלַאכימ לאכימ טָאה 1926 רַאורבעפ 19 םעד

 קיזומ ,"דניק ןייז רַאפ, עמַארדָאלעמ ס',ש *רעטַאעט יטרעביל, ןיא

 .יקצענַאשלָא .א ןופ

 ןיא טריפעגפיוא ליבעג סקַאמ טָאה 1926 רעבמעטּפעס 10 םעד

 רעד ןופ יורפ ַא; סליבעג סקַאמ ןוא ס'.ש *רעטַאעט סלּפיּפ , ןייז

 ,?ןטקַא 4 ןיא עמַארדָאלעמ ,טלעוו

 ןיא טריפעגפיוא רעלסעק ףעזָאי טָאה 1927 רַאורבעפ 4 םעד

 ,עטערעּפָא ,בוט לזמ הלכ ןתח; ס'.ש *רעטַאעט רעווקס ילניקעמ,

 .ילצענַאשלָא .א ןופ קיזומ

 טריפעגפיוא *רעטַאעט ןָאסניקּפָאה, ןיא זיא 1927 לירּפַא 18 םעד

 ףיוא לדנזח ַא; ,לָארטּפױה רעד ןיא ןַאמסעק ילענ טימ ,ןרָאװעג

 ."רעזלעב לדוי ןופ קיזומ ,רעגַאנ .א ןֹוא גרעבנייטש המלש ןופ ,תבש

 סלַא .ש זיולב קידנבעגנָא ,"לדנזח סָאד; נ"א רעטעּפש ,עסעיּפ יד

 טלעוו רעד רעביא ןרָאװעג טליּפשעג ןַאמסעק ילענ ךרוד זיא ,רבחמ

 ,גלָאפרעד ןקיזיר ַא טימ

 "רעטַאעט סלּפיּפ סליבעג; ןיא זיא 1927 רעבמעווָאנ 4 םעד

 ,ךדיילק הנותח סעמַאמ ריא, ליבעג סקַאמ ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ."גרעבנייטש .ש ןוא ליבעג סקַאמ ןופ ןטקַא 4 ןיא עמַארדָאלעמ

 -טסַאג רעצלעמ ינע ןוא קנַאלב ןָאעל ןבָאה 1928 ץרעמ 2 םעד

 ,יורפ עטשרע ןייז; ס'..ש טימ ?רעטַאעט יטרעביל, ןיא טרילָאר

 ."ַאדנוקעס םולש ןופ קיזומ ,עמַארד-עידעמָאק

 -פיוא *רעטַאעט רעווקס ילניקעמ, ןיא זיא 1928 ץרעמ 9 םעד
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 רעטַאעט ןשידיי

 ייודָארב , עידעמָאק עשילַאקיזומ ס'.ש ןיא ןַאמסעק ילענ ןטָארטעג

 .?טכַאנייב

 ןירעליּפשיוש יד ,יורפ ןייז טימ ןרָאפעגּפָא .ש זיא 1929 ינוי ןיא

 ןקידלַאװג ַא טימ טריפעגפיוא ןוא עניטנעגרַא ןייק ,ןַאמסעק ילענ

 עסעיּפ ןייז סערייא סָאנעוב ןיא *עניטנעגרַא רעטַאעט , ןיא גלָאפרעד

 קיזומ) *עלעבייוו סָאד , עסעיּפ ןייז 1929 ילוי ןיא ןוא ,"לדנזח סָאד;

 -ברעמ רעביא ןרָאפעג ייז ןענייז טרָאד ןופ .(רעזלעב עלעדיי ןופ

 -רעד יד ,ןַאמסעק ילענ טימ ,טריפעגפיוא טָאה רע ואוו ,עּפָארײא

 ,גלָאפרעד ןקיזיר ַא טימ ,ןסעיּפ עטנַאמ

 28 םעד זיא (ַאדנוקעס םולש ןופ קיזומ טימ) עטעיּפ עבלעזיד

 -םיוא ןלָארטּפױה יד ןיא ןַאמרעג יסול ןוא עשימ טימ 1920 ץרעמ

 / ."רעטַאעט דנַאלָאר? ןיא ןרָאװעג טריפעג

 טריפעגפיוא *רעטַאעט ןָאעדָא; ןיא זיא 1920 רעבמעווָאנ ןיא

 יו עלעבייוו ַא? ,לָארטּפױה רעד ןיא ןַאמסעק ילענ טימ ,ןרָאװעג

 ."גרעבנייטש המלש ןופ ןטקַא 3 ןיא יווער-עידעמָאק ,עמַאמ ןיימ

 ןרָאפעג רעדיוו ,ןַאמסעק ילענ טימ ןעמַאזוצ ,.ש זיא 1922 ןיא

 טריפעגפיוא ןוא ,עּפָארײא חרזמ ןוא ברעמ רעביא רוט ַא ףיוא

 ןשימרוטש ַא טימ ,לױּפ ןוא עינעמור ,דנַאלגנע ןיא ןסעיּפ ענייז

 ,גלָאפרעד

 עסעיּפ ס'יש טריפעגפיוא ןָאסנַאטַאנ סוילושזד טָאה 1924-5 ןיא

 ףיױא ןטלַאהעג גנַאל ךיז טָאה סָאװ ,"טידנַאב רעניילק רעד;

 טליּפשעג םיא ךרוד רעטעּפש זיא ןוא ,קרָאי-וינ ןיא עניב רעד

 ןיא ךיױא ןוא טעטש ערעדנַא ,סרעטַאעט ערעדנַא ןיא ןרָאװעג

 .עניטנעגרַא
 טריפעגפיוא *רעטַאעט קירילא ןיא זיא 1935 רעבמעצעד ןיא

 ,רענליוו סקַאמ טימ) "גָאטײב ףיוא בייוו א; עסעיּפ ס'.ש ןרָאװעג

 טליּפשעג זיא סָאװ ,(רעדנעלָאה הנח ןוא רָאדיזיא ,ןָאזשיפ עשימ

 ןיא .סרעטַאעט ערעדנַא רעביא ךָאנרעד ,טייצ ערעגנעל ַא ןרָאװעג

 ,סערייא סָאנעוב ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא עסעיּפ יד זיא 1927 ץרעמ

 ַאיװליס ןוא טנַאזירּפ ימייה ןופ ןליּפשטסַאג יד תעב ,עניטנעגרַא

 | ,ןַאמשיפ

 ןליּפשטסַאג ענייז תעב ,ווָאקיוװָאנ סירָאמ טָאה 1926 טסוגיױא ןיא

 ס'יש טריפעגפיוא ,*ערטימ רעטַאעט, ןיא ,סערייא סָאנעוב ןיא

 ,"ייוודָארב ןופ עקנימ;,

 ,קרָאיוינ ,"רעטַאעט סקלָאפ; ןיא זיא 1937 רַאורבעפ 12 םעד

 טריפעגפיוא לָאר-לטיט רעד ןיא םיא טימ ,קינלוקס השנמ ןופ ר"א

 -מור ףסוי ןופ קיזומ) עטערעּפָא סנַאמיירפ סיאול ןוא ס',ש ןרָאװעג

 -לוקס ךרוד ךָאנרעד זיא סָאװ ,"עליבר רענַאיצילַאג סָאד , (יקסניש

 .טעטש ןוא רעדנעל ערעדנַא ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ןקינ

 טריפעגפיוא ?רעטַאעט ײװקרַאּפ, ןיא זיא 1927 רעבמעצעד ןיא

 | ."עגושמ זיא טלעוו יד; ס'.ש ןרָאװעג

 ןיא ןטָארטעגפיא ןַאמסעק ילענ זיא 1927 רעבמעצעד 21 םעד

 ."ןירעגניז עכעליירפ יד, עסעיּפ ס'.ש ןיא ירובסקַאר

 ןבירשעג ךָאנ רע טָאה ,עיּפַארגָאיבָאטיױא ןייז ןיא ןָא טיג .ש יוװ

 סעמַאמ ַא; :ןרָאװעג טליּפשעג ןענייז סָאװ ,ןסעיּפ עקידנגלָאפ יד

 -ַאעט ןידרָאג;) "טביל ןַאמ ַא ןעווק ,(?רעטַאעט ןיצּפיל) "ןרערט

 ,("רעטַאעט ןָאסניקּפָאה,) "םינתח יירד טימ לדיימ ַא; ,("רעט

 "ןַאמ רעשירַאנ רעד, ,("רעטַאעט סקָאנעל;) "ןעיורפ עשיטקַארּפ;

 "עדָאמ עטצעל יד; ,("רעטַאעט יטרעביל, ןיא קנַאלב ןָאעל טימ)

 רעטַאעט ןַאטילָאּפָארטעמ) "טייצ ענעדלָאג יד, ,("רעטַאעט ַאזַאלּפ;)

 "רעטַאעט טירטס שטרַא;) *ןויצ ןייק טמוק ןדייא ןוא (קרַאונ ןיא

 ,(עיפלעדַאליפ ןיא

 טנכייצרַאפ ָאד ןרעוו ןסעיּפ עסיוועג זַא ,ךעלניישראווטסכעה זיא'ס
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 -עג ןענייז ייז יו טול ,ןעמענ ענעדישרַאפ רעטנוא לָאמ עכעלטע

 ןבָאה עכלעוו ,סעּפורט רעדָא ןרָאיטקַא יד ןופ ןרָאװעג טליּפש

 ,ןסעיּפ יד ןופ ןעמענ יד טרעדנעעג

 רעטסערג רעד .ןרָאװעג טקורדעג טינ זיא .ש ןופ עסעיּפ ןייא ןייק

 ייב רעדָא א"וויי ןיא ךיז ןעניפעג ןסעיּפ יד ןופ ןטּפירקסונַאמ לייט

 ,הנמלא רעד

 יד טָאהעג ןוא רעליּפשוש-רעטקַארַאכ א ןעוװעג ךיוא זיא ,ש

 .ּפ בקעי ,קנַאלב ןָאעל ,רעלסעק דוד טימ ןליּפש וצ טייהנגעלעג

 ַארַאלק ,רעלדַא ַארעס ,ןיצּפיל ינעק ,יקסװעשַאמָאט סירָאב ,רעלדַא

 ,ליבעג סקַאמ ןופ עּפורט רעד ןיא ןרָאי ךס ַא ןוא גנָאי

 ןעמוקעג ןוא קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג .ש זיא 1928 ילוי 1 םעד

 לקירטַאעט עשידיי יד ןופ םלוע תיב ןפיוא ור רעקיבייא ןייז וצ

 .סנעיילע

 ; לטסעמ בקעי טביירש גרוטַאמַארד סלַא טײדַאב ןייז ןגעוו

 יו רעביירש-ןסעיּפ 'ערעגנייי יד טליּפשענ ךיוא טָאה ןעמ ,

 ןעועג שדחמ טשינרָאג ןבָאה עכלעוו ... גרעבנייטש המלש . , ,

 ןיא ןעגנַאנעג ,רעייגרָאפ ערעייז יוו ,רעקיבינכָאנ ?יפ ךָאנ ןוא

 ."םיטַאבעלַאב-רַאטס יד ןופ ןַאּפש

 ףיוא טרעפטנעעג ,עניטנעגרַא ןיא סעומש ַא ןיא ,טָאה ןיילַא .ש

 ןביירש םייב ךייא ןגעווַאב ןטנעמָאמ ערַאפ סָאװ;} :עגַארפ רעד

 : 7? ןסעיּפ
 םעד וצ ךיא ףערט קידנעטש רעבָא ,ןגָאז טינ סע ןעק ךיא,

 ןיב ןיילַא ךיא ?ייו ,רַאפרעד רשפא זיא סע .םלוע םנופ קַאמשענ

 עלַא ןעק ןוא קינכעט-עניב רעד טימ טנַאקַאב טונ ,רעליּפשיוש ַא
 זַא ,םלוע םעד ןריסערעטניארַאפ וצ קיטיונ ןענייז סָאװ ,ךעלציּפש

 ."רעטַאעט ןיא ןקילייווגנַאל טינ ךיז לָאז רע
 .} .ש
 282 .ז ,װ ,".טאעט .שידיא .שעג, -- ןירָאג .ב
 ,1918 רַאורבעפ 9 ,.י .נ ,"ש"אפ, ,רעטַאעהט ןיא --- ןיקסװָאנַאי .ש} .ב .ד
 ,י .נ ,"טלב"גטדיי, ,דנעגוי ענערָאלרעּפ -- ןןאמדירפ .י .יו יקנעי רעד לארשי
 ,1918 ץרעמ 5

 ,י .ג ,"שז"אמ, ,עמַארדָאלעמ ַא ןוא עסעיּפ עשירַארעטיל א --- ןירָאג .ב
 ,1918 .וװָאנ 0

 ,י .ג ,".ורָאפפ ,רעטַאעהט סלעּפיּפ ןיא "עקײרעכַאמ, ַא -- ףָאגָאר ללה
 ,1918 .ווָאנ 9

 .1918 .װָאנ 30 ,י .נ ,"ש"אפ , ,רעטַאעהט ןיא -- .ב .ד
 .1918 .צעד 13 ,.י .1 ,"טלבײגטדייא ,טלעװ רעטַאעט יד --- יקנעי רעד לארשי
 .1918 .צעד 28 ,י .נ ,"שייאפ , ,רעטַאעהט ןיא -- .ב .ד
 1920 ץרעמ 6 ,.י .נ ,"ש"אפ, ,רעטַאעט ןיא -- ןןיקמורפ} ןיפ .א
 ,1921 .טקָא 7 ,י .נ ,"טלב"גטדייא ,ןעיורפ עדנילב -- יקנעי רעד לארשי

 יי יג ,".וורָאפ , ,רעטַאעהט ס'ליבעג ןיא "רעצרעה עדנעקנעב, -- ףָאגָאר ללה
 ,1923 .גַָאי 2

 ,י .1 ,"גָאט, ,סרעטַאעט עשידיא רענילקורב יד ןיא --- ןײטשדלָאג .י .ב
 ,1923 ,טּפעס 4

 רענילקורב ייװצ ןיא טלַאהניא ןייא טימ ןעסעיּפ ייווצ סגרעבנייטש -- טוּפיליל
 ,1923 .טּפעס 28 ,י ,1 ,"טייהיירפ , ,סרעטאעט עשידיא

 14 ,. .נ ,"טלב"גטדייא ,ןַאסגיקּפָאה ןופ עסעיּפ יד -- יקנעי רעד לארשי

 ,1923 .צעד

 ,רעטַאעט ןָאסניקּפָאה רעליװזנָארב ןיא "טָאג ןופ ןעמָאנ ןיא ,, -- ףָאגָאר ללה
 ,1923 .צעד 28 ,י .נ ,"*.'ורָאפ,

 28 ,י .1 ,"טלב"גטדייא ,לַאנָאשענ ןיא "ןעבעל ןיא רבח א, -- רענסעק .ל

 ,1923 .צעד

 22 ,. .נ ,".װרָאפ, ,רעטַאעט ס'ליבעג ןיא עסעיּפ עיינ יד -- ןַאהַאק .בא

 ,1926 .טּפעס

 ,רעטאעט ס'ליבעג ןיא "טלעװ רעד ןופ יורפ א. -- גרעבסלעדייא דוד

 ,1926 .טּפעס 22 ,.י .נ ,"טלב"גטדיי,
 ,"שזיָאמ, ,סרעטַאעט ײרד ןיא רעטכעלעג ןוא ןײװעג -- ינודקומ .א .רד

 ,1926 .טּפעס 29 ,י ;נ



 ,,י .ב ,".ורָאפ, ,רעטַאעהט ס'ליבעג ןיא "רעצרעה עדנעקנעב; -- ףָאגָאר ללה
 | ,192/7 רַאונַאי 2

 ,1928 .בעפ 24 ,.י .נ ,".װרָאפ , ,"דיילק הנותח ס'עמַאמ רהיא, -- ןאהאק .בא
 ,"ןבעל עיײנ, ,"לדנוח סָאד, ,רצטַאעט ןשידיי ןיא -- ןזאלּפאק חטּפ  ןנח

 ,1929 לירּפַא 14 ,קָאטסילאיב
 ,גרעבנייטש .ש ןופ עידעמָאק עשילַאקיזומ ,ייעביל ןיא ןָאסעל א, -- ןאּפ .ש

 ,1929 יַאמ 22 ,ןָאדנָאל ,*טסָאּפ, ,רעלסעק ףעזָאי ןופ טרפיעגפיוא
 ,"ץניטנעגרא, רעטאעט ןיא טובעד סנאמסעק ילענ -- ןיקטנַאשזָאר| .ר .ש

 ,1929 ינוי 24 ,א"ב ,גנוטייצ עשידיא ,, ,גרעבנייטש המלש ןופ "לדנזח סָאד;
 ןופ יװער-שידעמָאק ("עלעבייװ סָאד;) עניטנעגרא רעטַאעט ןופ -- רעקוצ :נ
 רעניטגעגרַא, ,ןאמסעק ילענ ןוא רעזלעב עלעדיא ןופ קיזומ ,גרעבנייטש המלש
 ,1929 ילוי 18 ,א"ב ,ײגָאט

 סָאד, ,ןאמסעק ילענ טימ "עניטנעגרא; רעטאעט ןיא צסעיּפ טייג א -- .ר .ש
 .1929 ילוי 18 ,א"ב ,"צ"אד, ,גרעבנייטש המלש ןופ "עלעבייוו

 -עטשרָאפ עטסקיצרעפ יד) רעטאעטסקלָאפ ןשידיי ןופ -- ןןעזייר ןמלז } .ר 1
 ,1929 .טּפעס 12 ,"גָאט רעגליװ, ,("לדנזח, גנול

 ןיא ןָאזעס םעד רעלדא יליס ןופ טירטפיוא רעטשרע -- יקסוװעינַאק ןרהא
 ,1929 .טקָא 20 ,.אליפ ,"גָאט, ,"עמאמ ענעסעגרַאפ , סגרעבנייטש-לעגיס

 ,קיטאמַארד ילאפ ןיא טריפעגפיוא "לדנזח סָאד , -- ןקנארפ .ג| רָאטאטקעּפס
 ,1929 .צעד 2 ,"טנייה רעזירַאפ

 ,1920 .טקָא 10 ,.י .ג ,"ש"אפ, ,וינעווע רעטאעט רעד ףיוא --- ןײטשדלַאג .י .ב
 ,1920 ,צעד 5 ,.י .נ ,"שז"אמ, ,ןאמסעק ילענ רַאפ עידעמָאק א -- ףלא-ףלא
 ,צעד 5 ,.י .נ ,"גָאט,; ,ןָאעדָא ןיא "*עמאמ ןיימ יװ עלעבייװ א, -- ןילדע .װ

0, 
 ,עשרַאװ ,"סערּפסקע רעזנוא , ,"עטרוכש, סלַא ןאמסעק ילענ -- ןילטייצ ןנחלא

 ,1932 .צעד 1
 וי .1 ,"עמיטש רעקעב עשידיא יד, ,סרעטאעט עשידיא יד ןיא -- שמש השמ

 ,19323 ,4 ינ
 ,,י ,1 ,",ורָאפ , ,רעטאעט קיריל ןיא --- *גָאטײב ףיוא בייוו א; -- ףָאגָאר ללה
 ,19235 .צעד 3

 ,י .נ ,"שז"ַאמ, ,סרעטַאעט עשידיא רענילקורב 3 ןיא -- םיובנעשריק בקעי
 ,1935 .צעד 3

 ,1936 רַאורבעפ 7 ,.י .נ ,"ש"אפ , ,ןסעסקוס עסיורג --- ןײטשדלַאג .י .ב

 טסוגיוא 10 ,א"ב ,"צ"אד, ,ןעמעלא ראפ עטערעּפָא ןא -- יקסנַאשזָאר לאומש
6, 

 ,19237 לירּפַא 2 ,א"ב ,"עסערּפ , ,ןעגנוקרעמַאב ןוא ןציטָאנ -- ןילייב .ט

 יעװקרַאּפ ןיא טליּפשעג ,"עגושמ זיא טלעװ יד, -- װָאנַאיסור סלראשט

 ,1937 .צעד 17 ,י .נ ,",וורָאפ , ,רעטאעט

 ,1927 .װָאנ 19 ,.י .נ ,"רעּפמעק רעשידיא רעד, ,רעטַאעט -- רענייוו םייח

 ,גרעבנייטש המלש רעביירש ןעמארד םעד ןוא רָאיטקַא ןופ היול טנייה --- {--}
 ,1938 ילוי 3 ,,י ,נ ,"שזָאמ,

 ,57 .ז ,1954 ,קרָאי-ינ ,"רַאוטרעּפער-רעטאעט רָאי 70, -- לטסעמ בקעי

 ירעה ,שטיװָאנַאמלַאק
 -- רעטומלרעּפ םולש טיול| 1886 ןריובעג

 -דָארג ,עווָארבוד ןיא ן1885 רעבמעצעד 4

 ןבואר ,רעטָאפ .עטיל-שילוּפ ,.בוג רענ

 -קיטרַא ערעדנַא ןוא האובת טימ טלדנַאהעג

 זיא ,הסנרּפ ןייק ןעיצ קידנענָאק טינ .ןעל

 רעבָא ,"ןקילג ןכוז, עקירעמַא ןייק קעװַא רע
 ךיז רע טָאה ,ּפַאש ַא ןיא רָאי 4 ןטעברַא ךָאנ

 וצ ןעמונעג קירוצ ןוא םייהַא טרעקעגקירוצ

 זיא ,הסנרּפ ןייק רעדיוו קידנבָאה טינ .רחסמ

 ,עקירעמַא ןייק ןרָאפעג לָאמ ןטייווצ םוצ רע
 / .ןירעה| לשרעה לדנוז ןייז טכַארבעגרעבירַא ךיוא 1900 ןיא ןוא

 -סגנוטייצ ַא ןרָאװעג .ק זיא ,רעביא טיג רעטומלרעּפ םולש יו

 טלדעּפעג, טנװָא ןיא ןוא ןסַאג רעקרָאי-וינ רעביא רעפיוקרַאפ
 רעטָאפ רעד םיא טָאה רעטעּפש ,{גרַאוװסיז טפיוקרַאפ} "ידנעק טימ
 רעּפעטש ַא ןייז טנרעלעגסיוא םיא ןוא ּפַאש ןיא ךיז וצ ןעמונעגניירַא
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 ןופ ןָאקיסטעל

 ןייז ייב ןעלטעבסיוא טגעלפ .ק .ןןזיוה-רעדניק| ?סטנעּפינ; ייב

 -עדָאװ עשידיי יד ןכוזַאב ןענָאק וצ קיטיירפ ןדעי טנעס 15 רעטָאפ

 רע ןוא ,"לָאה-רעגניז סרעדיינש , ןקיטרָאד ןיא ןעגנולעטשרָאפ-ליוו

 טָאה רע זַא ,טרעטסיײיגַאב ױזַא ןרָאװעג ןעגנולעטשרָאפ יד ןופ זיא

 1903 ןיא ךרעב .עניב רעד רַאפ ןבײרשנָא סעּפע ןיילַא ןסָאלשַאב

 ןרהא ,זיוה-ליװעדָאװ ןקיזָאד ןופ רַאטס ןױַאט ןבירשעגנָא רע טָאה

 -במעג רעד, ןטקַא יירד ןיא שטעקס ןשיטַאמַארד ַא ,רעסעבנעגרָאמ

 ַא בילוצ רעבָא ,ןרָאװעג ןלעפעג עקַאט זיא שטעקס רעד ."רעל

 טליּפשעג טינ שטעקס רעד זיא ,זיוה-ליוװעדָאװ םעד ןיא קיירטש

 ,שטעקס ןשימָאק ןקיסטקַאנײַא ןַא ףיורעד ןָא טביירש רע .ןרָאװעג
 רעבָא .זיוה-ליװעדָאװ סמולב וצ רָאלָאד ַא רַאפ טפיוקרַאפ רע ןכלעוו

 "ןטײקשירַאנ, סנוז םעד ןופ טרעטסײגַאב זיא רענייז רעטָאפ רעד טינ

 ןופ ןכַאמ ןוא םיא ןצעביק עכלעוו ,ּפַאש ןיא רעטעברַא יד טינ ןוא

 -עטעצ ןעניפעג ןישַאמ ןייז ףיוא רע טגעלפ לָאמנייא טינ) קזוח םיא

 טרעה .ק ןוא ("רעטייוצ רעד ריּפסקעש, טפירשפיוא ןַא טימ ךעל

 | ,ןביירש וצ ףיוא רעבירעד
 : עיפַארגָאיב ןייז ןיא טביירש .ק

 ךיא געלפ גָאטייב .ןעמוקעג עקירעמַא ךָאנ ךדיא ןיב רָאי 15 וצ ,

 ךיא ןיב טנוװַא ןיא ןוא ,ןעגנוטייצ עשידיי ןפיוקרַאפ ןפיולמורַא

 ןיב ךיא זיב -- יב ,ךַארּפש רענַאקירעמַא יד ןענרעל ןעננַאנעג

 "ניירַא ןיב ךיא ... .ּפַאש ךיז טפור רעכלעוו ,שזדעלאק ןיא ןיירַא

 ךימ ןבָאה עכלעוו ,סעּפַאל עקיטכעמ יד ןיא ןרָאװעג טּפַאכעג

 -ננעלעג יד טַאהעג ךיא בָאה רעבָא רַאפרעד .טייצ רָאי 16 טקירדענ

 ןדייל ענייז עלַא טימ רעטעברַא-רעדורב םעד ןרידוטש וצ טייה

 טָאה המשנ ןייז ןעו ןכַאל ןעעזעג םיא בָאה ךיא ,ןדיירפ ןוא

 רעכלעוו ,עלעכיימש ןדימ ןייז ןעעזעגנ בָאה ךיא ןוא ,טרעמָאיענ

 ךימ בָאה ךיא .גָאטייװ םענעטלַאהַאב טימ טלעוו ַא סיוא טקירד

 ךיא ןוא ןצרַאה ןייז ןופ ךעלעקניוו עטספיט יד ןיא טעבנגענניירַא

 ,םיא ןעק ךיא .טנכייצרַאפ חמ ןיא רימ ייב ןוא ןעעזענ ץלַא בָאה

 ןוא תונורסח ןוא תולעמ ענייז עלַא טימ ,רעטעברַא-רעדורב םעד

 .ביל קרַאטש םיא בָאה ךיא

 בָאה'כ ןוא ןצלָאמשעג ןדיירפ ןוא ןדייל ענייז ךיא בָאה רעטעּפש

 רעד ,רע ןוא ,טכַארבענפױרַא עניב רעד ןופ ךעלטערב יד ףיוא סע

 ךרוד טכַאלעג טָאה ןוא ןעעזעג ןיילַא ךיז טָאה ,רעטעברַא-רעדורב

 .ןציוו ןוא ךעלטרעוו ענענייא ענייז ןופ ןרערט

 ןופ ןענייז (ןעמַארד ןוא סעידעמַאק) רעדניק עניימ עלַא טעמב

 .עשיטייל ,ענעטַארעג ןענייז ייז ןופ עכנַאמ ... ,ןבעל-רעטעברַא

 ךיז ןבָאה רעקיטירק עשידיי עטמירַאב ענעזעגנָא יד ןופ עליפ

 ,טנָאזעג ייז ןגעוו רעטרעוו עטונ רָאּפ ַא ןבָאה ןוא טלעטשענּפָא

 םעטָא ןבָאה רעלטסניק עשידיי עטסערג ערעזדנוא ןופ ליפ ןוא

 ךס ַא רעבָא ,טכַארבעג ןבעל םוצ ייז ןוא ןזָאלבעגנײרַא ייז ןיא

 זַא ,ןשינעעזרַאפ ,םיצנש ,סעיַאטלוה ןענייז רעדניק עניימ ןופ

 בוטש עשיריי ןייק ןיא ייז רָאט ןעמ .ןרעוו ייז ןלָאז טכַאדעג טשינ

 ,"ןוָאלניײרַא טינ

 טײנַאב רעדיוו רע טָאה ,רעדניק ייווצ ןופ רעטָאפ ַא ןיוש ,1914 ןיא

 ןפיוא , עסעיּפ יד ןבירשעגנָא ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ ןביירש ןייז

 -עּפש טָאה רָאיטקַא רעשידיי רעטסואווַאב ַא רעכלעוו ,"געוו ןכיילג

 קידנרעדנע ,ןילקורב ןיא *רעטַאעט-קיריל, ןיא טריפעגפיוא רעט

 טימ זיא ןוא ,רבחמ ןופ ןעמָאנ םעד קידנבעגנָא טינ ,ןעמָאנ םעד

 יז טָאה רע ואוו ,עדַאנַאק ןוא עקירעמַא רעביא ןרָאפעגמורַא ריא
 ,טליּפשעג

 רע עכלעוו ,"גנוכַאװרע יד, עסעיּפ ַא ןָא ךָאנרעד טביירש .ק

 -ַאמַארד ןשידייק ןופ רעטלַאוורַאפ ןקיטלָאמַאד םוצ ןענעייל טגנערב
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 רעטַאעט ןשיריי
= 

 ,םַאזקרעמפיוא םיא טכַאמ רעכלעוו ,רעטומלרעּפ םולש *גיל ןעגרוט

 סָאװ רָאנ זיא רעטכיר השמ ןופ ןעמָאנ ןבלעז ןרעטנוא עסעיּפ ַא זַא

 וצ גנומיטשוצ ןייז טיג .ק ןוא ,ןיצּפיל ינעק ןופ ןרָאװעג טליּפשעג

 קידנבָאה טשינ ,רעטומלרעּפ .עסעיפ רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןרעדנע

 .עסעיּפ יד טינ טנעייל ,רעביירש-ןסעיּפ עטנַאקַאבמוא וצ יורטוצ ןייק

 ַא ענייז ווָאקַאר .נ גרוטַאמַארד רעד םיא וצ טגנערב 1916 רעמוז

 ןעמ זַא קידנטעב ,רעלסעק דוד רַאפ ןענעיילוצרָאפ עסעיּפ עיינ

 יד זיא ןרעלסעק .רבחמ ןופ ןעמָאנ םעד ןבעגנָא טינ ןרעלסעק לָאז

 -עג טינ ,טקַא ןטירד ןופ עדנע עקידנעיירש יד סדעדנוזַאב ,עסעיּפ

 ךיוא טָאה עסעיּפ יד .טפיוקעג טינ עסעיּפ יד טָאה רע ןוא ,ןלעפ

 "רעטַאעט-ןַאטילָאּפָארטעמ, רעקרַאונ ןיא ןרעװ טליּפשעג טלָאזעג

 סע יו ױזַא רָאנ ןעמענרעביא טלָאזעג טָאה דלָאננייש ףסוי סָאװ

 -עגפיוא טינ טרָאד ךיוא עסעיּפ יד זיא ,ןרָאװעג טינרָאג ןופרעד זיא

 .ןרָאװעג טריפ

 גַאלשרָאפ א ןעמוקַאב רע טָאה ,רעטייוו טלייצרעד רעטומלרעּפ יו

 ,עסעיּפ רעיינ ַא רַאפ ןײטשרעלַאװ רתסא ןוא לוַאס ןרָאיטקַא יד ןופ

 ידע עסעיּפ סװָאקַאר ןגיילוצרָאפ ייז ןסָאלשַאב טָאה רע ןעוו ןוא

 .ק םיא וצ ןעמוקעגנײרַא גָאט ןבלעז םעד דָארג זיא ,?גנוכַאוװרע

 עסעיּפ יד זיא תמאב זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה ,קידנדייר ןוא

 טרָאפ זיא יז רעבָא ,עסעיּפ ס'.ק רָאנ ,סווָאקַאר טינ *גנוכַאװרע יד;

 ןוא .ק טימ "רַאלָאד רעטצעל ןייז, נ"א ןרָאװעג טריפעגפיוא טרָאד

 ,עסעיּפ רעד ןופ גלָאפרעד ןסיורג ןכָאנ .סרעסַאפרַאפ סלַא ווָאקַאר

 -עגפיוא יז טָאה רע ןוא רעלסעק דוד ןופ ןרָאװעג טפיוקעגּפָא יז זיא

 לגיּפש רעד; נ"א רעטַאעט ןייז ןיא 1915 רעבמעווָאנ 5 םעד טריפ

 ןופ גָאליּפע ןַא ןוא גָאלָארּפ ַא טימ ןטקַא 4 ןיא עמַארד ,ןבעל ןופ

 ,"װָאקַאר ןוא שטיווָאנַאמלַאק

 טריפעגפיוא *רעטַאעט-קיריל; ןיא זיא 1915 רעבמעצעד 21 םעד

 ןייר, ןטקַא 4 ןיא דליבסנבעל ס'.ק סנײטשרעלַאװ יד טימ ןרָאװעג

 ַאלע טימ "רעטַאעט-יטרעבילא ןיא 1916 ינוי ןיא ןוא ,"דניז ןופ

 ,לָארטּפױה רעד ןיא ןײטשרעלַאװ

 ןפיוא טריפעגפיוא ביורטנייו טנומגיז טָאה 1916 ילוי 21 םעד

 ןופ קיזומ ,*לָארטנָאק טרובעג; עסעיּפ ס',ק ?ןדרַאג ףור לַאנָאשענ;

 ,לעזדירפ

 טריפעגפיוא *רעטַאעט-קיריל, ןיא זיא 1917 רַאונַאי 19 םעד

 ,"לוקס גניסנעד ןופ ןברק ַא; ןטקַא 4 ןיא דליבסנבעל ס'.ק ןרָאװעג

 -פיוא *ןדרַאג-ףור לַאנָאשענ, ןפיוא זיא 1917 טסוגױא 12 םעד

 ,"ףָארטש סרוטַאנ; עסעיּפ ס',ק ןרָאװעג טריפעג

 ןיא טריפעגפיוא רעמערק סיאול טָאה 1917 רעבמעטּפעס 7 םעד

 ןיא ,7?קידלוש יורפ ַא זיאק עסעיּפ ס',ק *רעטַאעט-רַאטס טרָאנ;

 ,ןטקַא 4

 -עגפיוא *רעטַאעט-יטרעביל; ןיא זיא 1917 רעבמעטּפעס 17 םעד

 ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד-עידעמָאק ,עמַאמ ַא ןופ טרעוו יד; ןרָאװעג טריפ

 1917 רעבמעטּפעס 22 םעד זיא סָאװ ,?שטיװָאנַאמלַאק ירעה ןופ

 עריא ןוא עמַאמ ַא, נ"א *רעטַאעט-קיריל, ןיא ןרָאװעג טליּפשעג

 דוד ךרוד טריפעגפיוא 1917 רעבָאטקָא 12 םעד טרעוו ןוא ,"רעדניק

 -סנבעל ,*עמַאמ ַא ןופ טרעוו יד, ג"א רעטַאעט ןייז ןיא רעלסעק

 ,רעלסעק דוד ןופ לײטנָא ןטימ) שטיווָאנַאמלַאק ןופ ןטקַא 4 ןיא דליב

 ,(ץרַאװש סירָאמ ןוא ּפרַאק עזָאר ,שטיװָאקסָאמ סירָאמ

 ןיא ביורטנייוו טנומגיז ףיױא טריפ 1917 רעבָאטקָא 26 םעד

 -לַאק .ה ןופ ןטקַא 4 ןיא ?ןעיורפ עקידניז, ?רעטַאעט-יטרעביל;

 .שטיװָאנַאמ

 -עגפיוא ביורטנייו טנומגיז ךרוד טרעוו 1918 ראורבעפ 1 םעד
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 ןיא דליבסנבעל ,טנגוי עקיניזטכייל, *רעטַאעט יטרעביל, ןיא טריפ

 ,?שטיוָאנַאמלַאק .ה ןופ ןטקַא 4

 -עגפיוא *רעטַאעט-סליבעג, ןיא טרעוו 1918 רעבמעווָאנ 1 םעד

 -ַאמלַאק .ה ןופ ןטקַא 4 ןיא עמַארד-עידעמָאק ,עביל ס'הוח. טריפ

 ."ליבעג סקַאמ טריפעגפיוא ןוא טצעזעג ןענעצס ,שטיווָאנ

 ןיא ביורטנייו טנומגיז ףיוא טריפ 1918 רעבמעצעד 6 םעד

 4 ןיא קיטש-ןעילימַאפ ,רעדניק ןוא ןרעטלע, *רעטַאעט-יטרעביל,

 .?שטיווָאנַאמלַאק .ה ןופ ןטקַא

 ײ-לַאנָאשענ יקסוװעשַאמָאט, ןיא טרעוו 1918 רעבמעצעד 12 םעד

 ןיא עידעמָאק ,זריעטס ןַאד ןוא זריעטסּפא, טריפעגפיוא *רעטַאעט

 סירָאב ןופ טריפעגפיוא ןוא טעברַאַאב ,שטיוװָאנַאמלַאק .ה ןופ ןטקַא 4

 ,"יקסנישמור ףעזָאי ןופ קיזומ ,יקסװעשַאמָאט

 -סלּפיּפ, ןיא לַאטנעזָאר סקַאמ ףיוא טריפ 1919 רַאורבעפ 8 םעד

 ,לעזדירפ ןופ קיזומ טימ ,ןטקַא 4 ןיא עמַארדָאלעמ ס'.ק *רעטַאעט

 רעד ןופ ןעגנוריפפיוא עקידרעטעּפש יד ייב ."תומשנ ענעסירעצ;

 ןופ ןעמָאנ רעד ןבעגעגנָא ךיא רבחמ-טימ סלַא טרעוו עסעיּפ

 ,לעגיס םאיליװ

 -לַאנָאשענ סיקסוװעשַאמָאט, ןיא טרעוו 1919 טסוגױא 29 םעד

 רעיירפ ןייז ןיא ,יקסװעשַאמָאט סירָאב ךרוד טריפעגפיוא *רעטַאעט

 -לַאק .ה ןופ עידעמָאק עשילַאקיזומ ,םינזח ייווצ יד; ,גנוטעברַאַאב

 יד ןיא יקסװעשַאמָאט סירָאב ןוא רעלסעק דוד טימ) *שטיוװָאנַאמ

 ,(ןלָאר-טּפױה

 טריפעגפיוא *רעטַאעט-קיריל, ןיא טרעוו 1920 רַאורבעפ 20 םעד

 ."ףַאלקש רעקיבייא רעד, ס'.ק

 טריפעגפיוא *רעטַאעט-קיריל, ןיא טרעוו 1920 לירּפַא 16 םעד

 .?שטיוָאנַאמלַאק .ה ןופ ןטקַא 4 ןיא ,עביל ןופ רעייפ סָאד;

 טריפעגפיוא *רעטַאעט-סליבעג, ןיא טרעוו 1920 יַאמ 19 םעד

 סָאװ} "ןהָאק ןוא שטיוװָאנַאמלַאק ןופ עמַארד-עילימַאפ ,עביל עיירפ;

 .ן*רעטַאעט-יטרעביל; ןיא ןרָאװעג טליּפשעג רעירפ ךָאנ זיא

 וינעווע דנָאקעס סרעלסעק; ןיא זיא 1921 רעבמעצעד 2 םעד

 עידעמָאק ,סקנָארב זיב ןַאטנוָאד ןופ/ ןרָאװעג טריפעגפיוא *רעטַאעט

 ,"יקסנישמור .י -- קיזומ ,שטיוװָאנַאמלַאק .ה ןופ ןטקַא 4 ןיא

 טריפעגפיוא *רעטַאעט-קיריל; ןיא זיא 1921 רעבמעצעד 10 םעד

 הנותח ןעמ ףרַאד; קיזומ ןייז טימ ןַאמצנַאט ףעזָאי ןופ ןרָאװעג

 ,שטיוװָאנַאמלַאק .ה ןופ עידעמָאק ,*? ןבָאה

 טריפעגפיוא "*רעטַאעט-סלּפיּפע ןיא זיא 1922 רַאונַאי 18 םעד

 רעד, עידעמָאק ס'.ק לָאר-לטיט רעד ןיא ץַאז גיוודול טימ ןרָאװעג

 ."רענעגושמ

 טריפעגפיוא *רעטַאעט-סלּפיּפ, ןיא טרעוו 1922 ץרעמ 10 םעד

 ,ה ןופ ןטקַא 4 ןיא עידעמָאק ,בייוו סמענעי, לַאטנעזַאר סקַאמ ךרוד

 ,לַאטנעזָאר סקַאמ טימ) ידוָארב ףעזָאי ןופ קיזומ ,שטיוװָאנַאמלַאק

 ,"(ןלָאר-טּפיױה יד ןיא ןיטסרעג ַאטרעב ןוא ץַאז גיוודול

 -ַאעט לַאנָאשענ סיקסוװעשַאמָאט, ןיא טרעוו 1922 לירּפַא 12 םעד

 -ָאלַאס ןוא קישטנָארַא; וועידעבעל ןרהא ךרוד טריפעגפיוא *רעט

 -- קיזומ ,שטיוָאנַאמלַאק .ה ןופ ןטקַא יירד ןיא עידעמָאק ,קישטנָאמ

 ,?להָאװ .ה

 -עגפיוא "רעטַאעט סלּפיּפ, ןיא טרעוו 1922 רעבמעטּפעס 22 םעד

 גָאלָארּפ ַא טימ ןטקַא 3 ןיא עמַארד-עידעמָאק ,טּפשמ סטָאג, טריפ

 ."לעגיס ןוא שטיוָאנַאמלַאק ןופ גָאליּפע ןוא

 -פיוא *רעטַאעט סקָאנעל; ןיא טרעוו 1922 רעבמעטּפעס 22 םעד

 לעגיס ןופ ןטקַא 4 ןיא עמַארדָאלעמ ,עמַאמ ַא רַאפ םייה ַא, טריפעג

 רעבמעטּפעס 4 םעד טרעוװו עסעיּפ עבלעז יד .?שטיוָאנַאמלַאק ןוא
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 ןופ ןַאקיססעל
 יהיו ראו עטר אאעא

 ."רעטַאעט דנערג; ןיא גרעבדלָאג ןאטיינ ךרוד טריפעגפיוא 5

 ןייז ןיא יקסװעשַאמָאט סירָאב ףיוא טריפ 1922 רעבמעווָאנ 3 םעד

 ףסוי ןופ קיזומ ,"ןייוו ןוא גנַאזעג ,ץנַאט, עטערעּפָא ס'.ק רעטַאעט

 ,יקסווַאינרעשט

 ןיא גרעבדלָאג ןאטיינ ףיוא טריפ 1922 רעבמעצעד 8 םעד

 ."הלב עטרַאנעגּפָא יד, ס'.ק *רעטַאעט סקָאנעל,

 -טסַאג ענייז תעב ,ליבעג סקַאמ ףיוא טריפ 1923 רַאונַאי 12 םעד

 עמַארד-עידעמָאק ,רעטסוש לעקצַאח; ,*רעטַאעט יטרעביל, ןיא ןלָאר

 ,(שטיװָאנַאמלַאק ןופ עעדיא) ליבעג סקַאמ ןופ ןבירשעג ,ןטקַא 4 ןיא

 ,"לעזדירפ סיאול ןופ קיזומ

 ןיא טריפעגפיוא ביורטנייוו .ז ךרוד טרעוו 1923 רַאונַאי 18 םעד

 ,לָאר-לטיט רעד ןיא ץַאז גיוודול טימ ,*רעטַאעט סיילּפ גניווריוא;

 רעטעּפש זיא עכלעוו ,יקסווַאינרעשט ףסוי ןופ קיזומ ,*ןלזג רעד;

 ,טלעוו רעד רעביא ןרָאװעג טליּפשעג ןצַאז ךרוד

 ענעסעגרַאפ, עסעיּפ ס'.ק טריפעגפיוא טרעוו 1923 רַאונַאי ןיא

 "סעמַאמ עשירַאנ; רעדָא ןעמָאנ םעד רעטנוא עסעיּפ יד .?סעמַאמ

 ישװקרַאּפ, ןיא סנַאמרעג יד ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג 1924 ןיא זיא

 ,?רעטַאעט

 ןיא רעדנעלָאה רָאדיזיא ףיוא טריפ 1923 רעבמעטּפעס 27 םעד

 ןופ ןטקַא 4 ןיא "עביל ןופ טפַארק יד, ?רעטַאעט ןָאסניקּפָאה,

 .שטיווָאנַאמלַאק

 ,"ןַאמשטַאװ רעד, עסעיּפ ס',ק קנַאלב ןָאעל ףיוא טריפ 1922 ןיא

 רע ןכלעוו ,רַאוטרעּפער ןייז ןיא טייצ ערעגנעל ַא טביילברַאפ סָאװ

 ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד רעביא טעטש טנעדישרַאפ ןיא טליּפש

 .עדַאבַאק

 -עגפיוא *רעטַאעט יטרעביל, ןיא טרעוו 1923 רעבָאטקָא 19 םעד

 ,ףלואוו ןוא שטיװָאנַאמלַאק ןופ עמַארד ,"ןרערט ןוא רעצרעה, טריפ

 -ּפָאה; ןיא רעמערק סיאול ףיוא טריפ 1923 רעבָאטקָא 22 םעד

 ןטקַא 4 ןיא דליבסנבעל ,עביל ריא רַאפ טלָאצַאב , *רעטַאעט ןָאסניק

 .ןןעמָאנ ַאזַא טימ עסעיּפ ַא טינ ןעק רבחמ רעד| *שטיוָאנַאמלַאק ןופ

 טריפעגפיוא *רעטַאעט לַאנָאשענ, ןיא טרעוו 1924 רַאונַאי 18 םעד

 ,לדנוז סנטַאט םעד/, ןייטשנעזָאר לעוימעס ןוא וועידעבעל ןרהא ךרוד

 ץרּפ ןופ קיזומ ,שטיװָאנַאמלַאק .ה ןופ ןטקַא 3 ןיא עידעמָאקיזומ

 - ."רעלדנַאס

 -ַאעט טרעבליז, סָאד טרעוו 1924 רעבָאטקָא געט עטשרע יד ןיא

 -עגרַאפ, עסעיּפ ס'.ק טימ טנפעעג |*ןָאסניקּפָאה, רעטעּפש| "רעט
 ."רעדניק ענעס

 -ריוא, ןיא לַאטנעזַאר סקַאמ ףיוא טריפ 1924 רעבָאטקָא 31 םעד

 "םינָארַאנ עקיבא, עסעיּפ עקיטקַא-4 ס'.ק *רעטַאעט סיילּפ גניוו

 עכלעוו ,(ןלָאר-טּפױה יד ןיא לַאטנעזָאר סקַאמ ןוא ץַאז גיוודול טימ)

 ןיא גרובנעדלָאג ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא 1929 טסוגיוא ןיא זיא

 ."רעדניק עקיטנייה, נ"א סערייא סָאנעוב

 סיײלּפ גניווריוא , ןיא ץַאז גיוודול ףיוא טריפ 1925 ץרעמ 20 םעד

 ןופ ןטקַא 4 ןיא עידעמָאק-יגַארט ,רוחב רעקידלזמ רעד, *רעטַאעט

 .?שטיוװָאנַאמלַאק .ה

 ןיא ןייטשנעזָאר לעוימעס ףיוא טריפ 1925 רעבמעווָאנ 6 םעד

 -ומ ,"תומכח עשירעבייוו, סעשטיווָאנַאמלַאק .ה *רעטַאעט סקָאנעל;
 .יקסווַאינרעשט .י ןופ קיז

 -ַאעט ןייז ןיא ליבעג סקַאמ ףיוא טריפ 1925 רעבמעצעד 31 םעד

 ןופ ןטקַא 3 ןיא עמַארדָאלעמ עסיורג ,לדיימ ענעּפָאלטנַא סָאד , רעט

 ,*להָאװ ןַאמרעה ןופ קיזומ ,שטיוװוָאנַאמלַאק .ה ןוא ליבעג סקַאמ

 -עגפיוא *רעטַאעט סקָאנעל, ןיא טרעוו 1926 רַאורבעפ 26 םעד
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 שטיוָאנַאמלַאק ןופ *סקָאט ינָאמ, ןייטשנעזָאר לעוימעס ןופ טריפ

 ,ףלואוו ןוא

 -פיוא גרובנעדלָאג לעוימעס ךיוא טָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא

 ,טעטש ערעדנַא ןיא ךָאנרעד ןוא עיפלעדַאליפ ןיא רעירפ ,טריפעג

 טָאה רע רעכלעוו טימ ,"עמשטערק עשינעמור ַא ןיא, עסעיּפ ס'.ק

 .עניטנעגרַא ןיא טרילָארטסַאג 1926 ינוי ןיא

 טריפעגפיוא ןַאמרעג עשימ ךרוד טרעוו 1926 רעבמעטּפעס 24 םעד

 ,סעמַאמפיטש? סעשטיוָאנַאמלַאק .ה "?רעטַאעט ןָאסניקּפָאה, ןיא

 -קֶא 1 םעד טרעוו עסעיּפ עבלעזיד ."ןטקַא 3 ןיא עידעמָאק-יגַארט

 סקָאנעל, ןיא סבָאקיעשזד-גרעבדלָאג ךרוד טליּפשעג 1926 רעבָאט

 רעבָאטקָא 15 םעד ןוא ,רעטומלרעּפ .א ןופ קיזומ טימ ,*רעטַאעט

 ,סבָאקיעשזד בָאקיישזד ןופ סקיריל טימ עסעיּפ עבלעזיד טרעוו 6

 לעוימעס ךרוד טריפעגפיוא ,יקצענַאשלָא רעדנַאסקעלַא ןופ קיזומ

 רעטעּפש זיא עסעיּפ יד .*רעטַאעט לַאנָאשענ; ןיא גרובנעדלָאג

 ,טלעוו רעד רעביא רעטַאעט עשידיי ךס ַא רעביא ןרָאװעג טליּפשעג

 ןַאמרעג יסול ןוא עשימ ןופ ןליּפשטסַאג יד תעב לייטנטסרעמ

 -פיוא גרובנעדלָאג לעוימעס ךרוד טרעוו 1926 רעבמעצעד 2 םעד

 ָאטערביל ,עביל ןופ ןטרָאג ןיא, *רעטַאעט לַאנָאשענ; ןיא טריפעג

 -יעשזד בָאקיישזד קיריל ,שטיווָאנַאמלַאק .ה ןוא לעגיס םַאיליװ ןופ

 ,?יקצענַאשלָא .א --- קיזומ ,סבָאק

 -עגפיוא "רעטַאעט סקָאנעל, ןיא טרעוו 1926 רעבמעצעד 2 םעד

 ,שטיוָאנַאמלַאק .ה ןופ עמַארד-עידעמָאק ,קירוצ רָאי 20 טימ, טריפ

 ."רעטומלרעּפ .א -- קיזומ ,סבָאקיעשזד בָאקיישזד --- סקיריל

 -עגפיוא *רעטַאעט סקָאנעל, ןיא טרעוו 1926 רעבמעצעד 17 םעד

 ."ןגעוו עדמערפ ףיוא, ס'.ק גרעבדלָאג ןַאטיינ ךרוד טריפ

 טריפעגפיוא "רעטַאעט יטרעביל, ןיא טרעוו 1927 רַאונַאי 7 םעד

 -ַאמלַאק .ה ןופ עמַארָד-עידעמָאק ,בנג רעד, קנַאלב ןָאעל ךרוד

 ,ןןעמָאנ ַאזַא טימ עסעיּפ ַא ןגעוו טינ סייוו רבחמ רעד} *שטיווָאנ

 -פיוא *רעטַאעט ןָאסניקּפָאה; ןיא טרעוו 1927 רעבמעווָאנ 18 םעד

 ,?ןפולטנַא רענעמ סָאװרַאפ, עסעיּפ ס'.ק רואינש םייח ךרוד טריפעג

 קיריל, ןיא רענָארק סירָאמ ףיוא טריפ 1927 רעבמעצעד 9 םעד

 ."עביל ענעסעגרַאפ; עסעיּפ ס'.ק "רעטָאעט

 טריפעגפיוא ךילַאק בקעי ךרוד טרעוו 1927 רעבמעצעד 22 םעד

 -טּפיוה רעד ןיא ןָאקיּפ ילַאמ טימ ,*רעטַאעט וינעווע דנָאקעס , ןיא

 קיזומ ,שטיוָאנַאמלַאק .ה ןופ ָאטערביל ,לדיימ ַא סָאד זיא יוא; ,לָאר

 ,"יקסנישמור ףסוי --

 -עגפיוא *רעטַאעט טקעּפסָארּפ; ןיא טרעוו 1928 ץרעמ 22 םעד

 ."הלכ עטרַאנעגּפָא יד, ס'.ק גרעבדלָאג ןאטיינ ךרוד טריפ

 טריפעגפיוא ןוא טליּפשעג זירַאּפ ןיא טרעוו 1928 ץרעמ ןיא

 טרעוװ 1928 ינוי ןיא ,"םירבח ייווצ יד , ס'.ק רעלדַא סוילוי ךרוד

 דלָאגנהעש ףסוי ךרוד טליּפשעג עסעיּפ עבלעזיד עניטנעגרַא ןיא

 -פיוא עסעיּפ עבלעזיד טרעוו רָאי ןבלעז ןיא ןוא ,קינלוקס השנמ ןוא

 ,טסילַאבמיצ לרַאק ךרוד ,ןליוּפ ,שילַאק ןיא טריפעג

 -עגפיוא "רעטַאעט קילבָאּפ, ןיא טרעוו 1928 לירּפַא 15 םעד

 .ה ןופ עטערעּפָא ,ץנירּפ ַא ןעוועג זיא לָאמַא, ץַאז גיוודול ןופ טריפ

 ןַאמרעה -- קיזומ ,ווָאקשטוטס ןוא ץַאז ןופ קיריל ,שטיוװָאנַאמלַאק

 ,*להָאוװ

 "רעטַאעט טקעּפסָארּפ, ןיא טרעװ 1928 רעבמעטּפעס 15 םעד

 -ַאמלַאק .ה ןופ ָאטערביל ,רעטבילעג סעמַאמ רעד, טריפעגפיוא

 ,?יקסווָאקסַאל ,פ --- קיזומ ,ווָאקשטוטס .נ ןופ סקיריל ,שטיווָאנ

 טריפעגפיוא ןַאמרעג עשימ ךרוד טרעוו 1928 רעבָאטקָא 19 םעד

 ,רעלדַא רעטול ,ןַאמרעג יסול ןוא עשימ טימ) *רעטַאעט סקלָאפ; ןיא

 ס',ק (יעלב ןעלעה ןוא רעלדַא ַאילושזד ,יקסניבוד לדיי ,רעלוקס יבצ
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 רעצטַאעט ןסידיי

 ירעה -- קיזומ ,גרעבנעזָאר לארשי -- סקיריל ,עמַאמ עקיבייא יד,

 טליּפשעג גנַאל-ןרָאא רעטעּפש טרעװ עסעיּפ עבלעזיד .,"ןיבול

 בור יּפ לע ,טלעו רעד רעביא סרעטַאעט עשידיי ךס ַא רעביא

 ,סנַאמרעג יד ןופ ןליּפשטסַאג יד תעב רעבָא

 -פיוא *רעטַאעט לַאנָאשענ, ןיא טרעוו 1928 רעבמעווָאנ 22 םעד

 ,סנגינעגרַאפ ענעטָאברַאפ, גרובנעדלָאג לעוימעס ךרוד טריפעג

 ,?שטיװָאנַאמלַאק ,ה ןופ עמַארדָאלעמ

 סָאנעוב ןיא *עניטנעגרַא רעטַאעט, ןיא טרעוװ 1929 טסוגיוא ןיא

 ,שטיװָאנַאמלַאק .ה ןופ ,ןתח ַא ליוו ךיא ,עמַאמ, טריפעגפיוא סערייא

 ."גרעבכָאה .מ ןופ טרישזנַארַא קיזומ ,גרעבנייטש .ש ןופ טעברַאַאב

 סָאנעוב ןיא *רעטַאעט רָאיסלעטקע; ןיא טרעוו 1929 טסוגיוא ןיא

 טימ ,קינלוקס ַארעס ןופ ןליּפשטסַאג יד תעב ,טריפעגפיוא ,סערייא

 ."רעדניק עריא רַאפ, ס'.ק ,לָארטּפױה רעד ןיא ריא

 -עגפיוא *רעטַאעט דנַאלָאר, ןיא טרעוו 1929 רעבָאטקָא 14 םעד

 -ַאמלַאק .ה ןופ ץנַאט רעקיבײא רעד; ןַאמרעג עשימ ךרוד טריפ

 ,?ַאדנוקעס םולש -- קיזומ ,שטיווָאנ

 ימייה ןופ טריפעגפיוא זירַאּפ ןיא טרעוו 1929 רעבמעווָאנ ןיא

 ."רעקידוועמשש רעד, ס',ק טנַאזירּפ

 יו; טריפעגפיוא ,ןלױּפ ,שזדָאל ןיא טרעוו 1929 רעבמעצעד ןיא

 -ָאנַאמלַאק ןופ ןטקַא 3 ןיא עסעיּפ ,טריפראפ ןרעוו ךעלדיימ ױזַא

 ."שטיוו

 לַאנָאשעג; ןיא רישעק רָאדיזיא ףיוא טריפ 1920 רַאורבעּפ 14 םעד

 שילַאק ַאטרעב טימ ,"*יורפ ַא ןופ המשנ יד; עסעיט ס',ק *רעטַאעט

 -עג 1921 ץרעמ ןיא טרעוו עסעיּפ עבלעזיד .,לָארטּפױה רעד ןיא

 ,טעטש ערעדנַא ןיא ןוא לַאערטנָאמ ןיא סנַאמרעג יד ךרוד טליּפש

 טריפעגפיוא וועידעבעל ןרהא ךרוד טרעוו 1920 לירּפַא 9 םעד

 ןופ עטערעּפָא ,עקדָאבָאלס ןופ עקטָאמ,.*רעטַאעט לַאנָאשענ , ןיא

 ,?יקצענַאשלָא .א ןופ קיזומ ,שטיוװָאנַאמלַאק

 ךרוד טריפעגפיוא *רעטַאעט דנַאלָאר, ןיא טרעוו לירּפַא 12 םעד

 -- סקיריל ,שטיוװָאנַאמלַאק .ה ןופ ,ןטייק הנותח; ןַאמרעג עשימ

 יסול ןוא עשימ טימ ,יַאדנוקעס םולש -- קיזומ ,גרעבנעזָאר לארשי

 - ,ןלָארטּפױה יד ןיא ןַאמרעג
 עסעיּפ ס'.ק טריפעגפיוא סערייא סָאנעוב ןיא טרעוו 1920 יַאמ ןיא

 טימ עסעיּפ ַא ןופ טינ סייוו רבחמ רעד} *ןַאמ ַא טינ ןוא ןַאמ ַא ָאי;

 .ןןעמָאנ ַאזַא
 ןיא טריפעגפיוא טנַאזירּפ ימייה ךרוד טרעוו 1920 רַאורבעפ ןיא

 ."רענידרַאפ רעסיורג רעד, ס'.ק ןָאדנָאל

 "רעטַאעט וינעווע דנָאקעס, ןיא טרעוו 1920 רעבמעטּפעס ןיא

 -לטיט רעד ןיא ןָאקיּפ ילַאמ טימ ,טריפעגפיוא ךילַאק בקעי ןופ ר"א

 ,יקסנישמור ףסוי ןופ קיזומ ,*לָאמַא ןופ לדיימ סָאד, ס'.ק ,לָאר

 ןופ, ס',ק טליּפשעג לַאערטנָאמ ןיא טרעוו 1930 רעבמעווָאנ ןיא

 ."ענעסעגרַאפ טָאג

 טליּפשעג "רעטַאעט ןָאסניקּפָאה; ןיא טרעוו 1920 רעבמעצעד ןיא

 .?עמַאמ ַא יז; עסעיּפ ס'.ק לָארטּפױה רעד ןיא רעלדַא עליצ טימ

 ַא;/ גרובנעדלָאג .ס ךרוד טריפעגפיוא טרעוו 1921 לירּפַא 24 ,ד

 םולש ןופ קיזומ ,שטיוװָאנַאמלַאק .ה ןופ ,ךאלמ ןייק טינ זיא שטנעמ

 ,?ַארנוקעס

 "רעטַאעטסקלָאפ סנַאמרעג; ןיא טרעוו 1921 רעבמעטּפעס 21 םעד

 "ןבעל ןופ לגיּפש רעד; עסעיּפ ס'.ק ןַאמרעג עשימ ךרוד טריפעגפיוא

 יסול ןוא עשימ טימ) *ןבעל סָאד זיא ױזַא; ןעמָאנ םעיינ ןרעטנוא

 אינָאס ,דייוש קרַאמ ,רישעק רָאדיזיא ,קינלוקס השנמ ,ןַאמרעג

 .ןיקדוב עליצ ןוא ַאקסלָאדַאנ

 ךרוד טריפעגפיוא *רעטַאעטסקלָאפ, ןיא טרעוו 1922 רַאונַאי ןיא
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 השנמ טימ) "זיוה טנעמענעט ַא ןיא, עּסעיּפ ס',ק ןַאמרעג עשימ

 ,(קינלוקס

 -עגפיוא *רעטַאעט ַאלַאקס; רעװעשרַאװ ןיא טרעוװ 1922 יַאמ ןיא

 ,הלכ עקיבא יד, רעלדַא עליצ רעקידנרילָארטסַאג רעד ךרוד טריפ

 .""גרעבנרעטש בקעי ןופ טעברַאַאב ,שטיוװָאנַאמלַאק ןופ

 -עג טריפעגפיוא *רעטַאעט-סקלָאפ, ןיא זיא 1922 רעבָאטקָא ןיא

 עידעמָאק ס'.ק (לָאר-טּפױה רעד ןיא קינלוקס השנמ טימ) ןרָאװ

 טימ ,ןעסעיּפ ןייז סלַא ןָא יז טיג גרעבנעזָאר לארשי| ?*לאימולש;

 ,עניטנעגרַא ןיא טרילָארטסַאג 1928 .נַאי ןיא טָאה קינלוקס רעכלעוו

 יטרעביל? ןיא ןַאמרעג עשימ ףיוא טריפ 1932 רעבָאטקָא 1 םעד

 ?שטיװָאנַאמלַאק ,ה ןופ ןטקַא 3 ןיא ,רעגיווש ןוא עמַאמ, *רעטַאעט

 עסעיּפ עבלעזיד .,(ןלָארטּפױה יד ןיא ןַאמרעג יסול ןוא עשימ טימ)

 תעב ,טלעו רעד רעביא ןרָאװעג טליּפשעג ייז ךרוד רעטעּפש זיא

 ,"רתסא; נ"א ,עגיר ןיא ןוא ,ןלָארטסַאג ערעייז

 טריפעגפיוא גרובנעדלָאג לעוימעס טָאה 1932 רעבמעצעד ןיא

 -עּפש זיא סָאװ ,"ןטייצ עיינ, עסעיּפ ס'.ק *רעטַאעט לַאנַאשענ, ןיא

 ןיא ץַאז גיוודול ךרוד *עדייז ָאלעה, נ"א ןרָאװעג טליּפשעג רעט

 רעד, ג"א ,רישעק רָאדיזיא ךרוד ,1940 ןיא ןוא ,*רעטַאעט קילבָאּפ ,

 ךרוד ךיוא יו ,עניטנעגרַא ןיא ןליּפשטסַאג ענייז תעב ,?טייג עדייז

 ,ןווָאקרוט

 טריפעגפיוא *רעטַאעט יעװקרַאּפ , ןיא טרעוו 1925 רעבָאטקָא ןיא

 ,"זָאלג ןופ זיוה ןיא; עסעיּפ ס'.ק גרעבדלָאג ןעטיינ ךרוד

 נ"א טײנַאב *רעטַאעט לַאנָאשענ, ןיא טרעוו 1925 רעבמעווָאנ ןיא

 ."ןדלעה עכַאװש, עסעיּפ ס'.ק "סנבעל-עילימַאפ ערעזנוא;

 טריפעגפיוא *רעטַאעט קילבָאּפ, ןיא טרעוו 1925 רעבמעווָאנ ןיא

 וועידעבעל ןרהא טימ) "ךעלדיימ יד יוא, עידעמָאק עשילַאקיזומ ס',ק

 / .(הלעפ קחצי ןוא

 טריפעגפיוא *רעטַאעט יעװקרַאּפ, ןיא טרעוו 1926 רַאונַאי ןיא

 | / !טכערעג ןיא יורפ עכלעוו, עסעיּפ ס'.ק
 -געגרַא ןיא גרובנעדלָאג לעוימעס טרילָארטסַאג 1926 לירּפַא ןיא

 ,*ץלַא טפערט ןבעל ןיא, עסעיּפ ס',ק טימ רעטַאעט ןשידיי רעניט

 ןרָאװעג טליּפשעג *רעטַאעט יעװקרַאּפ, ןיא זיא 1926 לירּפַא ןיא

 רעלדַא עליצ ןוא ץַאז קיוודול טימ *שביל עטייווצ יד , עסעיּפ ס'.ק

 טליּפשעג ךיוא רעטעּפש זיא עסעיּפ עבלעז יד .,ןלָארטּפױה יד ןיא

 ,ץניוָארּפ רעד רעביא ןרָאװעג

 -ץגפיוא ?רעטַאעט יעװקרַאּפ, ןיא זיא 1926 רעבמעווָאנ 2 םעד

 ןופ ,לדרעפ עקידלזמ סָאד, גרעבדלָאג ןאטיינ ךרוד ןרָאװעג טריפ

 ַאשַאי -- קיזומ ,סבָאקיעשזד .שזד -- סקיריל ,שטיװָאנַאמלַאק .ה
 ,"גרעבציירק

 ןליּפשטסַאג עריא תעב ,ןיטסרעג ַאטרעב טָאה 1927 רַאונַאי ןיא

 סָאװ יורפ יד; עסעיּפ ס'.ק טריפעגפיוא טרָאד ,סערייא סָאנעוב ןיא

 "זָאלג ןופ זה סָאד, ןופ גנוטעברַאַאב עיירפ} *טליּפשרַאפ טָאה

 .ןןעסרעדנַא ליווסקעמ ןופ
 -עג טריפעגפיוא גרעבדלָאג ןעטיינ ךרוד זיא 1928 רַאורבעפ ןיא

 ,"ןייש וטזיב רימ ייב , עסעיּפ ס'.ק *רעטַאעט יעװקרַאּפ; ןיא ןרָאוװ

 סעלעמעס; עסעיּפ ס'.ק טריפעגפיוא טרעו 1928 רַאורבעפ ןיא

 ,"הוצמ רב

 טריפעגפיוא *רעטַאעט יעװקרַאּפ; ןיא טרעוו 1928 רעבָאטקָא ןיא

 ,"תעגושמ-ןטרָאק; עסעיּפ ס'.ק

 טריפעגפיוא *רעטַאעט קילבָאּפ, ןיא טרעוו 1938 רעבָאטקָא ןיא

 ַא ןגעו טינ סייו רבחמ רעד| *רַאנ רעגולק רעד, עטערעּפָא ס'.ק

 .ןןעמָאנ ַאזַא טימ עסעיּפ

 ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא *רעטַאעט לַאנָאשענ ,, ןיא זיא 1928 ןיא
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 יי -י
 יג

 זיא עכלעוו ,"הוצמ-רב סעלעמעס ,, עסעיּפ ס'.ק ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 .סערייא סָאנעוב ןיא ןרָאװעג טליּפשעג 1929 ץרעמ ןיא

 ס'יק טריפעגפיוא סערייא סָאנעוב ןיא טרעוװו 1929 ץרעמ ןיא

 ,"חוצמ רב סעלעמעס; עסעיּפ

 עסעיּפ ס',ק טליּפשעג סערייא סָאנעוב ןיא טרעוו 1939 לירּפַא ןיא

 | ,"ןַאמסדנַאל רעקצולס רעד;
 -פיוא ,ןלױּפ ,שזדָאל ןופ רעטַאעט ןשידיי ןיא זיא 1929 ילוי ןיא

 .ה ןופ ןטקַא יירד ןיא עידעמָאק ,לזמ סעלעדיירפ,; ןרָאװעג טריפעג

 ,"ַאקסנימַאק ַאדיא -- ישזער ןוא טעברַאַאב ,שטיװָאנַאמלַאק

 טליּפשעג "הלכ ַא טרעוו לדיירפ; ג"א רעירפ זיא עסעיּפ יד

 ?רעטַאעט רעווקס ילניקעמ,, ןיא ןײטשדלָאג ינעשזד ךרוד ןרָאװעג

 -עגפיוא *רעטַאעט לַאנשָאענ; ןיא טרעוו 1929 רעבמעצעד 29 םעד

 ןבעל סָאד, עסעיּפ ס'..ק לטסעמ בקעי ןוא ימע-ןב בקעי ךרוד טריפ

 סערייא סָאנעוב ןיא טליּפשעג 1940 טסוגיוא ןיא טרעוו סָאװ ,"ןָא טייג

 ,"בוט לזמ רעטצעל רעד, ג"א

 -עגפיוא גרובנעדלָאג לעוימעס ךרוד טרעוו 1941 רעבָאטקָא ןיא

 ןופ שטנעמ רעד, עסעיּפ ס'ק *רעטַאעט לַאנָאשענ; ןיא טריפ

 ,"ןעגרָאמ

 -פיוא *רעטַאעט וינעווע דנָאקעס, ןיא טרעוו 1941 רעבָאטקָא ןיא

 ,*ךַאל ןוא בעל, עטערעּפָא ס'.ק ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה ךרוד טריפעג

 טריפעגפיוא *רעטַאעט ןָאסניקּפָאה, ןיא טרעוו 1942 רַאונַאי ןיא

 ."ןגיל רעטשרע ריא , עמַארד-עידעמָאק ס'.ק

 -ַאעט קרַאּפ סַאלגָאד ,, ןיא ,ָאגַאקיש ןיא טרעוו 1942 לירּפַא ןיא

 "םייה עסיז ,םייה; ס'.ק רעלטיוו ןויצ ןב ךרוד טריפעגפיוא ,"רעט

 ןיא םיא ךרוד 1946 ןיא ,("'רעלדעּפ לטָאמ, סלַא רעלטיוו טימ)

 ואו טעטש ערעדנַא ןיא ןוא סערייא סָאנעוב ןיא *רעטַאעט ערטימ,

 ,טרילָארטסַאג רע

 בקעי ןופ ר"א "רעטַאעט וינעווע דנַאקעס, ןיא זיא 1950 ןיא

 (לָאר-לטיט רעד ןיא ןָאקיּפ ילַאמ טימ) ןרָאװעג טריפעגפיוא ךילַאק

 ,(יקסנישמור ףסוי --- קיזומ) *ילַאמ ,בוט לזמ, ס'.ק

 "רעטַאעט יעװקרַאּפ; ןיא טריפעגפיוא ןיבור םחנמ טָאה 1953 ןיא

 .(ַאדנוקעס םולש -- קיזומ) ?םייח רעדעי ןיא; עסעיּפ ס'.ק

 טימ) ןרָאװעג טריפעגפיוא *רעטַאעט יעװקרַאּפ, ןיא זיא 1954 ןיא

 -:עדעג ייז ןלעוו, עסעיּפ ס'.ק (ַאדנעיַאז דנומדע ןוא ןיסערק םירמ

 טליּפשעג ,"לָאה יטיס טייפ ,וָאג; נ"א 1962 ןיא זיא סָאװ ,*? ןעק

 ,ןיבור םחנמ ןופ ר"א *רעטַאעט ריעפיעמ; ןיא ןרָאװעג

 בקעי ןוא ס'יק ןיא ןטָארטעגפיוא ןָאקיּפ ילַאמ זיא 1958 ןיא

 ןיא זיא סָאװ ,"ןומינָאה רעטעשזדנָאלברֲַאפ רעד, עטערעּפָא סכילַאק

 רעד רעביא ךָאנרעד ןוא ,ןכָאװ 29 ןרָאװעג טליּפשעג קרָאי-וינ

 | ,ץניוװָארּפ

 טריפעגפיוא טרעוו *רעטַאעט לַאנָאשענ; ןיא 1957 רעבָאטקָא ןיא

 שטיװָאנַאמלַאק ירעה ןופ דליב סנבעל ַא ,ךייא טימ ןפערט ןָאק'ס,

 -בַאי ןַאמרעה ןופ טריסישזער ןוא טעברַאַאב ,ןַאמיירפ סיאול ןוא
 ,*וָאקָאל

 טריפעגפיוא גרעבדלָאג ןאטיינ ךרוד טרפוו 1957 רעבָאטקָא ןיא

 ,*ץלַא טינ זיא טלעג; עסעיּפ ס'.ק קרָאי-וינ ןיא ?לפמעט רָאביעל; ןיא

 ָאידַאר רעשידיי רעד רעביא ןענייז 1952 זיב 1942 ןופ ךשמ ןיא

 רעטומ ןיימ , סעשטעקס 2700 ס'.ק ןרָאװעג טריפעגפיוא קרָאי-וינ ןיא
 ,?תורוד יירד, ןוא *ךיא ןוא

 .} .ש

 ,98"6977 .זז ,וװ| ,".טיל .שידיי .סקעלא -- ןעזייר ןמלז

 ,281 ,273 .וז ,1 ,".טאעט .דיא .שעג, -- ןירָאג .ב

 .1916 טסוגיױא 10 ,.י .נ ,".ורָאפ , ,*לָארטנָאק הטרובעג, -- ףָאגָאר ללה
 יטרעביל ןיא "עמַאמ א ןופ הטרעװ יד, סעישטיװָאנַאמלַאק -- םינָאלס .י
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 ןופ ןָאטיסטעל

 ,1917 .טּפעס 22 ,י .ג ,"טיײהרַאװ איד, ,רעטאעהט
 ,1917 רעבָאטקָא 12 ,טרָאד ,ליװזנָארב ןיא ןוא ײװדָארב ףיוא --- ףָאגָאר לקה
 ,1917 .טקָא 19 ,י .ג ,"װרַאפ, ,"עמאמ א ןופ הטרעװ איד; -- ףָאגָאו ללה
 ,1917 רצבָאטקָא 27 ,.י .נ ,"ש"אפ , ,רעטַאעהט ןיא -- ןיקסוװָאנַאי .ש| .ב .ד
 ,י .1ג ,"שזיַאמ, ,רעטאעט ןעשידיא ןיא רעקיטש ַעייג ייווצ --- ןירָאג .ב
 ,1918 .װָאנ 5

 ,".ורָאפ ,רעטאעהט ס'ליבעג ןיא עסעיּפ א סעשטיווָאנאמלאק -- ףָאגָאר ללה
 ,1918 .וָאנ 22 ,.י .נ

 ,1918 .װָאנ 23 ,י .1ג ,"ש"אפ , ,רעטאעהט ןיא -- .ב .ד
 ,1918 .צעד 21 ,טרָאד ,רעטאעהט ןיא -- .ב .ד
 ,י .1ג ,"טלב"גטדייא ,זריעטס-ןוָאד ןוא ןריעטסיּפָא -- יקנעי רעד לארשי
 ,1919 רַאונאי 0

 ,1919 ,36 'נ ,"טייקיטכערעג, ,טלצװ רעטאעט רעד ןיא -- רעקיטירק רעד
 ,1919 .װָאנ 8 ,,י .נ ,"ש"אפ , ,רעטאעט ןיא -- לעסקייד לאומש
 ,צעד 9 ,י .ג ,"טלב"גטדיי, .סקנָארב זיב ןואט ןוָאד ןופ -- ןעזָאר ןרהא
1, 

 ,1922 ראונַאי 27 ,.י .נ ,"שז"ָאמ, ,רעגעגושמ רעד -- ןירָאג .ב
 ,, .1 ,"טלבײגטדײ, ,רעטאעהט סלעּפיּפ ןיא "בייוו ס'מענעי, -- ןעזָאר ןרהא
 ,1922 ץרעמ 7

 ,1922 .,טקָא 20 ,.י .ג ,"טייהיירפ , ,רעטַאעט-סקלָאפ רעזנוא --- קיװָאנ .ּפ

 ,".ורָאפ , ,רעטַאעהט סייקספעשַאמָאהט ןיא עקטערעּפָא עיינ יד -- ןַאהַאק .בא
 ,1922 .װָאנ 10 ,.י .נ

 .װָאנ 20 ,.י .נ ,"טלב"גטדיי, ,ןייװ ןוא גנַאזעג ,ץנַאט -- יקנעי רעד לארשי
2, 

 ,,י .1 ,"טפנוקוצ יד, ,ןעגרָאמ ןוא טנייה רעטאעהט עשידיא סָאד -- ןיטנע .י
 ,1922 רעבמעצעד

 ,1922 ראונאי 7 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד , ,"רעטכעט ס'הוח, -- .ר .צ .א
 ,1923 ראונאי 26 ,י .נ ,".ורָאפ , ,"סעמַאמ ענעסעגראפ, -- ףָאגָאר ללה
 ,1923 .רבעפ 22 ,.י .נ ,"שז"ַאמ, ,ןלזג רעד --- ןירָאג .ב
 ,1923 ץרעמ 2 ,י .נ ,ײגָאט ,, ,"ןלזג; סלַא ץאז גיוודול -- ןייטשּפצ .א
 -וצ, ,רעװקסָאמ יד ,יײז ייב ןוא ןעדיא זנוא ייב רעטַאעט סָאד -- ןיטנע ;י

 ,1923 ץרעמ ,.י .נ ,"טפנוק
 ,יי .נ ,"טייהיירפ, !זנוא ןופ טביירש ! זנוא וצ טמוק -- ןטנאקאב ןטלַאינַא

 ,1923 .טקָא 5
 ,1923 רעבָאטקָא 12 ,י .נ ,"ש"אפ ,, ,עסעיּפ עטעשזדנַאלברַאפ א -- לעסקא
 17 ,י .1 ,".װרָאפ, ,"ןַאמשטַאװ, םעד ןיא קנאלב ןָאעל -- ףָאגָאר ללה

 ,1923 רעבָאטקָא

 ,,י .ג ,"טלבײגטדיי, ,"ןַאמשטַאװ רעד, ןיא קנַאלב ןָאעל --- יקנעי רעד לארשי
 ,19223 .טקָא 9

 ,"שזיַאמ, ,עטערעּפָא ןא ןיא רעלטסניק א ןופ ףמואירט רעד -- ףלא-ףלא
 ,1924 .נַאי 25 ,י .נ

 ,"טלב"גטדיי; ,לאנָאשיײנ ןיא "לעדנהיז ס'געטַאט םעד; -- יקנעי רעד לארשי
 ,1924 .נַאי 25 ,י .נ

 ,1924 רַאונַאי 25 ,,י .נ ,"גָאט, ,סעידעמָאק ייווצ --- ןײטשדלַאג ,י .ב
 לַאנָאשענ ןיא עטערעּפָא עײנ יד ,"לעדנהוז ס'נעטַאט םעד, -- ףָאגָאר ללה

 ,1924 רַאורבעפ 8 ,י .נ ,".װרָאפ , ,רעטאעהט
 ,1924 ינוי ,,י .נ ,"טפנוקוצ, ,ןָאזעס רעטַאעט רעטצעל רעד -- ןיטנע ;י

 ,"טלב"גטדיי, ,רעטאעהט טרעבליז ןופ עסעיּפ-סגנונפערע יד -- ןושל לעב יניּפ
 ,1924 .טקָא 10 ,י .נ

 ,1924 .װָאנ 7 ,,י .נ ,"טייהיירפ , ,עיפַארגָאטָאפ א יװ שלַאפ -- דלַאװכוב .נ
 .1924 .װָאנ 7 ,.י .נ ,"גָאט, ,"םינָאראנ עגיבייא יד , --- ןײטשדלַאג .י ,ב
 ,1924 .װָאנ 7 ,י .נ ,ט"לבײגטדיי , ,"םינָאראנ עקיבא, -- רענסעק ,ל
 ,1924 .װָאנ 7 ,,י .נ ,"שזײַאמ , ,רעסַאװ ליטש ַא ןיא --- ינודקומ .א .רד
 ,י .נ ,"סדנוק רעסיורג רעד, ,סיוא עלַארד ,ןיא עמארד -- לבעדיגער

 ,1924 .ָאנ 7
 .װָאנ 7 ,.י .נ ,"ש"אפ , ,םינָארַאנ עקיבייא ןופ םוקילבוּפ א --- לָאטשירק .ל
4, ' 

 ,,י .1 ,".ורָאפ, ,רעטאעהט סײלּפ גניווריוא ןיא עסעיּפ עיינ א -- ןאהאק .בא
 ,1924 .וָאנ 4

 10 ,י .ג ,"ש"אפ ,טײז רעקניל רעד ףיוא גרעבדנירטס -- לָאטשירק .ל
 ,1925 רַאונַאי

 ,1925 ץרעמ 27 ,.י .נ ,"טײהרַאװ עיינ יד , ,רוחב רעגידילזמ רעד -- ןיטנע .י

 ,1925 ץרעמ 27 ,.י .נ ,"טלבײגטדײ, ,"רוחב רעגידילזמ רעד, -- רענסעק .ל
 ,1925 לירּפא 10 ,י .נ ,"גָאט, ,"רוחב רעגיד'לזמ רעד, -- ןײטשּפע רעטלַא
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 רעטַאעט ןסיריי

 ,1925 לירּפַא 10 ,.י .נ ,"טייהיירפ ,, ,"רוחב רעגיד'לזמ רעד, -- גגיר .מ

 ,1925 לירּפַא 17 ,.י .נ ,"שז"ַאמ, ,תושּפט ןופ עיועמָאק יד -- ינודקומ .א .רד
 "בוי 26 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד, ,"םינָאראנ עגיבייא , -- ןרעיימ ירעה| .מ .ה

5, 
 ,1925 רעבעטּפעס 11 ," .נ ,".װרָאפ, ,רעטַאעט דנערג ןיא -- ףָאגַאר ללה
 .װָאנ 13 ,י .ג ,"טלב"גטרייא ,"רעצרעה ןָא ןעשנעמ, -- יקנעי רעד לארשי

5, 
 ,1926 רַאוגאי 8 ,י .נ ,"רענאקירעמאק ,לעדיימ ענעפָאלטנא יד -- לַארטאעט א

 ,1926 .טּפעס 28 ,י .נ ,"שזײַאמ, ,"סעמאמפיטש, -- ףנא-ףלא
 ןָאסניקּפָאה ןיא עמַארד-עידעגארט א ,"סעמאמפעיטש; -- יקנצי רעד לארשי

 ,1926 רעבמעטּפעס 29 ,.י .נ ,"טלב"גטדיי, ,רעטאעט
 ןעכילנהעוועג ץנאג םעד ןופ עמַארדָאלטמ עטנַאסערעטניא ןא -- ןאהאק .בא

 ,1926 .טקָא 1 ,,י .ג ,",ורָאפ , ,ליװזנָארב ןיא רעטַאעט ןָאסניקּפָאה ןיא ןעבעל
 ,1926 .טקָא 22 ,.י .ג ,"טלב"גטריי, ,"סעמאמפעיטש, -- יקנשי רעד לארשי

 ,קרָאי ןינ ןיא ןוא ליװזנַארב ןיא "סעטַאמ-ףעיטש, עסעיּפ יד -- ./ .א
 ,1926 רטבָאטקָא 29 ,י .ג ,".װרָאפ,

 , .ג ,".הרָאפ, ,רעטַאעט לאנָאשעג ןיא עטערעּפָא עיג יד -- ןאהאק .בא
 ,1926 .צעד 8

 ,י .ג ,"רענאקירעמא, ,רעטאעט ןופ טלעװ רעד ןיא -- סוקיטירק .י .רד
 ,1926 .צעד 7

 ,.דאליפ ,"טלצװ פעשידיא יד, ,ןלוג רעשידיא א -- ץאז גיוודול -- דמלמ .מ
 ,1927 יאֹנ 5

 ,1927 ינוי 13 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד , ,"סעמַאמפיטש, יד -- ןיקסװָאנַאמָאר} .ר .צ
 ,רעטַאעט קיריל ןיא ןוא ןָאסניקּפָאה ןיא ןעסעיּפ עינ -- ןַאמלעגַאפ ,ל

 ,1927 .צעד 16 ,י 1 ,",װרָאט,
 ,".װרָאפ , ,רעטַאעט וינעװע דנָאקעס םעד ןיא עטערעּפָא עיינ יד -- ןאהַאק .בא

 ,1928 ראונאי 12 ,. נ
 ןעטקא 5 ןיא עמארדָאלעמ עשינַאקירעמַא ,"םירבח ייװצ, -- 11 זעסמפאג

 ,1928 ,18 ינ ,שילאק ,"ןעבעל רעשילאק, ,לעגיס .װ ןופ
 טליּפשעג ,שטיװָאנַאמלאק ןופ "םירבח ייװצ יד; --- וקנארפ .נ} רָאטַאטקעּפס

 ,1928 ץרעמ 23 ,זירַאּפ ,"טנייה רעזירַאּפ , ,רעלדַא סוילוי ךרוד טריפעגפיוא ןוא

 ,י .ג ,"עמיטש סרעקעב עשידיא יד, ,רעטאעט ןעשידיא ןיא -- שמש .מ
 ,1928 ,טפעס 1

 ןיא טליּפשעג טציא טרעװ סָאװ "רעטבילעג סעמַאמ ןייז , -- ןייטשמאלפ .א

 ,1928 .טקָא 19 ,.י .ג ,"גָאט2 ,רעטאצט טקעּפסָארּפ
 ,.י .ג ,",ורָאפ , ,רעטאעט טקעּפסָארּפ ןיא עטערעּפָא יד --- ןאמלעגָאפ ו.ל/ .מ
 .1928 .טקָא 3

 ןעשידיא; םעד ןיא עסעיפ עיינ א -- עמאמ עגיבייא יד, -- ןַאנלעגָאפ ל
 ,1928 .װָאנ 2 ,.י ,נ ,".וורָאפ , ,"רעטאעט-סקלָאפ

 ,טרָאד ,רעטאעט לאנָאשענ ןיא "סנעגינעגרַאפ ענעטָאבראפ, -- ןאמלעגָאפ .ל
 ,1928 .צעד 7

 עשידיא יד; ,ןָאזעס ןגיטנייה ןרָאװעג טליּפשעג ןענייז סָאװ ןסעיּפ --- ןיטנע י
 ,1929 רַאונַאי ,י .נ ,"עמיטש רעטעברא

 רעטאעט ןיא טריפעגפיוא שטיװָאנאמלאק .ה ןופ "עמאמ עקיבייא יד, -- .ב ,י
 ,1929 ץרעמ 4 ,א"ב ,"עסערּפ יד; ,"אניטנעגרַא;

 ,.י .ג ,".ורָאפ , ,ןעכָאװ 25 ןיוש טהעג "עמאמ עגיבייא יד , -- ךיירנערהע .ח
 ,1929 ץרעמ 2

 ,שטיװָאנַאמלַאק .ה ןופ "עמַאמ עקיבייא יד, : אניטנעגרא רעטאעט -- רעקוצ .נ
 ,1929 ץרצמ 24 ,א"ב ,"גָאט רעניטנעגרַא;

 יד, ,"שניטנעגרַאפ רעטאעט ןיא עמַארדַאלעמ עקידנעיצנַא ןא -- .ר .ש

 ץרעמ 25 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא , ,שטיװַאנאמלַאק .ה ןופ "עמאמ עקיבײא

9, 

 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד, ,שטיװָאנַאמלַאק ןופ "עמַאמ עשידיי יד, --- סוקיטירק

 ,1929 יַאמ 9
 "םינָאראנ עקיביײא, ,"עניטנעגרא , ןיצ עמַארדָאלעמ עכעלטימעג א -- .ד .ש

 ,1929 יַאמ 27 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא , ,שטיװָאנאמלַאק ןופ
 ,ש ןופ טעבראַאב ,שטיװָאנאמלאק .ה ןופ "ןתח א ליװ ךיא ,עמאמ,, -- .ר .ש

 ,1929 טסוגיוא 19 ,טרָאד ,עניטנעגרא רעטאעט ןיא ,גרעבנייטש

 ,שטיװָאנַאמלאק ןופ עטערעּפָא) ,*! ןתח א ליװ ךיא ,עמַאמ,, --- ןרעסיג .מ} .ג .מ
 רעניטנעגרא, ,"עניטנעגראק רעטאעט ןיא (גרעבכַאה ,מ ןופ טרישזנארא קיזומ
 ,1929 טסוגױא 20 ,א"ב ,*גָאט

 "רעדניק עריא רַאּפ, ,"רָאיסלעסקע, ןיא טובעד ס'קינלוקס אראס -- .ר .ש
 ,1929 טסוגיוא 26 ,א"ב ,"צ"א , ,שטיװַאנאמלַאק ,ה ןופ

 ,א"ב ,"צ"אד , ,קינלוקס .מ ןופ טריפעגפיוא ,עידעמָאק עטכייל ַא -- .ר .ש
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 ,1929 .טּפעס 5

 עמארדָאלעמ א טימ טנפעעג ךיז טָאה רעטאקט שטרא -- יקסוועינאק ןרהא
 ,1929 רעבָאטץָא 12 ,עיפלעדא /יפ ,ײגָאט רג7, ,שטיװָאנַאמלַאק ןופ

 ,1929 .טקָא 30 ,ןָאדנָאל ,"טסָאּפ, ,"עמַאמ ַא ראט ןבעל א? -- ןַאּפ .ש
 ,,י .ג ,".הרָאפ , ,רעטאצט דנַאגָאר ןיא "ץנַאט רעקיבייא רעד; -- ןאמנלעגָאפ .ל

 ,1929 .וָאנ 1

 ,(ןָאליװַאּפ ןיא יקסװעשאמָאט ןרוד טריפעגפיוא) םינזח ייווצ יד --- סוקיטירק
 ,1920 ראונאי 20 ,ןָאדנַאל ,"טייצ יד;

 לַאנַאשענ ןיא עסעיּפ רעיינ א ןיא שילאק אטרעב םאדזַאמ -- ןא;ּפאק .ד
 ,1930 ראורבעפ 21 ,י .נ ,".וורָאפ. ,רעטאעט

 לירּפא 25 ," .ג ,"ש"אפ, ,וינעוש רעטאעט רעד ףיוא --- ןייטשדלצג .י .ב
0, 

 טריפצגפיוא ,שטיװַאנַאמלאק .ה ןופ "ןאמ א טשינ ןוא ,ןַאמ א ַאי, -- ,ר .ש
 ,1930 יאמ 27 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא, ,"אוװעונ רעטאעט, ןיא

 "ןלֹוג, רעד סלא רעקימָאק רעטסײמ רעד ,ץַאז גיװדול -- רעיימ סירָאב
 ,1930 ינוי 1 ,ןַאדנָאל ,"טייצ; ,עידעמָאק-יגארט סעשטיוװָאנאמלאק ןיא

 1 ,ןָאדנָאל ,"טסָאּפ יד, ,"ןלזג, ןופ גנוריפפיוא ס'ץאז וצ -- קאיאש .י
 ,1930 ינוי

 ןופ טריפעגפיוא שטיװָאנאמלאק ןופ "רענידרַאפ רעסיורג רעד, -- ןַאּפ .ש
 ,1920 ינוי 11 ,ןָאדנָאל ,ײטסָאּפ , ,טנַאֹוירּפ ימייה

 ץשימ ןוא יסול ןופ רעטאעט ןָאיליװַאּפ ןיא גלָאפרע רעסיורג -- ןאּפ .ש
 ,1920 ינוי 11 ,טרָאד ,"עמאמ עקיביײא יד, ןיא ןאמרעג

 עשימ ןופ טריפעגפיוא שטיװַאנאמלאק ןופ "עמאמ עקיבייא יד, -- סוקיטירק
 ינוי 12 ,ןָאדנָאל ,"טײצ, ,טלַארטּפױה רעד ןיא ןאמרעג יסול טימ ןאמרעג
0, 

 20 ,עשרַאװ ,"סערּפסקע רעזנוא, ,! ץאז קיװדול ,ָאװארב --- ןילטייצ ןנחלא

 ,1930 יּנוי

 ,"ןלוג רעד, ןיא ןילּפַאשט ילרַאשט רעשידיי רעד ץאז קיוודול -- סינּפיק .מ

 | ,1930 ינוי 25 ,עשרַאװ ,ייטגייה,
 יני 25 ,עשראװ ,"גנוטייצסקלָאפ עיינ; ,"ןלזג, רעד ---ץַאז -- ןיש-תיב
0, 

 ,.19230 ילוי 4 ,עשרַאװ ,"טנעמַאמ , ,"לרעדיינש עקיליײה סָאד;? --- ןילטייצ ללה
 ,1920 ילוי 8 ,טרָאד ,ןעציטַאנ-רעטאעט -- סוינילרַאק .ב
 ,1930 ילוי 18 ,טרָאד ,"גנַאלקּפָא ןוא גנאלק , -- יקצולירּפ חנ
 ,גרעבמעל ,"ןעגרָאמ, ,שטיװָאנאמלאק ןופ "ןלזג רעד, --- גיטסול השמ .רד
 ,1930 ילוי 1

 .1930 טסוגיא 12 ,עשרַאװ ,"טנייה, ,"עמַאֿמ עגיבייא ידע -- סינּפיק .מ

 סקלָאפ סינָאקיּפ ילאמ ןיא -- "לָאמַא ןופ לעדיימ סָאד, -- ןילדע םאיליוו
 ,1930 .,טקָא 3 ,י .נ ,"גָאט; ,רעטַאעט

 ,".װרָאפ , ,"לָאמא ןופ לדיימ סָאד, עטצרעּפָא עיינ ס'יקסנישמור -- ףָאגָאר ללה
 ,1930 .טקָא 3 ,י .ג

 עקיבייא יד, ,רעטאעט ןשידיי ןיא ןַאזעס םעיינ ןופ בױהנָא -- שנעמ רעטאעט
 ,1930 .טקָא 12 ,שזדָאל ,ײטַאלבסקלָאפ רעײנ, ,שטיװַאנַאמלאק ןופ *עמַאנ

 .װָאנ 21 ,י .נ ,"ש"אפ, ,וינעוע רעטאעט רעד ףיוא -- ןיײטשדלַאג .י .ב
0, 

 ,לָאערטנָאמ ,"רעלדָא רעדענעק, ,"ענעסעגראפ טָאג ןופ, -- שטיװָאניבַאר .י
 ,1920 .,צעד 3

 ,י .ג ,"גָאט, ,"עמאמ א ייז, עסעיּפ רעד ןיא רעלדא עליצ -- ןילדע םַאיליװ
 ,1921 ראונַאי 2

 ןיא "עמֲאמ א ײזע עסעיּפ רעײנ רעד ןיא רעלדַא עיליצ -- ןאמלעגַאפ .ל

 1931 ראונאי 2 ,.י .נ ,?.וורָאפ , ,רעטאעט ןַאסניקּפָאה
 -שרטנָאמ ,"רעלדָא רעדענעק, ,לָאערטנָאמ ןיא סנַאמרעג יד --- שטיװָאניכַאר .י

 ,1931 ץרעמ 18 ,לֵא

 ,טרָאד ,עסעיּפ רעײנ סעשטיװָאנַאמלַאק ןיא רעלדַא יליצ --- שטיװָאניבַאר .י

 .1931 לירּפא 22 ,לַאערטנַאמ
 ,"ש"אפ,, ,? הטוש א רעבָא ,ךאלמ ןייק טינ זיא שנעמ ַא --- ןײטשדלָאג .י .ב

 ,1921 יאמ 8 ,י .נ
 טינ זיא שנעמ א, עסעיּפ עטסעיינ סע'שטיװָאנַאמלאק יװ -- רעטומלרעּפ םולש

 1931 יאמ 15 ,"גָאט, ,עּפורט ס'גרובנעדלָאג ןופ טליּפשעג טרעװ "ךאלמ ןייק
 -טנָאמ ,"רעלדָא רעדענעק, ,"ןעפיולטנא רענעמ סָאװרַאפ , --- שטיװַאניכַאר .י

 ,1921 ,טּפעס 24 ,לאער

 ,רעטאעט סקלָאפ ןיא עסעיּפ עיינ -- "ןעבעל סָאד זיא יוזַא, -- ןַאמלעגַאפ .ל
 ,1931 .טּפעס 25 ,.י .ג ,".וװרָאפ,

 -ןעילימאפ א -- רעטַאעט ןעשידיא םעד ןיא ןעסעיּפ ייוװצ --- ןילדע םַאיליװ
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 אהה
 בי

 ,1931 ,טקָא 2 ,.י .נ ,"גָאט, ,עמַארדָאלעמ א ןוא דליב
 ,1931 .טקָא 2 ," .ג ,"שזיַאמ ,, ,ליּפש ןוא גנַאזעג -- ינודקומ .א .רד
 ,1931 .טקָא 7 ,.י .נ ,"קלָאפ רעזנוא, ,עמַאמ-סקלָאפ יד -- ןיקסאר יער
 .1931 .טקָא 16 ,.י .ג ,"שייאפ , ,סרעטַאעט יײװצ ןיא --- ןײטשדלָאג .י .ב
 ,19231 ,צעד 22 ,טרָאד ,סלנָארב זיב ןוָאט-ןוָאד ןופ -- לעסקא
 ,רעטַאעט:סקלָאפ םעד ןיא עסעיּפ שטיװָאנַאמלַאק עײנ א -- ןאהאק .בא

 ,1932 ראונַאי 28 ,.י ,נ ,".װרָאפ,

 ,י .1 ,"גָאט, ,רעטאעט יטרעביל ןיא ,"רעגיווש ןוא עמַאמ , -- לעקניפ .ל
 ,1932 .טקַא 7

 ,".וװרָאפ, ,רעטאעט יטרעביל םעד ןיא "רעגיווש ןוא עמאמ,, -- ןאלּפַאק .ד
 ,1932 .טקָא 14 ,.י .נ

 א ןיא טנעמירעּפסקע רענעגנולעג סגרובנידלָאג לעומעס -- רעדניל .ב .נ
 ,1922 .צעד 23 ,7 .נ ,"גָאט, ,לָאר רעיינ

 ,עשרַאװ ,"סערּפסקע רעזנוא ,, ,אשרַאװ ןיא רעטאעט שידוי -- ןילטייצ ןנחלא
 ,1933 ילוי 5

 ,עשרַאװ ,"גנוטייצסקלָאפ עיינ, ,םעלבָארּפ א ךָאנ געיעג ןיא -- רוטרַא .ז
 ,1933 טסוגיוא 0

 ,"טלב"טיל , ,יײשטשָאװַאנ, ןיא ןאמרעג ַאשימ ןוא יסול -- ןליזיימ| .מ .נ

 ,1933 ,27 'נ ,עשרַאװ

 ץשידיא, ,"ליעלָאס, רעטאעט ןיא טובעד ס'ץאז גיוודול --- יקסנַאשזָאר לאומש
 ,1934 ילוי 5 ,א"ב ,"גנוטייצ

 ,עגיר ,*גָאטַאב טנייה, ,שטיװָאנַאמלַאק .א ןופ "רתסא? -- {ןַאמרעסַאװ .אְנ ןא
 .1924 .טּפעס 0

 ענהעש א ןעליּפש ןעמ ףרַאד יוזַא ...ןוא "ןבעל סָאד זיא ױזַא, -- .ר .ש
 ,1935 לירּפַא 21 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא,  ,עמַארדָאלעמ

 ,1935 ינוי 2 ,א"ב ,"עסערּפ , ,"סעמַאמפיטש, -- ןילייב .ט

 ,רעטאעט יעװקרַאּפ ןיא עסעיּפ עיינ ,"זָאלג ןופ זיוה א ןיא, --- ןאמלעגָאפ .ל
 ,1935 .טקָא 18 ,.י .נ ,".חרָאפ,

 18 ,.י .נ ,"שזיָאמ, ,סרעטַאעט רענילקורב ייװצ ןיא -- םיובנעשריק בקעי
 ,1935 .טקָא

 ,1935 .טקָא 18 ,.י .נ ,"טייהיירפ ןגרָאמ , ,"זָאלג ןופ זיוה ַא ןיא, --- דירפ .י

 עסעיּפ ךָאװנטימ עטיינַאב א ,"סנבעל-עילימַאפ ערעזנוא, -- רעדניל .ב .נ
 ,1935 .װָאנ 6 ,.י .נ ,"גָאט, ,רעטאעט לאנָאשענ ןיא

 ,רעטַאעט קילבָאּפ ןיא עידעמָאק עשילַאקיזומ עגיטסול -- ןַאמלעגָאפ .ל
 ,1935 .צעד 6 ,.י .ג ,".וװרָאפ;,

 ,1935 .צעד 8 ,.י .נ ,"שזיָאמ, ,ןעטצרעּפָא יײװצ --- ינודקומ .א .רד

 ,י .1 ,".װרָאפ, ,ןַאזעס רעטאעט רעשידיא רעגיטנייה רעד -- ןַאהַאק .בא
 ,19235 .צעד 4

 טריפעגפיוא רעדליבסנבעל ס'שטיװַאנַאמלאק .ה ןופ ענייא -- ןייטשמאלּפ .ל
 ,1926 .נַאי 16 ,.י .נ ,"גָאט, ,רעטאעט טרא סקנָארב ןיא

 עמַארד ןעילימַאפ עײנ א -- "? טכערעג זיא יורפ עכלעוװ, -- ןַאמשיײלפ .ע
 ,1926 .נַאי 20 ,טרָאד ,רעטאעט ײװקרַאּפ ןיא טליּפשעג

 ,רעטַאעט יעװקרַאּפ ןיא עסעיּפ עיינ ַא סע'שטיװָאנַאמלַאק --- ןאהַאק .בא
 ,1936 ראורבעפ 14 ,.י .נ ,*.װרָאפ,

 28 ,י .1ג ,"פ"מ, ,רעטאעט יעװקרַאּפ ןיא עמַארדעילימַאפ -- דירפ .י
 ,1936 ראורבעפ

 ,טנעװַארעלטסניק א ,טובעד ס'גרובנעדלָאג .מעס -- יקסנַאשזָאר לאומש
 ,1936 לירּפַא 9 ,א"ב ,"גנוטייצ עשידיא,

 לירּפַא 9 ,א"ב ,"עסערּפ, ,"ץלַא טפערט ןבעל ןיא,; -- יקצינטישז .ל .,רד
6 

 -ַאמלַאק ןופ עסעיּפ ַא ןיא רעלדַא יליצ ןוא ץַאז גיודול -- רעדניל .ב
 ,1926 לירּפַא 11 ,.י .נ ,"גָאט, ,רעטאעט יעװקרַאּפ ןיא ןע'שטיװָאנ

 ,1926 לירּפא 17 ,.י .נ ,"שז"ָאמ , ,יירע'סדנוק ןוא לעיּפש --- ינודקומ .א .רד
 סעישטיװָאנַאמלאק ןיא רעלדַא עיליצ ןוא ץַאז גיודול -- גרעבסנעגער .ס

 ,1926 לירּפַא 29 ,.דַאליפ ,"טלעו עשידיא יד, ,"עביל עטייװצ יד,
 ,1926 ינוי 5 ,א"ב ,"עסערּפ, ,ןעגנוקרעמַאב ןוא ןציטָאנ --- ןילייב .ט
 ,א"ב ,,"גנוטייצנגרַאמ, ,"עמשטערק רעשינעמור א ןיאק -- רעלסערב .װ

 ,19236 ינוי 5

 ,1936 ינוי 29 ,טרָאד ,"ךאלמ ןייק טיג זיא שטנעמ א, -- רעלסערב .װ
 ,1936 .װָאנ 13 ,,י .נ ,"פ"מ, ,גיד'לזמ ױזַא טינ -- רעגירק .א
 ,1926 רעבמעװָאנ ,.י .נ ,"לַאנגיס , ,סעיסרוקסקע עלַארטַאעט -- רידאנ עשיומ

 ,1937 לירּפא 2 ,א"ב ,"עסערּפ יד, ,ןעגנוקרעמאב ןוא ןציטָאנ --- ןילייב .ט
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 ןופ ןָאטיסקעל

 ,"ףסערּפ, ,עכַאלעמלַאב רענייר א שטיװָאנַאמלַאק .ה --- יקסנאשַאטָאב וועץנַאי

 ,1937 לירּפא 16 ,"אב

 עסעיּפ עיינ ס'שטיװָאנַאמלַאק ,"ןהעש וטזיב רימ ייב, -- וװָאנַאיסור סלרַאשט
 ,1938 .רבעפ 18 ,.י .נ ,".וורָאפ , ,רעטַאעט יעװקרַאּפ ןיא

 ןיא עסעיּפ שטיװָאנַאמלַאק עיינ יד ,"ןהעש וטזיב רימ ייב ,, -- ןילד9 םַאיליװ
 .1938 ראורבעפ 20 ,.י .ג ,*גָאט, ,רעטַאעט יעװקרַאּפ

 ,19238 ץרעמ 18 ,? .נ ,"רעפמעק רעשידיא רעד, ,רעטאעט -- ןיטנע לאוי
 -אעט רעקיעבעדוטס, ןיא "הוצמ רב סעלעמפצס, גנולעטשרַאפ יד -- ןימ .א

 ,1938 יַאמ 6 ,ָאגאקיש ,"רעירוק רעשידיא , ,"רעט

 יַאמ 25 ,לַאערטנָאמ ,"רעלדָא רעדענעק, ,"הוצמ רב סעלעמעס, -- ,ר י
8, 

 ,1938 ינוי 26 ,א"ב ,"צי"דא , ,סעיזנעצער-רעטאעט -- יקסנַאשזַאר לאומש
 עטערעּפָא רעד ןיא קינלוקס עשַאנעמ ןופ טובעד רעד --- יקצינטישז .ל ,רד

 ,1938 ינוי 26 ,א"ב ,"עסערּפ , ,"לאימולש רָאינעס;

 ,רעטַאעט יעװקרַאּפ ןיא טריפעגפיוא ,"תעגושמ ןטרָאק, -- ןילדע םַאיליװ
 ,1928 ,טקָא 8 ,.י .נ ,*גָאט,

 ,".ורָאפ, ,רעטַאעט יעװקראּפ ןיא עסעיּפ עיינ ס'שטיװָאנאמלַאק -- ןַאלּפַאק .ז
 ,1938 טקָא 11 ,י .נ

 -אעט קילבָאּפ ןיא עטערעּפָא עיינ א -- "ראנ רעגולק רעד, -- ןַאמלעגַאפ .ל
 ,1938 .טקָא 14 ,טרָאד ,רעט

 ,1929 לירּפַא 3 ,א"ב ,"צ"אד, ,סעיזנעצער-רעטַאעט -- יקסנַאשזַאר לאומש
 ,"ובמַא, רעטַאעט ןיא גרובנעדלָאג .ס ןופ טובעד רעד -- יקצינטישז .ל .רד

 ,1939 ילוי 2 ,א"ב ,"עסערּפ,
 19 ,שזדָאל ,"טַאלבסקלָאפ רעיינ, ,רעטַאעט ןעשידוי ןופ --- שנעמ-רעטאעט

 ,1939 ילוי

 ,1939 טסוגיוא 25 ,א"ב ,"עסערּפ , ,ןעגנוקרעמאב ןוא ןציטָאנ --- ןילייב .ט

 ,27 .וז ,1937 ,קרָאי וינ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ םָאבלַא, --- גייווצרעבליז ןמלז
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 ןעגיטנייה ןופ עסעיּפ עטייווצ יד --- "זָא טהעג ןעבעל סָאד, -- ןילדע םַאיליװ

 .1940 רַאונַאי 5 ,.י .נ ,"גָאט, ,רעטַאעט לאנָאשעג ןיא ןָאזעס

 ,"שזײָאמ , ,רעטאעט לַאנַאשענ ןיא "ןָא טהעג ןעבעל סָאד , -- ךאברעיוא םירפא
 ,1940 ראונאי 5 ,י .נ

 ,רעטאעט לַאנָאשענ ןיא עסעיּפ עיינ א סעי'שטיװָאנַאמלַאק .ה -- ןאהאק .ב;
 | ,1940 .נאי 6 ,.י .1 ,".וװרָאפ ,

 16 ,א"ב ,"עסערּפ , ,טנװייל ןוא גנַאהרָאפ ןשיװצ --- יקסנַאשָאטָאב וועקנַאי
 ,1940 רַאורבעפ

 ,1940 ילוי 29 ,א"ב ,"צ"אד, ,סעיזנעצער-רעטאעט -- יקסנַאשזַאר לאומש
 .1940 טסוגיוא 20 ,טרָאד ,סעיזנעצער-רעטאעט --- יקסנַאשזָאר לאומש
 לַאנַאשענ ס'גרובנעדלָאג ןיא עסעיּפ שטיוָאנַאמלַאק עיינ ַא -- ןאהאק .בא

 ,1941 .טקָא 11 ,ָאגַאקיש ,".וורָאפ , ,רעטַאעט

 ,,י .ג ,",װרָאפ, ,רעטאעט וינעווע דנַאקעס ןיא "ךאל ןוא בעל, -- ףָאגָאר ללה
 ,1941 ,טקָא 7

 לַאנָאשענ ןיא עסעיּפ פיינ יד -- "ןעגרָאמ ןופ שנעמ רעד, -- ןילדע םאיליװ
 ,1941 .,טקָא 17 ,.י .נ ,"גָאט, ,רעטַאעט

 ,1941 .טקָא 24 ,י .נ ,"שזיָאמ, ,ןעגרָאמ ןופ שנעמ רעד -- ןאמטוג .וז
 םעד גנוריפפיוא עסיורג ס'װָאקַאלבַאי -- *ךַאל ןוא בעל, -- ןילדע םַאיליו

 ,1941 .װָאנ 14 ,.י .נ ,"גָאט, ,רעטַאעט וינעווע דנַאקעס ןיא ןַאזעס
 ,י .נ ,"טפנוקוצ, ,רעטאעט ןשידיי ןיא ןַאזעס רעיינ רעד --- לָאטשירק ןָאעל

 ,1941 רעבמעצעד
 -מצק רעשידיא רעד ,, ,ןָאזעס ןטימ ןיא רעטַאעט עשידיא סָאד --- ןיטנֶע לאוי

 ,1941 .צעד 26 ,י .ג ,"רעפ
 ַּפָאה ןיא עמַארד-עידעמָאק ענייפ א ,"ןעגיל רעטשרע רהיא ,, -- ןיטיוועל .ב

 ,1942 רַאונַאי 20 ,".ורָאפ , ,ןָאטניק

 ,רעטַאעט קרַאּפ סַאלגָאד ןיא טליּפשעג ,"םייה עסיז ,םײה, -- דמאז .ש
 ,1942 יַאמ 1 ,ָאגאקיש ,".וורָאפ,

 ,1946 ינוי 2 ,א"ב ,"עסערּפ , ,"םייה עסיז ,םייה, -- ןילייב .ט

 ,"לצטנעניטנַאק רעד לדנעמ, ןופ רעסאפראפ טביול סקופ ָאעל -- .כ ע
 ,1952 לירּפַא 4 ,.י .1 ,".וװרָאפ ,

 ,"סרָאטיזַאּפמָאק:רעטַאעט ןוא ןגרוטאמארד עשידיי; -- רעטומלרעּפ םולש
 ,284/295 .וז ,1952 ,קרָאי-וינ

 דנַאקעס ףיוא רעטאטט לאנָאשענ ןיא גנולעטשרָאפ עיינ -- ןאמלעגָאפ .ל
 ,1957 .װָאנ 1 ,.י .נ ,"*,װרָאפ , ,וינעווע

 ,"ןוָאטּפא , ןוא ןוָאט-ןוָאד , -- רעטאעט ןיא ןעטנװָא ייוװצ --- ךיירנערהע םייח
 ,1957 .,װָאנ 1 ,.י .נ ,*.װרָאכ;
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 סענייר יסָאג ןוא חנ
 1878 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא סענייר חנ

 ןופ החּפשמ ַא ןיא ,עטיל ,יקוװָאנָאשַאי ןיא

 -לע ענייז ןוא ,טייקמורפ רעשידיי רעתמא

 וצ םיא ךיוא רעכיז ןעוװעג ןענייז ןרעט

 -קיש רעד רעבָא .שדוק ילכ ַא יװ ןעיצרעד

 רע סָאװ סָאד .טלָאװעג שרעדנַא טָאה לָאז

 ןופ רעטלע ןיא ,רוחב רעגנוי ַא יװ טָאה

 ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא ,רָאי

 ןצנַאג ןייז ןיא גנורעדנע ןַא טכַאמעג טָאה

 םענעדלָאג, םעד ןיא ןעמוקעג .גנַאג-סנבעל

 רעבָא ,רעדורב ןרעטלע ןַא וצ רע זיא *דנַאל

 -על יד זַא טגייצרעביא ךיז רע טָאה דלַאב

 יד ןיא טגיל סָאװ ,דלָאג םעד ןגעוװו עדנעג

 רעבָא ,ןבירטעגרעביא קרַאטש זיא ןסַאג

 -ָארג ןייז םיא טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ

 ץנעגילעטניא עכעלרעניא ןוא לכש רעד

 דנַאל סָאד עקַאט זיא עקירעמַא זַא ,טגָאזעג

 -רַא ךרוד זַא ןוא ןטייקכעלגעמ עסיורג ןופ

 ךס ַא רָאג ןעמ ןָאק ןעגנואוטפיוא ןוא טעב

 ןוא ,לוקס-טיינ טכוזַאב טָאה רע .ןכיירגרעד

 -עג רע טָאה ,ןרענרעד וצ ךיז ידכ ,גָאטיײב

 ,םישובלמ-רענעמ ןופ ירָאטקעפ ַא ןיא טעברַא

 דלַאב ןענייז טפעשעג רַאפ ןטייקיאעפ ענייז

 ןעמוקַאב טָאה רע ןוא ,ןרָאװעג טקרעמַאב

 ךָאנ ."ןעמסליעס גנילווערט , סלַא ןטסָאּפ ַא

 רעד רעביא ןרעדנַאװמורַא רָאי עכעלטע

 ,סולשַאב םוצ ןעמוקעג רע זיא ,ץניװָארּפ

 -נעטשטסבלעז ןרעוו וצ טייצ ןיוש זיא סע זַא

 ,קרָאי-ינ ןיא טנפעעג טָאה רע ןוא ,קיד

 עט-8 ןוא עט7-7 ןשיװצ ,יד וינעווע ףיוא

 טשרע ָאד .סנעשוָאנ ןופ טפעשעג ַא ,טירטס

 רעירפ ךָאנ טָאה רעכלעוו ,סענייר חנ טָאה

 -בָארד ןופ רעגניזעלש יסָאג טימ טָארייהעג

 בייל טימ ןפרָאװעגניײרַא ךיז ,(ןליוּפ) ןינ

 ןייק ןעוועג טינ .טעברַא רעד ןיא ןבעל ןוא

 ןיא ךיוא ןוא גָאט ןיא ן'העש עטמיטשַאב

 םעד ןטעברַאַאב ןוא ןטעברַא וצ ןעוו טנוװָא

 וצ טעברַאעגפױרַא םיא טָאה רע זיב ,רָאטס

 רעיוב ערעזדנוא

 םיא ןופ טנָאקעג טָאה רע זַא ,דנַאטשוצ ַאזַא

 טיעטסע-לעיר לקיטש ַא ןפיוק וצ ןרָאּפשּפָא

 .זיוה ַא --

 ךיז טָאה טלעו עיינ ַא ,ןטייקכעלגעמ עיינ

 טָאה רע .סענייר חנ רַאפ טנפעעג טציא

 -עג טָאה רע ,טסקַאװ קרָאי-וינ יו ןעעזעג

 לעיר ןיא טגיל סע הכרב-לזמ לפיוו טליפ

 קרַאטש ןביוהעגנָא ךיז טָאה רע ןוא ,טיעטסע

 ןעמענ ןביוהעגנָא טָאה רע .טימרעד ןבעגּפָא

 בוטש ןיא האצוה יד .רעזייה ףיוא ?סעסיל;

 -ניק 6 :ערה ןיע ןייק ,ןגיטשעג עקַאט זיא

 הסנכה יד רעבָא ,רעטכעט 4 ןוא ןיז 2 -- רעד

 חנ .גָאט וצ גָאט ןופ ןסקָאװעג ךיוא זיא

 ךיז ןוא ,רָאטס ןייז ןבעגעגפיוא טָאה סענייר

 רע .טיעטסע לעיר טימ ןבעגעגּפָא ןצנַאגניא

 גָאט ןופ ןגיטשעג סענזיב רעד טָא ןיא זיא

 ןבילבעג רעבָא רע זיא ייברעד .גָאט וצ

 ןוא דיי רעכעלמיטסקלָאפ רעבלעז רעד

 "ןטנַארגימיא עטשרע ענייז ןיא יו שטנעמ

 רעמיטנגייא רעד ןעוועג ןיוש זיא רע ,ןרָאי

 ענייז ןופ רענייק רעבָא ,רעזייה ךס ַא ןופ

 -רָאפ הלילח טנָאקעג טינ טָאה סטנענעט

 טסעזָאּפסיד זיא סע ןעוו זיא רע זַא ,ןפרַאװ

 טַאהעג טינ טָאה רע סָאװ רַאפרעד ןרָאװעג

 חנ טָאה ךַאז ַאזַא ןופ .טלעג-הריד ןלָאצ וצ

 .ןרעה טלָאװעג טינ סענייר

 ןרָאװעג ןענייז סענייר יד ןעוו ,טשרע טציא

 ןזיװעגסיױרַא ךיז טָאה ,טגרָאזַאב לעירעטַאמ

 ױזַא סענייר יורפ .טײקשירַאטינַאמוה רעייז

 -ילעב עֶסיֹורג ןעװעג ןענייז ןַאמ ריא יו

 טנַאה רעטיירב ַא טימ ןבָאה ייז .הקדצ

 ןוא טניירפ ןוא טיילסדנַאל טציטשרעטנוא

 וליפַא עטלעטשעגנָא ערעייז רַאפ טגרָאזעג

 טעברַאעג טינ ןיוש ןבָאה ייז יו םעדכָאנ

 יז ןבָאה ןברוח-רעלטיה םעד ךָאנ .ייז ייב

 ןעיירפ ןיא ךיז ןצעזַאב סָאד טכַאמעג ךעלגעמ

 -טכילפ עטעװעטַארעג לָאצ ַא ןופ עקירעמַא

 ערעייז ןיא תוריד טימ טגרָאזַאב ייז ,עגניל

 ףיוא ןלעטש; ךיז ןפלָאהעג ייז ןוא רעזייה

 ,"סיפ יד

 עקירעמַא ןיא ָאד טָאה רעכלעוו ,סענייר חנ

 ףסוי 'ר :םינבר ,רעדירב ייווצ ךיוא טַאהעג

 יזרושזד ןיא םהרבַא 'ר ןוא ָאגַאקיש ןיא

 ערעייז ןיא יונעג ןעגנַאגעג טינ זיא ,יטיס

 רעשיטע ןופ תודימ עטוג יד רעבָא ,ןגעוו

 .ייז יו טקנוּפ טיהעגּפָא רע טָאה טייקשידיי

 ןופ רעבָאהביל רעקרַאטש ַא ןעוועג זיא חנ

 ןופ רעכוזַאב רעטנערברַאפ ַא ןוא ,ךַאש

 םוצ עביל סיוא עקַאט ןוא ,רעטַאעט ןשידיי

 -ץנּפָא 1928 ןיא רע טָאה רעטַאעט ןשידיי

 ןופ סע ןוא *רעטַאעט לַאנָאשענ, סָאד טפיוק
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 .סעּפורט עשידיי רַאפ "טסילעג; ןָא טלָאמַאד

 ךיז עמַאמ-עטַאט ןבָאה טיצ רעד טימ

 ןוא טפעשעג רעייז ןופ ןעיצקירוצ ןעמונעג

 ףוז ןרעטלש רעיז וצ ןבעגעגרעביא סע

 ךָאנ סענזיב יד טָאה רעכלעוו ,.ב סוילושזד

 ןוא טקרַאטשרַאפ ןוא טרעסערגרַאפ רעמ

 סענירג עמריפ רעד רעטנוא טלקיוװטנַא

 לעיר עדנטיײדַאב ַא .*ןָאשײערָאּפרָאק יטלעיר

 ןופ טעטש ךס ַא רעביא עמריפ טיעטסע

 רעכלעוו ,סענייר .ב סוילושזד .רמ .עקירעמַא

 טוג רעייז ןרעטלע ענייז ןופ טנשריעג טָאה

 טָאה ,רעטַאעט ןשידיי םוצ עביל ןוא ץרַאה

 "רעטַאעט עשידיי יד טפױקעגּפָא עקַאט

 זיא סענייר .רמ ןעוו טייצ ַא ןעוועג ,םינינב

 -ינב יירד עלַא ןופ רעמיטנגייא רעד ןעוועג

 ?"רעטַאעט לַאנָאשענ, ,"טירטס עט-12, ,םינ
 קנַאד ַא רָאנ ןוא ,"רעטַאעט קילבָאּפ, ןוא

 ,ןרָאװעג ךעלגעמ ןרָאי עטצעל יד זיא םיא

 ןבָאה לָאז קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט שידיי זַא

 ןליּפש וצ ואוו ,עלעקניוו ַא ,החונמ םוקמ ַא

 ךָאנ סענייר .רמ זיא גָאט ןקיטנייה םייב

 ןָאסרעדנַאק ןופ רעמיטנגייא רעד ןבילברַאפ

 עט-4 ףיױא (*קילבָאּפ; .וועג) ?רעטַאעט

 -ידיי סָאד ואוו ,וינעווע דנַאקעס ןוא טירטס

 סעדעי טייקכעלגעמ יד טגירק רעטַאעט עש

 | .ןייגוצנָא רעטייוו רָאי

 ַא ןבילברַאפ זיא סענייר סוילושזד .רמ

 גיוא סָאד יװ ּפֶא טיה ןוא ןוז רעיירטעג

 -רַאפמוא ענייז ןופ ןטײצרָאי יד ּפָאק ןיא

 ןוא (1947 ינוי 22) חנ ,ןרעטלע עכעלסעג

 ןענופעג ןבָאה עכלעוו ,(1955 יַאמ ?7) יסָאג

 . -תיב "דוד תיב, ןפיוא ור עקיבא רעייז
 ,י .1 ,דנַאליײא גנָאל ןיא םלוע

  סקעלַא

 ןַאמדיינש

 -ןטס ַא קידנעייז ךָאנ

 -לַאער רעד ןיא טנעד 2

 זיא רע ואוו ,עניאַארקוא ,וװָאקרַאכ ןיא לוש

 -רַאטש ַא קידנבָאה ,רע זיא ,ןרָאװעג ןריובעג

 -נײרַא ,טסנוק-רעטַאעט רעד וצ גנוגיינ עק

 זיא סָאװ ,לוש רעשיטַאמַארד ַא ןיא ןטָארטעג

 רעטנוא רעטַאעט-טָאטש ןופ לייט ַא ןעוועג

 -יוש ןשיסור ןטנַאקַאב ןופ עיצקעריד רעד

 לוש רעד ןופ רעליש יד .:ווָאנַאװיא רעליּפש

 יד ןגירק ,טייצ וצ טייצ ןופ ,ךיוא ןגעלפ



 עניילק ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז טייהנגעלעג

 ןשיטָאטש ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד ןיא ןלָאר

 עכלעזַא ןטערטפיוא ןגעלפ סע ואוו ,רעטַאעט

 עשיסור עקיטלָאמַאד יד יוװ ןטײקטמירַאב

 .ןיכושזַאמ ןוא יקסנָאלָאּפ רעליּפשיוש-םליפ

 ןוא ,היכז יד טַאהעג ךיוא טָאה ןַאמדיינש

 ןייז ןיא קרַאטש ןטינשעגנייא ךיז טָאה סָאד
 ןקילײטַאב וצ ךיז ןוא דנזעװנָא ןייז וצ ,ןורכז

 -ער רעד רעטנוא סעיציטעּפער עכעלטע ןיא

 -סינַאטס רעסישזער ןטמירַאב-טלעוו ןופ ישז

 לייט ַא ןבילבעג ןיוש זיא רעטַאעט .,יקסווַאל

 טָאטש ןיא ןעו ןוא ןבעל סנַאמדיינש ןופ

 -רעטַאעט עשידיי יד ןליּפש ןעמוק ןגעלפ

 רע טגעלפ ,ןָאזשיפ ןוא לַאגיס ןופ סעּפורט

 ַא ןייז ןוא גנולעטשרָאפ ןייק ןזָאלכרוד טינ

 ,רעטַאעט ןיא תיב-ןב

 -ביל עשידיי ךיז ןפַאש סע ןעוו ,רעטעּפש

 -סָארּפ ןיא ןוא ווָאקרַאכ ןיא סעפורג-רעבָאה

 ,רעביא ךיז טגָארט ןַאמדיײנש ואוו ,ווָארוקי

 טקילײטַאב ןוא דילגטימ ַא טרָאד רע טרעוז

 -כרוד טינ ,ןעגנולעטשרָאפ ערעייז ןיא ךיז

 יד ןעעז וצ טייהנגעלעג ןייק ךיוא קידנזָאל

 גנָאי ַארַאלק ןופ סעּפורט עקידנרילָארטסַאג

 .ןָאזשיפ ןוא

 ןוא ,עקירעמַא ןייק טרירגימע ןַאמדיינש

 ,יקָאװלימ ןיא 1921 ןיא ךיז טצעזַאב רע ןעוו

 -ידיי ַא ןופ רעדנירגטימ ַא טרָאד רע טרעוו

 טייצ רעד רעביא .עּפורג רעשיטַאמַארד רעש

 עּפורג יד זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ

 ןעוועג טינ זיא ןַאמדיײינש .וויטקַא ןעוועג טינ

 1945 ןיא זיא רע ןעוו רעבָא ,טָאטש ןיא

 יד ןפָארטעג ןוא יקָאװלימ ןיא ןעמוקעגקירוצ

 ןגָארטעגיײב ךס ַא רע טָאה ,טריּפָארטַא עּפורג

 דנַאטשליטש רעד .גנובעלפיוא-רעדיוו ריא וצ

 -המחלמ יד ןיא סָאװ םעד בילוצ ןעמוקעג זיא

 ןפורעג ךיז טָאה עכלעוו ,עּפורג יד זיא ןרָאי

 קיניײיװ ןעוועג ,"זיירק רעשיטַאמַארד שידייג

 -ייז ןוא ןַאמדיינש ןופ ףליה רעד טימ .וויטקַא

 ןעמונעג רעדיװ עּפורג יד טָאה םירבח ענ

 -עגנָא טיוט סנייבשריה ץרּפ ךָאנ ןוא ,ןליּפש

 ןייבשריה ץרּפ) *טפיהרעּפ; ןעמָאנ םעד ןעמונ

 ַא ןבירשעגניירַא טָאה ןוא (רעטַאעט סקלָאפ

 ןרעסעב ןופ עטכישעג רעד ןיא לטעלב ןייש

 -רעּפ, ןופ עטכישעג יד עז) רעטַאעט ןשידיי

 ,(3131-1347 .זז ,דנַאב םעד ןיא *טפיה

 ןיא וויטקַא ןעוועג רָאנ טינ זיא ןַאמדיינש

 טָאה רע רָאנ ,"טפיהרעּפ, םעד ןריזינַאגרָאער

 .רעליּפשיוש ַא יו טקילײטַאבטימ ךיוא ךיז

 ,ןלָאר עקיטכיוו ץנַאג טליּפשעג רע טָאה ױזַא

 .ןגָארטעגסױא טנכייצעגסיוא טָאה רע עכלעוו

 יד טריפעגכרוד לופטנַאלַאט ץנַאג טָאה רע

 סמכילע-םולש ןיא *ןָאסרעיינש, ןופ ןלָאר

 רעד יזיא , ,(1946) "דיי ַא ןייז וצ רעווש ,

 "וויירד דייסרעווירק סנירבָאק ןיא *ןַאמשטַאוו

 -לֵא ןיא ?דלָאג .רמ, לָאר-לטיט יד ,(1947)

 -דעּפ רעד, ןוא (1948) *דלָאג; עסעיּפ סנַאק

 ,(1949) *טָארקנַאב , סקיווייל ןיא "רעל

 ,ַאנירעטַאק ,יורפ ןייז) סנַאמדיינש יד םגה

 -טימ טָאה יז רעבָא ,טליּפשעגטימ טינ טָאה

 (עּפורג רעד ןופ טעברַא רעד ןיא ןפלָאהעג

 ייז ואוו ,ימַאימ ןייק ןגָארטעגרעביא ךיז ןבָאה

 יז ןענייז ןטפעשעג עסיורג טימ ןָא ןריפ

 ןוא רעקָאװלימ ןבילברַאפ ,טסייג ןיא ,רעבָא

 םוצ ןוא ,*טפיהרעּפ, וצ ןדנובעגוצ קרַאטש

 ךעלנעזרעּפ ייז ןענייז עּפורג רעד ןופ לבוי

 ,ןפלָאהעגטימ קרַאטש לעירעטַאמ ןוא ןעמוקעג

 טריפעגכרוד ןענָאק לָאז בוט-םוי רעד זַא

 ."ךלמה דיכ; ןרעוו

 ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל, םוצ רעיוב ַא יװ

 -עגייב ךס ַא ןַאמדיינש 'פ טָאה *רעטַאעט

 -עלטנפערַאפ יד ןכַאמ וצ ךעלגעמ טרעייטש

 .עיפַארגָאיב-םכילע-םולש רעד ןופ גנוכ

 ןמחנ

 רעבעוונעדייז
 וי א 0 עיר

 רעיוב יד ןופ רענייא

 םענרעדָאמ םעד ןופ

 סנעמעוו ,יטיס ָאקיסקעמ ןיא בושי ןשידיי

 ןופ סעגערב יד רעביא סױרַא זיא ןעמָאנ

 רעד רעביא טײרּפשרַאפ ךיז ןוא ָאקיסקעמ

 .טיירב ןייז בילוצ טלעװו רעשידיי רעצנַאג

 -רוטלוק עשידיי ןיא סערעטניא ןקיצרַאה

 ,םינינע

 ,עוועכעב ןיא 1899 ץרעמ 28 םעד ןריובעג

 -ַאבעלַאב ַא ןיא ,ןליױּפ ,עינרעבוג רענילבול

 טנרעלעג רע טָאה ,עילימַאפ רעשירחוס-שיט

 -ייא ןוא שרדמה תיב ןיא ךָאנרעד ,רדח ןיא

 ןעמוק וצ ידכ ןרעדנַאװ ןביוהעגנָא סָאװ-רעד

 ךיז טצעזַאב רע זיב ,תילכת לקיטש ַא וצ

 .יטיס ָאקיסקעמ ןיא 1921 ןיא

 ַא ,רעליטש ַא ,רעבעוונעדייז ןמחנ טָאה ָאד

 בילוצ גנוטכַא ןברָאװרעד ךיז ,רענעדײשַאב

 םוטעמוא .טייקכעלרע ןוא טייקטסנרע  ןייז

 ןוא ןגיואוועג ןענייז דייר ענייז זַא ,ןעמ טסייוו

 .קיגָאװ ןענייז םישעמ ענייז רעבָא ,ןטסָאמעג

 עלַא רַאפ ןבדנ רעקיצרַאהטיײירב ַא זיא רע

 רע זיא סרעדנוזַאב רעבָא ,ןקעווצ עשידיי

 -רעד רעשידיי וצ ןבעגעגרעביא שפנו בלב

 דילגטימ רעקירָאיײגנַאל ַא קידנעייז .גנואיצ

 רעד ןופ רעציטש ןוא גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא

 טָאה ,ָאקיסקעמ ןיא לוש רעשידיי רעסיורג

 ךיז טניפעג'ס ואוו ,זיוה סָאד טפיוקעגּפָא רע

 רעד ןקנָאשעג סע ןוא "המידק, לָאז רעד

 ,לוש רעשידיי

 ךיוא רעבָא ןענייז טנַאה ןוא ץרַאה ןייז !

 רוטַארעטיל רעשידיי רַאפ ףליה רַאפ ןּפָא
 טינ זיא רעבירעד ןוא ,טסנוק עשידיי ן'א
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 ןוא גנילביל רעד זיא רע סָאװ רעדנואוו ןייק

 .עקיסקעמ ןיא בושי ןשידיי ןופ ץלָאטש רעד

 -ורפ ַא ןופ טמַאטש ,לזייר-עגייפ ,יורפ ןייז

 ךיוא זיא ןוא ,ןליוּפ ןיא עילימַאפ עכייר ,עמ

 -יורג רעד ןיא ןירעוט ענעבעגעגרעביא ןַא

 יז ואוו ,עקיסקעמ ןיא לוש רעשידיי רעס

 -רַאפ-רעטומ ןיא ליײיטנָא ןוויטקַא ןַא טמענ

 יד ייב טבילַאב זיא ןוא ,לוש רעד ןופ דנַאב

 -קַארַאכ ןקיצרַאה ,ןטוג ריא רַאפ רעוט-לוש

 .רעט

 סירָאמ

 רעברַאפ
 "לא יא דיי יא יא "דא "דלא

 ,ןצעזעג עלַאמרָאנ טיול

 -עג טינ רע טלָאוו

 -ָאיצַאנ-שידיי טימ תוכייש ןייק ןבָאה טפרַאד

 ןייז ןיא לייו ,םינינע עלערוטלוק ןוא עלַאנ

 רע טָאה ,םירק ,עיסאדָאעפ ,טָאטש-ןריובעג

 ןעמוקַאב טינ גנואיצרעד עשידיי םוש ןייק

 ןיא ןדיר שידי טרעהעג עקַאט טָאה רע

 -ריטַאנ ןייז ןעוועג זיא שיסור רעבָא ,בוטש

 רע ואוו ,רעטַאעט עשיסור סָאד ,ךַארּפש עכעל

 -עג זיא ,רערימויטסָאק סלַא טעברַאעג טָאה

 -יוש עשיסור יד ןוא ,טעטיזרעווינוא ןייז ןעוו

 .רעטעגּפָא ענייז יקסניט ןוא יקסלַאד רעליּפש

 טָאה רע סָאװ גנולעטשרָאפ עשידיי עטשרע יד

 ןופ עּפורט-רעדנַאװ ַא ייב ןעוועג זיא ,ןעעזעג

 -ַאב רעטעּפש רעד רעכלעוו ןיא) ןײטשטָאר

 ָאקסעלאכימ רעליּפשיוש רעשידיי רעטמיר

 טָאה סָאד ןוא ,(טַאלבסייװ נ"א טליּפשעג טָאה

 .רעטַאעט ןשידיי םוצ ןגיוצעגוצ םיא

 רע ואוו ,ךיירקנַארפ ןייק טרעדנַאוװעגסיױא |

 ךיז טנרעל ,ןטעברַא ענעדישרַאפ ןָאטעג טָאה

 -כיילג ,שידיי ןביירש ןוא ןענעייל סיוא טרָאד

 סערעּפָא ,ןטרעצנָאק טפָא רע טכוזַאב קיטייצ

 -נָא רעד רעטנוא ןעגנולעטשסיוא-טסנוק ןוא

 -ליב ןשיטעיווָאס ןקידרעטעּפש ןופ גנוריפ

 רעמ סָאװ .,יקסרַאשטַאנול רעטסינימ-סגנוד

 -ניארַאפ רעמ ץלַא ,ןטרעצנָאק יד טכוזַאב רע

 -עג סע ןוא ,קיזומ ןיא רע טרעוו טריסערעט

 ַא םענייז ןרישזַארוק וצ ךיוא םיא טגניל

 טנעגיריד ןטמירַאב-קידרעטעּפש םעד ,ןיזוק

 ןיא ןעמוקעגנָא 1914 ןיא .ןיּפיצ שזדרָאשזד

 ךיז רעטעּפש טייצ עצרוק ַא ןוא ,קרָאיד-וינ

 טמענרַאפ רע ואוו ,דנַאלוװילק ןיא טצעזַאב

 ןריסערעטניא ךיז ןָא טבייה ,רחסמ טימ ךיז

 סיוא ןוא טייקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי טימ

 -עס ןיא רע טרעוו רעטַאעט ןשידיי םוצ עביל

 ןשידיי ןקיטרָא ןופ רעשזדענעמ 1926727 ןָאז

 ַאטעירנעה) עּפורט יד ןעוו רעבָא ,רעטַאעט

 . ,סרמ ,ץַארַאב ,דלעפ רתסא ,רעלוקס ,רעצינש



 וצ טסילשַאב (.א .א ווָאקיװָאנ ,ףיוקרעפ

 -נָאק םעד רע טכערב ,"עקניּפ עקניכ; ןלעטש

 ,ייז טימ טקַארט

 -רַאפ טנפע ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןעמוקעג

 טרעוו סָאװ ,*רָאנעמ ואיוו קרַאּפ, ןייז רעב

 -רַא עשידיי יד ןופ ץַאלּפ-סגנולמַאזרַאפ רעד

 רַאפ ךיז ןעלקיװטנַא ָאד טשרע .סעיצַאזינַאג

 ויטקַא ןרעוװ וצ ןטייקכעלגעמ עטיירב םיא

 -ַאב א .טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא

 -ער םעד טגנערב !ירַאּפ ןיא יורפ ןייז טימ ךוז

 רדסכ רָאי 10 ךָאנרעד ןביג ייז זַא ,טַאטלוז

 ןגרָאזַאב וצ הסנכה סלַא ?סנָאשטנָאל; עיירפ

 ןכוזַאב ; זירַאּפ ןיא ןעמייה-רעדניק עשידיי יד

 טַאטלוזער םעד ןעגנערב לארשי תנידמ ןיא

 וצ ףליהטימ יד ,ץוביק ַא רַאפ ָאנַאיּפ ַא ןופ

 עכעלנע ןוא הנומיד ןיא רעטנעס א ןעיוב

 ,ל ןיא וויטקַא רעייז ךיוא זיא רעברַאפ .ןכַאז

 טציטש רע ןכלעוו ,"בולק רוטלוק ןשידיי; .א

 .טנַאה רעטיירב ַא טימ

 -ניוועל סלַא ןריובעג)

 ,וועשטידרעב ןיא ןָאס

 -עג טכַארבעגרעבירַא גנוי זיא ,(עניאַארקוא

 ןיא טנרעלעג טָאה יז ואוו ,סעדָא ןייק ןרָאװ

 -ײטַאב ךיז טגעלפ ןוא ,לוש רעשיסור רעד

 ,ןעגנולעטשרָאפ עשיטַאמַארד יד ןיא ייס ןקיל

 -רע סלַא ןעגנולעטשרָאפ-גנַאזעג יד ןיא ייט

 -ימע רָאי 14 ןופ רעטלע ןיא .ןירעגניז עטש

 טצעזַאב רעירפ ךיז ןוא ,עקירעמַא ןייק טרירג

 -עּפש ,ָאגַאקיש ןיא ךָאנרעד ,גרובסטיּפ ןיא

 ןיא טקילײטַאב ךיז ָאד ךיוא .טיָארטעד רעט

 -ןַא ןיא .א .צ ,ןעגנולעטשרָאפ עשיסור ייר ַא

 ןוא "ןבעל רעזדנוא ןופ געט יד; סוועערד

 יז טבייה טיָארטעד ןיא ."עינד ַאנ, סיקרָאג

 -ַאמַארד עשידיי יד ןיא ןליּפשטימ ןַא ךיוא

 ,ןזיירק עשיט

 טריפ ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא ךיז טצעזַאב

 ,רעברַאפ סירָאמ ,ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ ןָא יז

 ריא טימ ןוא ,"רָאנעמ ואיוו קרַאּפ, םעד

 סעיצַאזינַאגרָא וצ גנונידַאב רעקיליווטיירב

 ,טניירפ לָאצ עסיורג ַא ךיז יז טברעוורעד

 -נַא סָאל ןיא טמוק ץרַאװש סירָאמ תעב

 םולש ,שידיי ןיא ,ףיוא טריפ ןוא סעלעשזד

 סרעגניז .י .י ןוא *קנַאלב רעדנעס, סמכילע

 רעברַאפ ַאינַאמ טיײנַאב ,"יזנכשא רעדירב;

 טקילײטַאב יז ןוא ןעגנוגיינ עלַארטַאעט עריא

 .ןעגנוריפפיוא עקיזָאדיד ןיא ךיז

 -ייר ענייז ףיוא ןַאמ ריא טײלגַאב טָאה יז

 -עּפָאָאק קידנעטש ןוא טלעוו רעד רעביא סעז

 יד רַאפ ןעגנורעייטשייב עלַא יד ןיא טריר

 ,ןקעווצ עכעלטפַאשלעזעג עשידיי ענעדישרַאפ

 ַאקמיב ַאינָאל
 טלַאה ,רעביײרש ייב סע טנעייל ןעמ ןעוו

 -עגסיוא סע טָאה עיזַאטנַאפ רעייז זַא ,ןעמ

 ,עניב רעד ףיוא סע טעז ןעמ ןעוו .טכַארט

 .עמַארדָאלעמ ַא זיא סע רעד זַא ,ןעמ טלַאה

 ,טגָאזעג םימכח גנַאל ןיוש ןבָאה סע רעבָא

 עמַארדָאלעמ עטסערג יד זיא ןבעל סָאד, זא

 יד רעביא ןגייטש סָאװ ,ןטקַאפ טפַאש ןוא

 ,"סעיזַאטנַאפ עטסערג

 אינַאל ,גרעבנעסייו ריאמ עשטיא : סקניל וצ סטכער
 -נַאװצ בײהנָא ןיא ןעמונעג דליב) ָאקמיב לשיפ ןוא

 (עשרַאװ ןיא ןרָאי רעקיצ

 טימ טריסַאּפ טָאה סָאװ .,עידעגַארט יד

 -עג ָאקמיב ַאינָאל יורפ רערַאברעדנואוו רעד

 רַאפ טלַאה ןעמ סָאװ ,ןימ םעד וצ טרעה

 .שיטַאמַארדָאלעמ ,שיטסַאטנַאפ

 יורפ ערַאברעדנואוו יד ךיז טָאה גנַאל-ןרָאי

 .ןבעל שימָאנָאקע רעווש ַא טימ טרעטַאמעג

 ,עצַארּפ רעכעלדימרעדמוא ריא טימ טָאה יז
 ריא ןפלָאהעג ,רעטעברַא רעצרַאװש ַא יו

 ץלַאק ןעוו ןוא ,דמעמ ַא וצ ןעמוק עילימַאפ

 -עג ןיוש טָאה יז ןעוו ,*טּפַאלקעג ןיוש טָאה

 ךיז טָאה יז ןעוו ,טעברַא ןופ תוריּפ יד ןעעז

 ריא זַא ,תחנ ןסיורג םעד ןבָאה ןבילקעג

 רַאפ ןכַאמ ריא לָאז ,עשטלַאב ,דניק קיצנייא

 ,טלָאװעג לַאזקיש רעזייב רעד טָאה ,עבָאב ַא

 ןבעל גנוי ריא ןרילרַאפ לָאז יז זַא

 ןריובעג זיא (ןייטשניבור) ָאקמיב ַאינַאל

 יז ,ןלױּפ ,עשרַאו ןיא 1900 ןיא ןרָאװעג

 לשיפ רעביירש ןטימ טַאהעג הנותח טָאה

 ןַא יו טבעלעגנײדַא ךיז דלַאב ןוא ,ָאקמיב

 ןיא ."החטשמ-רעביירש, רעד ןיא ענעגייא
 ןשידיי ןפ רָאטקעריד ןכרוד יז זיא 2

 טכַארבעג ,ץרַאװש סירָאמ ,רעטַאעט טסנוק

 גנוריפפיוא רעד וצ ,עקירעמַא ןייק ןרָאװעג

 ןַאמ ריא ןופ "סעבמעד, עסעיּפ רעד ןופ

 וינ ןיא טלָאמַאד ןעוועג ןיוש זיא רעכלעוו

 -ָאהעג רעווש ַאינָאל טָאה גנַאל-ןרָאי .קרָאי

 רעכלעוו ,ןַאמ ריא זַא ,ןפלָאהעג ןוא טעווער

 -ָאק לָאז ּפַאש ַא ןיא ןטעברַא טזומעג טָאה

 -טפירש ןייז טימ ןייגנָא קיטייצכיילג ןענ

 ענייז ןבעגסיורַא ןוא טעברַא רעשירעלעטש

 ַא ,יורפ ַא רָאנ ןעוועג טינ זיא יז .לרעוו

 -יטייז רעד ןיא טעברַאעג ךיוא רָאנ ,עמַאמ

 יז סָאװ ,"זיוה גנידרַאָאב --  הסנרּפ רעק

 טינ ריא רַאפ זיא ךַאז ןייק .טַאהעג ןבָאה

 -נייא ריא וַא ,ןפלעהוצטימ רעווש וצ ןעוועג

 זַא ,גנואיצרעד עטוג ַא ןגירק לָאז דניק קיצ

 ןוא ,ןביירש קיאור ןענָאק לָאז ָאקמיב לשיפ

 ,ןשטנעמ רַאפ ענעפָא ןַא ןייז לָאז בוטש יד זַא

 טימ םי ַא .טניירפ רַאפ ,טײלסדנַאל רַאפ

 ַא ןַאינָאל ןופ טציילפעג טָאה טפַאשטניירפ

 -סימיטּפָא ןַא ,ערעטנומ ַא ,עקיטסולסנבעל

 ןעוו גָאט םעד ףיוא טפָאהעג יז טָאה ,עשיט

 -ייא ריא וצ "ול ול ול, ןעגניזנייא טעװ יז

 ןעגנערב ךיז טיירג רעטכָאט ריא סָאװ ,לקינ

 ןפיוקנייא קעװַא זיא יז .טלעו רעד ףיוא

 ,שפנ ןקיטפנוקוצ ןרַאפ ךעלדיילק-רעדניק

 1949 יַאמ 15 םעד קידנעײגסױרַא רעבָא

 םעד קידנעײגרעבירַא ,יז זיא ,יעוובָאס ןּופ

 -עגרעביא ,ךעלקעּפ יד טימ ןדָאלעגנָא ,געוו

 -עג טָאה סָאװ ,ָאטיוא ןַא ןופ ןרָאװעג ןרָאפ

 -נכערבעצ ,ןבעל גנוי ריא וצ ףוס ַא טכַאמ

 ןוא תומולח עריא עלַא לָאמנייא טימ קיד

 ,געט עקיטכיל יד רַאפ ןעגנונפָאה עטוג יד

 .ריא רַאפ טיירג ןענַאטשעג ןענייז סָאװ

 ריא טָאה ,ןעמָאנ ריא ןקיביײארַאפ וצ ידכ

 סָאװ .ָאקמיב לשיפ גרוטַאמַארד רעד ןַאמ

 ,ךָארב ןייז וצ טסיירט ןייק ןעניפעג טינ ןָאק

 -רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעװלַא םייב ןפַאשעג

 רוטַארעטיל ָאקמיב ַאינָאלע םעד סערגנָאק

 יד רַאפ סעימערּפ סיוא טלייט סָאװ ,"דנָאפ

 ױזַא .רעביירש עשידיי ןופ קרעװו עטסעב

 1950 :ןרָאי יד ןיא ןרָאװעג טרימערּפ ןענייז

 ,װוָאקשטוטס םוחנ -- 1951 ,עדַארג םייח ---

 לאומש -- 1953 ,שטיווָאסאנאי קחצי --- 2

 ,ב .נ -- 1955 ,רעגצעמ .י -- 1954 ,רעגינ

 -59 ,ןייטשנייו שירעב -- 1956 .,ווָאקנימ

 ןנח ןוא (טיװקלַא .ב) םולב רזעילא -- 8

 הירא ןוא רערהעל שובייל --- 1960 ,יטלַאיא

 .(לארשי תנידמ ןיא) ירמש



 לוולעו ,רד

 יקסווָארטסָא

 ןיא 1888 ןריובעג

 ,דנַאלסורסיײוװ ,קסניּפ

 ןייז .החּפשמ רעשיטַאבעלַאב ַא ןופ טמַאטש

 -ּפיד ַא ןעוועג זיא ,יקסווָארטסָא בקעי ,רעטָאפ

 לוולעוו טָאה רָאי 10 זיב ,טַאקָאװדַא רעטרימָאל

 ךָאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג יקסווָארטסָא

 רעטעּפש ןוא לוש סקישזנָארד ןיא רעבירַא

 רע זיא 1905 ןיא .ןרעטסקע ןַא ןרָאװעג

 ןוא גנוגעוַאב -.ס .ס רעד וצ ןענַאטשעגוצ

 זיא רע ןעוו ,1911 זיב ויטקַא ןעוועג טרָאד

 יד ןופ ןרָאװעג טקישעגסױרַא ,טריטסערַא

 ןוא ,עינרעבוג רעקסניּפ רעד ןופ ןצינערג

 ,ןירבָאק ןייק ּפַאטע ןטימ ןרָאװעג טקישעגּפָא

 -גוא טייצ לקיטש ַא ןבילברַאפ זיא רע ואוו

 ,טכיזפיוא רעשיאיײצילָאּפ רעט

 -רַאפ יד ןיא ןפָאלטנַא רע זיא 1912 ןיא

 יד ןיא רעווש טעברַאעג ,ןטַאטש עטקינייא

 ןכַאפ ענעדישרַאֿפ ייב רעּפעש רעקרָאידוינ

 -סואווַאב רעד ןיא טנרעלעג ןטנוװָא יד ןיא ןוא

 רָאי ַא ,"לוקס ירָאטירעּפירּפ ןַאריא, רעט

 -סטָאטש ןטשרע םעד רע טכַאמ רעטעּפש

 ּפָאש םעד טזָאלרַאפ ,?סטנוָאק, רַאפ ןעמַאזקע

 עיירפ, ענעדישרַאפ ןיא קילג טריבורּפ ןוא

 ןטייקכעלגעמ רעמ ןבָאה וצ ידכ ,*סעיסעפָארּפ

 טשינ םיא טמוק טייצ רעד-טָא ןיא .ןענרעל וצ

 -עד טסילשַאב רע .ןרעגנוה וצ סיוא לָאמנייא

 ךָאנ טגלָאפ ןוא קרָאי-וינ ןזָאלרַאפ וצ רעביר

 -נַאגעגנָא טייצ רענעי וצ זיא סָאװ ,גנוזָאל יד

 ןיא טנגוי רעזָאלסטעברַא רעד ןשיװצ ןעג

 טרָאפ ןוא *: טסעוו ָאג ,ןעמ גנַאיא :עקירעמַא

 ןיירַא רע טערט ָאד .סעלעשזדנַא-סָאל ןייק ּפָא

 -יצידעמ ןפיוא טעטיזרעווינוא ןקיטרָא ןיא

 ןיא טקידנערַאפ רע ןכלעוו ,טעטלוקַאפ ןשינ

 ןשיניצידעמ ַא רע טריפ ןַאד טניז .1921 רָאי

 ךיז טָאה רע ואוו ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא סיפָא

 ןשיוצ טעטירַאלוּפָאּפ עסיורג ַא ןברָאװרעד

 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד

 ןעמונעג ךיוא טָאה יקסווָארטסָא לוולעוו ,רד

 -טפַאשלעזעג ןשידיי ןיא לײטנָא ןוויטקַא ןַא

 -עשזדנַא:-סָאל ןופ ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןכעל

 -טנפערַאפ רע טָאה טייצ וצ טייצ ןופ .סעל

 עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןעלקיטרױֵא טכעל

 זיא רע ןוא ןטייהנגעלעגנַא עשיניצידעמ ןגעוו

 ןוא שילגנע ןיא רעכיב ייווצ ןופ רבחמ רעד

 רעד ןופ ןבעל:טכעלשעג ןגעוו ,שידיי ןיא

 ,?לָארטנַאק-טרובעג עכעלריטַאנ, נ"א ,יורפ

 -עוו, לַאנרושז םעד טריגַאדער ךיוא טָאה רֶע

 ןיא ויטקַא ןעוועג ,"קנַאדעג רעשירַאטעג

 -רעטעברַא ,ָאויי ,ןלוש ,"גניר רעטעברַא;

 םעד ןעיוב ןפלָאהעגטימ .,ָאקיצ ,טעטימָאק

 טָאה רע עכלעוו ,בולק-רוטלוק ןשידיי .ַא .ל

 ,טנַאה רעטיירב ַא טימ טציטשעג

 -ערעטניארַאפ ןעוועג זיא יקסווָארטסָא .רד

 שידיי קידנעטש ַא .ַא .ל ןיא ןפַאש וצ טריס

 לָאמ ךס ַא ןענייז זיוה ןיא םיא ייב .רעטַאעט

 -מורַא טָאה'מ ןוא ןפערטנעמַאזוצ ןעמוקעגרָאפ

 שידיי ַא ןפַאש וצ ןטייקכעלגעמ טדערעג

 .ַא ,ל ןיא רעטַאעט

 ןברָאטשעג יקסווָארטסָא ,רד זיא 1947 ןיא

 -טסָא ַארַאלק ,יורפ ןייז ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא

 טציטש ןוא ןגעוו סנַאמ ריא ןיא טייג ,יקסווָאר

 ,סעיצַאזינַאגרָא עטנַאמרעדנבױא יד רעטייוו

 ריאמ
 יקסװָארטסָא

 -ןמלז רע טָאה ןסייהעג

 סלַא רעבָא , ר י א מ = |

 ןיא זילב טנעקעג םיא ןעמ טָאה ןכלעזַא

 ואוו ,עינרעבוג רעוועיק ,עטַאװאשאק לפרעד
 ,1897 ילוי 14 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא רע

 ןיא ןעמוקעג זיא רע ואוו ,עקירעמַא ןיא

 ריאמ סלַא טנעקעג םיא ןעמ טָאה ,2

 םעד סלַא רעמ ךָאנ ןוא ,יקסוװָארטסָא רעדָא

 עשידיי יד סָאװ ,שטנעמ-סקלָאפ ןטנַאגעלע

 -סױרַא טָאה גנוגעווַאב-רעטעברַא עלַאנָאיצַאנ

 ,ןבעגעג

 טינ ךיז לָאמנייק טָאה יקסווָארטסָא ריאמ

 וליפַא .ןןרעדעפ עדמערפ ןיא ןצוּפ טכורּפעג

 ןיא ןענַאטשעג ןיוש זיא רע ןעוו ,טלָאמַאד

 ןטפַאשלעזעג עשידיי יײר ַא ןופ ץיּפש רעד

 טזָאלעגכרוד טינ רע טָאה ,סעיצוטיטסניא ןוא

 רע זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא טייחנגעלעג ןייק

 רעד זַא ןוא ,שטנעמ-סקלָאפ רעטושּפ ַא; זיא

 ."טעטיזרעוװינוא ןייז ןעוועג זיא דנַאברַאפ

 עטשרע יד ןיא ןבָאה לסיר יורפ ןייז ןוא רע

 רעיינ רעד ןיא ןרעדנַאװרעביא רעייז ןופ ןרָאי

 לקיטש ןפיוא טעברַאעג רעווש רעייז טלעוו

 ןיא ןגױצעגנײרַא וליפַא רעטעּפש ןוא טיורב

 דימת טָאה ריאמ רעבָא ,רעדניק יד םעד

 טַאהעג טָאה רע .עקיטסייג סָאד ךיוא טכוזעג

 -ידיי ךָאנ רעגנוה ןטליטשעג-טינ א ךיז ןיא

 טָאה רע ןוא ,טסנוק ןֹוא רוטַארעטיל רעש

 ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןבעל ןוא בייל טימ ךיז

 ,"בולק קיטַאמַארד וויסערגָארּפ , ןיא קרָאי-וינ

 ,"ףניבסקלָאפ, ,*סערגָארּפ ווָא סדנערפ/, ןיא

 עטשרע יד ןופ ענייא ןדנירג ןפלָאהעג ןוא

 רעליווזנָארב םעד ,דנַאברַאפ ןופ סעשטנערב

 ,קרָאי-וינ ןיא 18 שטנערב:-טנגוי

 ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא 1926 ןיא ןעמוקעג
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 שימָאנָאקע ןעלעטש וצ ךיז ןעזיוװַאב םיוק ןוא

 ןפלָאהעג ָאד רע טָאה ,סיפ ענעגייא יד ףיוא

 -רַאפ ןופ "שטנערב דואווילָאה, םעד ןדנירג

 -שריה ץרּפ ךָאנ ,רעטעּפש טָאה סָאװ) דנַאב

 הנשמ ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא ןעמוק סנייב

 ןוא ,("ןייבשריה ץרּפש ףיוא ךיז ןעוועג םשה

 רעסערג ךיוא זיא ,שימָאנָאקע ןגייטש ןייז טימ

 זיוה רעייז .םענרַאפ רעקיטסייג ןייז ןרָאװעג

 -כיוו עלַא ."םימכחל דעו תיב? ַא ןרָאװעג זיא

 "דער ,רעלטסניק ,רעביירש עשידיי עטסקיט

 םינקסע עלַאנָאיצַאנ עכעלטפַאשלעזעג ,רענ

 לכ ינפב ןרָאװעג ןעמונעגפיוא טרָאד ןענייז

 רעציזרָאפ ןעוועג רָאי 5 זיא ריאמ .הדעו םע

 ןופ רעציזרָאפ רָאי 2 ,"גייווצ ןייבשריה;, ןופ

 "עג טָאה רע .דנַאברַאפ ןופ טעטימָאק-טָאטש

 -גיא; םעד ןדנירג טַאט ןוא טַאר טימ ןפלָאה

 ןעוועג ,"גנואיצרעד רעשידיי רַאפ טוטיטס

 ,?סנייּפמַאק-תורדתסה; יד ןופ רעציזרָאפ טּפָא

 ןעועג דימת טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא

 שידיי טוג א ןופ גנוניישרעד רעד רַאפ ךַאװ

 רעדָא גנולעטשרָאפ רעשידיי ַא רַאפ ,ךוב

 ,טרעצנָאק

 -סגנומענרעטנוא ןסיורג ַא טימ ןעקנָאשַאב

 -לעזעג רַאפ טצונעגסיוא םיא רע טָאה ,טסייג

 ןרעסעב ןרַאפ סרעדנוזַאב ,םינינע עכעלטפַאש

 -עלטסניק ןשידיי ןרַאפ ןוא רעטַאעט ןשידיי

 -יניא יד ןבעגעג רע טָאה ױזַא ,טרָאװ ןשיר

 ןופ ץיּפש רעד ןיא ןענַאטשעג ןוא עוויטַאיצ

 "עג ןקירָאי-65 סנייבשריה ץרּפ ןענדרָאניײא

 ןייז ןופ גנוריפפיוא רעד טימ גָאטנריױב

 ;(ווָאטַארַאב .רד טימ) ?לקניוו רענעפרָאװרַאפ;

 ןופ גנורעייפ-לבוי עזעידנַארג יד ןענדרָאניײא

 -לעוו וצ ,?קינָאמרַאהליפ ,, ןיא גייווצ-ןייבשריה

 רעגניז רעד ןרָאװעג טכַארבעג זיא סע רעכ

 טָאה חמצ ןימינב ןוא .,יקסרַאליב רָאדיס

 סנייבשריה ןופ ןרעמונ-ץנַאט טריפעגכרוד

 ךיוא זיא יקסווָארטסָא ."עמשטערק עטסוּפ;

 םעד טריזינַאגרָא טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג

 -רעקָאס לעוּפה,; ןקידלארשי ןופ טירטסױרַא

 ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא *םיט

 -גוזַאב ,ןבעל ןשידיי ןיא עשירעפעש ץלַא

 זיא ,לארשי תנידמ ןופ יובפיוא רעד סרעד

 קנַארק קידנעייז .ןצרַאה םוצ טנָאנ ןעוועג םיא

 קרַאטש רעייז רע טָאה ,ןרָאי ייר עצנַאג ַא

 ,ויטקַא ןייז טינ רעמ ןָאק רע סָאװ ,ןטילעג

 -רעביא רע טָאה טייהנגעלעג רעדעי ייב רעבָא

 רעד ןבעגעג בָאה ךיא יו רעמ, :טרזחעג

 טיט ןייז ."ןבעגעג רימ יז טָאה ,גנוגעװַאב

 -עשזדנַא-סָאל ןיא 1960 רעבָאטקָא 21 םעד)

 רָאנ טינ ּפַאלק רעסיורג ַא ןעוועג זיא (סעל

 -:יק ערעייז ןוא (זוָאר) לסיר יורפ ןייז רַאפ

 יד רַאפ רָאנ ,עיסַאב ןוא לסָאי ,לקנַאי :רעד

 ץנַאג רעביא עטנַאקַאב ןוא טניירפ רעטנזיוט

 רעדנזיורב רעטנַאגעלע רעד סָאװ ,עקירעמַא

 ,טזָאלעגרעביא טָאה ריאמ



 ףסוי

 ךלָאנרַא

 לטעטש ןיא ןריובעג

 ןב ענ  ,יקנימעשזַאק
 עזעיגילער ַא ןעמוקַאב ןוא ,ןליוּפ ,שילַאק

 ,קיניישט םייח 'ר ןדייז ייז ייב גנואיצרעד

 ,חרוא סינכמ ןוא הקדצ לעב רעסיורג ַא

 .טנייה זיב טייג רע טירט-סיפ סנעמעוו ןיא

 ואוו ,קרָאי-וינ ןיא טרירגימע 1922 ןיא

 א ןיא "רעשַאװ שיד, ַא ןרָאװעג זיא רע

 ןרָאלרַאפ סנגרָאמוצ דלַאב רעבָא ,ןַארָאטסער

 טנעגַא-סענזיב ןייז יו ,לייו ,בַאשזד םעד

 ןעמָאנ ַאזַא טימ רע ןָאק ,טנָאזעג םיא טָאה

 ,טעברַא ןייק ןגירק טינ ?שטיוװָאנָארַא; יו

 ,*דלָאנרַאק סלַא ןבירשרַאפ םיא טָאה רע ןוא

 ןבילברַאפ ןיוש זיא רע ןכלעוו ייב ןעמָאנ ַא

 ,ףסוי זיא ןרָאי ערעווש .טריזילַאגעל ןוא

 ןעגנַאגעגכרוד ,דלָאנרַא ןעמָאנ ןטימ ןיוש

 זיא טייצ רעד טימ .םייה רעיינ ןייז ןיא

 רע זיב ,קידנעטשטסבלעז ןרָאװעג רעבָא רע

 ירעדיורבמע ןופ קירבַאפ ַא טנפעעג טָאה

 ,יזרושזד וינ ןיא

 לקיטש ַא וצ ןעמוקעג זיא רע יװ דלַאב
 ענייז רַאפ ןגרָאז ןביוהעגנָא רע טָאה ,דמעמ

 ןיא בוטש ןיא םיא ייב ןוא ,טײלסדנַאל

 .ספליה רעשילַאק רעד ןרָאװעג טעדנירגעג

 רעד .טנייה זיב טריטסיזקע סָאװ ,ןייארַאפ

 -מוא רעשילַאק, ןפורעג ,ןייארַאפ רעקיזָאד

 ןרַאפ טָאה ,"טעטימָאק ףילער רעשיאייטרַאּפ

 המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא

 ןוא סעיצוטיטסניא עשידיי עלַא ןפלָאהעג

 -רַא ןעוו ,1946 ןיא .שילַאק ןיא ןענייארַאפ

 ןילַא רע טָאה ,ליױּפ טכוזַאב טָאה דלָאנ

 ערעסערג טלייטעצ ךיוא ןוא טרעייטשעגייב

 -ישרַאפ רַאפ טעטימָאק ןקיזָאד ןופ סעמוס

 ןלױּפ ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ענעד

 .עיגלעב ןוא ךיירקנַארפ

 רעד רַאפ טאנעצעמ ַא זיא דלָאנרַא ףסוי

 לָאצ ַא ,רוטַארעטיל ןוא רוטלוק רעשידיי

 ןייז ךרוד ןענישרעד ןענייז רעכיב עשידיי

 -ייב ךיוא טָאה רע ,ףליהטימ רעלעיסנַאניפ

 -לעזעג ןרַאפ עמוס ערעסערג ַא טרעייטשעג

 ,רעטַאעט טסנוק ןשידיי ןכעלטפַאש

 ןיז טימ ןעמַאוצ ,טָאה דלָאנרַא ףסוי

 תּפוק, ןופ קינילק ַא טיובעג ,ןילוַאּפ יורפ

 -עג ,הפיח ןבענ ,קילַאיב-תירק ןיא *םילוח

 רעי, ןיא רעמיוב 1500 ןופ דלַאװ ַא טצנַאלפ

 ןפלָאהעג ,דנָאפ לַאנָאיצַאנ ןופ "םישודקה

 ןוגריא, ןרַאפ ?שילַאק תיב, סָאד ןעיוב
 -עג ךיוא ןוא ביבָא-לת ןיא *שילַאק יאצוי

 ,עסַאק םידסח תלימג רעייז ןדנירג ןפלָאה

 רעמיצ יער-סקע ןַא טַאטשעגסיױא ךיוא יו

 ןופ קינילק לקידעמ ןיא םירישכמ עלַא טימ

 ,קרָאי-וינ ןיא דנַאברַאפ

 -ילַאק ןופ טנעדיזערּפ זיא דלָאנרַא ףסוי

 ,טעטימָאק ףילער ןשיאײטרַאּפמוא רעש

 425 שטנערב רעטניוו ןימינב ןופ רעציזרָאפ

 עשידיי יד ןופ רעריסַאק ,דנַאברַאפ ןופ

 ןופ רעציזרָאפ ,דנַאברַאפ םייב ןלוש-סקלָאפ

 "ּפמעק רעזדנוא, ןופ עיצַארטסינימדַא רעד

 דנַאברַאפ ןופ ןַאמרעשטדָאק ,דנַאברַאפ םייב

 -טָאטש ןיא דילגטימ  ,וויירד-דנָאב-לארשי

 ךיױא טָאה ןוא ,דנַאברַאפ ןופ טעטימָאק

 ערעסערג ַא ,יורפ ןייז טימ ,טרעייטשעגייב

 דנַאברַאפ ןופ ּפמעק ןיא לָאטיּפש ןרַאפ עמוס

 .ה"ע לעגיס ןימינב ןופ ןעמָאנ ןפיוא

 (סוילוי) לדוי

 ןייטשנערָאב

 -ּפעס 25 םעד ןריובעג

 ןיא 1889 רעבמעט

 ןרעטלע ייב ,ןלױּפ ,.בוג רענילבול ,ווָאכַאר

 -רָאפנײרַא ןַא ,הינסכא ןַא טַאהעג ןבָאה סָאװ

 -רעד עשידיי-לענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב .זיוה

 טנרעלעג ןוא ,שרדמה-תיב ,רדח :גנואיצ

 .רערעל עטַאווירּפ ייב םידומל עכעלטלעוו

 רע ואוו ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג 1910 ןיא

 -עג ,לוש-סגנוטיירגוצ ַא ןעגנַאגעגכרוד זיא

 -סודניא קוָאלק רעד ןיא טקיטפעשַאב ןעוו

 לאנָאשענרעטניא רעד ןיא קיטעט ןוא עירט

 ןיא .ןָאיני סרעקריָאװ טנעמרַאג סידיעל

 רעטעברַא; ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג 6

 ןיא ןײרַא דלַאב ךיז טפרַאו רע ואוו ,"גניר

 ,קרעמפיוא םעד ױזַא וצ טיצ ןוא ןטייקיטעט

 רע זיב ,ןטמַא ןבעג ןָא םיא טבייה ןעמ זַא

 -לַארענעג רעד ןיא טלייוװעג לָאמ 4 טרעוו

 -ןוזַאב א קידנזייװסױרַא ןוא ,עוויטוקעזקע

 ,גנואיצרעד רעשידי וצ סערעטניא ןרעד

 -סגנודליב ןופ רעציזרָאפ רעד רע טרעוו

 ,גניר רעטעברַא םייב טעטימָאק

 ןַא קידנרעוו ,לעיסנַאניפ ןגייטש ןטימ

 -סע לעיר ןופ רעטלַאװרַאפ ןוא רעמיטנגייא

 ןליוו ןוא סערעטניא ןייז ךיוא טגייטש ,טייט

 סרעדנוזַאב ,םינינע-ללכ עשידיי ןיא ןפלעה וצ

 ויטקַא רע זיא ױזַא .טיבעג ןלערוטלוק ןפיוא

 -רוטלוק ,ָאקיצ ,טוטיטסניא םכילע םולש ןיא

 -נע עשידיי ,טעטימָאק רעטעברַא ,סערגנָאק

 רע זיא סרעדנוזַאב רָאג רעבָא ,עידעּפָאלקיצ

 רע ואוו ,ָאװיי רעד ןבעגעגרעביא שפנו בלב

 ,טַאר ןוויטַארטסינימדַא ןופ רעציזרָאפ זיא
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 בקעי
 ווָאבוד

 זאא" יא" א יא" טא יאר

 ןופ ?להקה שאר; רעד

 ןופ רָאטקעס --שידיי

 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ,ָאגַאקיש טָאטש רעד

 רעװַאטלָאּפ ,ןיטַאריּפ ןופ טיַװ טינ ףרָאד ַא

 ןעוועג זיא עדייז רעד .עניאַארקוא ,עינרעכוג

 -געמרַאפ ַא ןרָאי עירפ יד ןיא ןוא ןדמל ַא

 ,םהרבא ,ןוז ןטסטלע ןייז טָאה רע .דיי רעכעל

 הנותח םיא ןוא גנואיצרעד עטוג ַא ןבעגעג

 יד רַאפ .החּפשמ רעקידסוחי ַא ןיא טכַאמעג

 ןרָאװעג ןריובעג ןענייז סָאװ ,רעדניק עכעלטע

 ַארטסקע ןַא ןטלַאהעג ןעמ טָאה ,ןמהרבא ייב

 ןיא טנרעלעג בקעי טָאה ךָאנרעד ,דמלמ

 | ,ןיטַאריּפ

 עילימַאפ יד ךיז טָאה הוצמ רב ןייז ךָאנ

 -רעדייא ןוא יקולירּפ ןייק ןגָארטעגרעבירַא

 -קַאבַאט ַא ןיא ןטעברַא קעװַא ווָאבוד זיא סָאוו

 -ורק עטייו וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,קירבַאפ

 ןיא ןפרָאװעגנירַא דלַאב ךיז טָאה ,םיב

 ןלייט ןעמונעג ;טעברַא רערענָאיצולָאװער

 ןיא ןקילײטַאב ךיז ןוא סעיצַאמַאלקָארּפ

 וצ ןרָאװעג רעבָא זיא טפול יד ,ןקיירטש

 ןיק קעװַא רע זיא 1907 ןיא ןוא סייה

 ַא טַאהעג ןיוש טָאה רע ואוו ,עקירעמַא

 ,םיבורק ערעדנַא ןוא רעדודב ַא ,רעטסעווש

 -ַאב ךיז טבורּפעג ,ןטנַארגימיא בור'ס יו

 -עג רעבָא טָאה'ס ואוו ,קרָאי-וינ ןיא ןצעז

 זיא רע ןוא ,סיזירק רעקרַאטש ַא טשרעה

 טַאהעג טָאה רע ואוו ,ָאגַאקיש ןייק קעוװַא

 ,סעקשדנעה ייב טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,םיבורק

 ייווַצ .ךַאפ םעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא

 ןרָאפעג ,סנָאנַא ןַא ךרוד ,רע זיא רעטעּפש רָאי

 ,טלעג ןָא ,ןרעוו וצ ,ןיסנָאקסיװ ,ןילרעב ןייק

 -עקשדנעה ַא ןופ רעמיטנגייא ןַא וצ ףתוש ַא

 רעטעּפש לסיבַא זיא'ס ןעוו רעבָא ,טפעשעג

 -עגקירוצ רע זיא ,ןופרעד ןרָאװעג טינרָאג

 ,רַאלָאד 50 טגרָאבעג ךיז ,ָאגַאקיש ןייק ןעמוק

 ןײלַא ןוא ןענישַאמ-יינ עטצינעג 6 טפיוקעג

 .ךַאפ םעד ןיא ןײרַא

 ןיוש הרש יורפ ןייז טימ רע טָאה 1919 ןיא
 וינעווע יזדעק 1100 ףיוא םייה יד טפיוקעג

 ואו ,םימכחל דעו תיב ַא ןרָאװעג זיא סָאװ

 בייל השמ ,בייל ענַאמ יו ,רעביירש עשידיי

 ןעזייר ,קיוויל ,סנייבשריה יד ,ןרעּפלַאה

 לחר ,ןָאסלעגרעב דוד ,ןיקלע לדנעמ ,יקסניּפ

 ןעייטש .ַא .א ,יקסווָאדָאלָאמ עידַאק ,ןרָאק
 םעד ןיא .ָאגַאקיש ןיא ןעמוק ייז ןעוו ןייא

 זיא זה םעד ןופ רעלעק ןטצוּפעגסיױא-ןייש

 -קלָאפ םכילע-םולש רעד ןרָאװעג טעדנירגעג

 -רוטלוק עשידיי יד ךיוא יוװ ,טוטיטסניא



 טנדרָאעגנייא ךיוא ןענייז טרָאד .טפַאשלעזעג

 ,סעיצקעל עשידיי לָאצ עשביה ַא ןרָאװעג

 ןרָאװעג טעדנירגעג 1924 ןיא זיא'ס ןעוו

 זיא ,טפַאשלעזעג-רעטַאעט טסנוק עשידיי יד

 ריא סלַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ווָאבוד בקעי

 קיטעט ןרָאװעג רע זיא 1930 ןיא .רעציזרָאפ

 -לעזעג רעשיטַאמַארד רעגַאקישג רעד ןיא

 ,דנַאב םעד ןיא עטכישעג ריא עז| *טפַאש

 ןופ ךשמ ןיא זיא רע ואוו ,13221-2268 ,זז

 -יפנָא ריא רָאנ טינ ןעוועג ץנעטסיזקע ריא

 ,םייחה חור ריא רָאנ ,רעציזרָאפ ריא ,רער

 רעגַאקיש ןופ רעציזרָאפ ךיוא זיא ווָאבוד

 טָאה ןעמ ןכלעוו ,טוטיטסניא םכילעי:םולש

 זיא רע לייוו ,םימי תכירא ןייק ןבעגעג טינ

 ײטרַאּפ ַא ןופ סיזַאב ַא ןָא ןרָאװעג טעדנירגעג

 םעד ץָארט טָאה רעבָא ,ןעדרָא ןַא רעדָא

 ;ץנעטסיזקע עקירָאי-25 יד ןרעייפ וצ ןזיװַאב

 ,"א"ווייק ןופ לײטּפָא רעגַאקיש ןופ רעציזרָאפ

 ןופ רעריסַאק ךָאנרעד ןוא רָאטקעריד רעירפ

 רעירפ .,*ןָאשייקוידע שיאושזד ווװָא דרַאָאב,

 רעד ןופ רעציזרָאפ ךָאנרעד ןוא רעריסַאק

 רעציזרָאפ ךיוא יו עיזיוויד-לוש ןוא -קלָאפ

 -יזרָאפ ןוא טעטימָאק ןוויטַארטסינימדַא ןופ

 םייב *טעטימָאק גניריטס; םעד ןופ רעצ

 ,*ליּפַא שיאושזד דעטיינוי,

 ןירעטיײלגַאב-סנבעל ןייז ױזַא ןוא ווָאבוד

 ןיא "עטרעייטירג יד ֹוצ טינ ןרעהעג הרש

 רעד ףיוא ןעוו ןוא ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג

 ָאגַאקיש ןיא ןענַאטשטנַא זיא 1963 ןופ לעווש

 ךעלטפַאשלעזעג ַא ןפַאש וצ גנוגעװַאב ַא

 ךיז יז ןבָאה ,ָאגַאקיש ןיא רעטַאעט שידיי

 -רַא רעקיזָאדרעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא רעדיוו

 טכוזעג טָאה טפַאשלעזעג יד ןעוו ןוא ,טעב

 ַא ןופ לטנַאמ םעד ןָאטוצנָא ןעמעוו ףיוא

 יד ףױא ןָאטעגנָא סע יז טָאה ,רעציזרָאפ

 ןעיירטעג ןוא ןטבורּפעגסיױא םעד ןופ סעציילּפ

 .ווָאבוד בקעי -- רובצ יכרצב

 סקַאמ

 סיוויעד
 ףיי-- ירא דלא דיר דיר דיל דראט

 עסיורג ןופ ןוז ַא

 -רָאּפמיא-שיפ ,םירחוס

 ןופ ןוא רעדנעל עשיוװַאנידנַאקס ןופ רעריט

 ,רע זיא ,1900 ץרעמ ןיא ןריובעג ,קיצנַאד

 ,1961 ילוי 4 םעד ,רָאי 61 ןופ רעטלע ןיא

 -מערוטש ןופ ןרָאװעג ןסירעגסױרַא גנילצולפ

 ױזַא טָאה רע סעכלעו ,ןבעל ןשידיי ןקיד

 ,טַאהעג ביל

 ,ןלוּפ ,עװַאלמ טָאטש-טרובעג ןייז ןיא ךָאנ

 ןשידיי ןיא וויטקַא רעייז ןעועג רע זיא

 יװ ,ןבעל ןלערוטלוק ןיא ןוא ןכעלטפַאשלעזעג

 -ינַאגרָא-ספליה ענעדישרַאפ ןיא דילגטימ ַא

 ."רבע תפש יבבוח, ןוא *רימזה; ןיא ,סעיצַאז

 -טעד טכַאמעג ןוא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג

 טימ ,ָאד רע זיא ,טָאטש-םייה ןייז רַאפ טיָאר

 ןיא קיטעט רעייז ןרָאװעג ,עיליס יורפ ןייז

 -רַאפ/, ןיא ,*טוטיטסניא סקלָאפ םכילע םולש;

 סרעדנוזַאב רעבָא ,"ןדיי עשיליױוּפ יד ןופ דנַאב

 ,טײלסדנַאל ענייז יירטעג ןבילבעג רע זיא

 רעװַאלמ, ַא טעדנירגעג ןוא ,ןדיי רעװַאלמ יד

 דלַאב זיא רע ץיּפש סנעמעוו ןיא ,*יטעיײסָאס

 -עּפש ךיז טָאה רע ןעװ .ןרָאװעג טלעטשעג

 ןקיצנייא ןוא יורפ :עילימַאפ ןייז טימ רעט

 עטוג ַא ןבעגעג טָאה רע ןעמעוו ,לסָאי ,ןוז

 -סָאל ןיא טצעזַאב ךיז ,גנואיצרעד עשידיי

 ַא טעדנירגעג ָאד ךיוא רע טָאה ,סעלעשזדנַא

 -עגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,?ןייארַאפ רעװַאלמ,

 -ַאגרָא עשידיי עכעלנע ערעדנַא יבגל טנכייצ

 "עג ךיוה טָאה סע סָאװ ,טימרעד סעיצאזינ

 ַא ןַאמסדנַאל ַא ןופ קנעדנָא םעד ןטלַאה

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא זיר ןקיטסייג

 ןעגנואימַאב יד קנַאד ַא ,ןוא ,זשָאטַאּפָא ףסוי

 עיצַאזינַאגרָא רעד ךרוד ןענייז ,ןסיוויעד ןופ

 עלעירעטַאמ עקיטיונ יד ןרָאװעג ןפַאשעג

 . רעמילשורי רעד ןיא ןענדרָאוצנייא ןעלטימ

 רעד רַאפ רעמיצ לעיצעּפס ַא טעטיזרעווינוא

 ןסיורג ןופ ןעמָאנ ןפיוא ךַארּפש רעשידיי
 .ןַאמסדנַאל-רטפנ

 ןַא טַאהעג קיטייצכיילג טָאה סיוויעד

 ןוא םינינע-רוטלוק עשידיי רַאפ טנַאה ענעפָא

 עשידיי עקיטכיוו ןייא ןייק ןעוועג טינ זיא'ס

 ךיז לָאז רע רעכלעוו ןיא טייקיטעט-רוטלוק

 ,טקילײטַאב ןבָאה טינ

 טינ אקווד זיא רע ןעוו טלָאמַאד וליפַא ןוא

 ןופ רע טָאה ,ןדָאלעגרעביא לעירעטַאמ ןעוועג

 טעװעטַארעג רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק וַאכַאד

 ךָאנ ןוא תוחּפשמ ערעייז טימ רעדירב יירד

 האנש ןייז רעבָא .סעילימַאפ עטנָאנ ערעדנַא

 ןעוו זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא סיצַאנ יד וצ

 עזיירטסול ַא ףיוא ,רעטעּפש ןרָאי זיא רע

 זיא ,דנַאלשטייד ןגיולפעגכרוד ,לארשי ןייק

 סָאװ ,רישזַאסַאּפ רעקיצנייא רעד ןעוועג רע

 ךיז קידנגָאזּפָא ,ןַאלּפָארע ןופ סױרַא טינ זיא

 -שטייד-יצַאנ ןופ דרע-אמט יד ןטערטַאב וצ

 0 ,דנַאל

 םדא ןיב; םעד טיהעגּפָא רעייז טָאה רע

 קרַאטש טלַאה רע זַא ,טסואוועג טָאה'מ ."םדאל

 -ערג וליפַא ,טגרָאב רע ןוא רתסב ןתמ ןופ

 ןגעוו ךיז ןבָאה סָאװ ,טניירפ וצ ,סעמוס ערעס

 יד טָא טגעלפ רע .םיא וצ ןדנָאװעג םעד

 ,טיוט ןייז ךָאנ טשרע .ןביירשרַאפ טינ תואולח

 קיליוויירפ ךיז ןבָאה תובוח-ילעב יד ןעוו

 ןעמ טָאה ,תואולה יד ןלָאצוצּפָא ןדלָאמעג

 ןעועג זיא רע קיצרַאהטיירב יוװ ןפירגַאב

 ,טיבעג םעד ףיוא
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 ןכַאמ וצ הנותח ןעוועג הכוז ךָאנ טָאה רע
 -ָאמ רעטלייוװרעדסיוא ןייז טימ דיחידןב ןייז
 -עג רע טָאה רעטעּפש ךָאװ ַא רעבָא ,ַאקינ
 קידנפורסױרַא ,קיבייא ףיוא ןגיוא ענייז ןסָאלש
 ןייז .טניירפ עקילָאצמוא יד ייב רעצ סיורג
 ,יכדרמ השמ ;:ןעמָאנ ןייז טגָארט לקינייא

 ַאנימ

 ןַאמפָאה

 עשירעלטסניק-טרַאצ ַא

 ןשָאלעגסיױוא זיא המשנ

 זיא יז .טכַאניירדנ לכ רעד ןיא ןרָאװעג

 -ּפעס 15 םעד (דלָאגנהעש) ןרָאװעג ןריובעג

 דניק סלַא ךָאנ .קרָאי-וינ ןיא 1895 רעבמעט

 ,ןילָאיװ ןרידוטש ןבױהעגנָא יז טָאה רָאי 6 ןופ

 סמערָא יד ףיוא ןגָארט יז טגעלפ רעטומ יד

 גָאנַאדעּפ ןילָאיױו םוצ לָאה יגענרַאק ןיא

 -רָאפ ריא טָאה סָאװ ,ךעליירפ רָאסעפָארפ

 -ריוו סלַא ערעירַאק עסיורג ַא טגָאזעגסױא

 ןבָאה ןטייקיאעפ עשילַאקיזמ עריא  ,ןיזָאוט

 ,לדיפ םוצ טצענערגַאב רָאנ טינ רעבָא ךיז

 טליּפשעג טקעפרעּפ יז טָאה םוידוטש םוש ןָא

 עמיטש עקיטכערּפ ַא ןזיװעגסױרַא ןוא ָאנַאיּפ

 ,ןעגניז םוצ

 -קיומ ןטימ 1918 ןיא הנותח ריא ךָאנ

 ךיז ייז ןבָאה ,ןַאמפָאה םהרבא ןַאמָאלעמ

 יז ואוו ,אישזדרָאשזד ,ַאטנַאלטַא ןיא טצעזַאב

 -יגענרַאק רעד ןיא לטייסיר ַא ןבעגעג טָאה

 יד טמערוטשעגפיוא ױזַא ןֹוא ירערבייל

 טימ ןפרָאװרַאפ יז טָאה ןעמ זַא ,טָאטש

 ַא טימ לוש-קיומ ַא ןענעפע וצ סעטיב

 טָאה ןַאמ ריא .רעליש 50 רַאפ עיטנַארַאג

 ריא ןדליב לָאז יז זַא ,ןגיוצעגרָאפ רעבָא

 ַא ןיא ןוא ,ןָאטעג טָאה יז סָאװ ,עמיטש

 -ַאלק ןעגניז ןביױהעגנָא יז טָאה טייצ עצרוק

 -ןּפָאּפ ןוא סערעּפָא ןופ סעירַא ,רעדיל עשיס

 רעדיל ןוא ןטערעּפָא ןופ סעיציזָאּפמָאק ערעל

 רעיז טרעוו יז .ןכַארּפש ענעדישרַאפ ןיא

 סלַא ןעמָאנ ריא ןוא טָאטש ןיא רעלוּפָאּפ

 -וינ ןייק טכיירגרעד ענַארּפָאס עשיטַאמָארד

 ןופ טרעהעג רעטעּפש טרעוװ יז ואוו ,קרָאי

 ףלָאדַא ,"זמייט קרָאי וינ; ןופ רעבעגסױרַא

 לָאז יז ןַא ,טרישזנַארַא רע ןוא ,סקא .ס

 לַאנָאשענ יד רַאפ עבָארּפ ףיוא ןטערטפיוא

 טמענ יז .,סעיצַאטס-ָאידַאר ַאיבמָאלָאק ןוא

 וצ גַאלשרָאפ ַא טמוקַאב ןוא סיוא רעייז

 סָאװ ,ןירעגניז סלַא קרָאי-וינ ןיא ןביילברַאפ

 ןליפרעד ןענָאק וצ ידכ ּפָא רעבָא טפרַאװ יז



 ריא וצ ןטכילפ עכעלרעטומ ןוא -יורפ עריא

 ,רעטכעט ייווצ ןוא ןוז ַא : עילימַאפ

 יז טערט ,ַאטנַאלטַא ןיא קידנביילברַאפ

 -רַאטס ןוא ןירעליּפש-לדיפ ַא יװ סיױרַא טרָאד

 -ָאידַאר עטסערג ייוצ יד ףיוא ןירעגניז

 ענעדישרַאפ רַאפ ךיז טקילײטַאב ,סעיצַאטס

 רעבָאטקָא 22 םעד ןוא ןקעווצ עקיטעטליואוו

 ןיא "תימלושג סלַא סױרַא יז טערט 1

 טָאה יז ,(שידיי ןיא) ?תימלוש; סגדַאפדלָאג

 ןטייקיאעפ עשירעביירש עריא טבורפעג ךיוא

 יהט; ןבירשעגנָא טניירפ טימ ןעמַאזוצ ןוא

 ןופ עטכישעגסנבעל יד) *ינָאפמיס טיערג

 ,(יקסווָאקיישט

 טכַאמעג ,ןַאמ ריא טימ ,יז טָאה 1924 ןיא

 ַא טימ זיא ןוא עּפָאריײא רעביא עזיירטסול ַא

 עװקסָאמ ןיא ןטָארטעגפיוא גלָאפרעד ןטיורג

 ,םַארגָארּפ רענַאקירעמא ןַא ןיא

 טימ טָאה יז ןעוו ,ןרָאי שרעטעּפש יד ןיא

 רַאפ סעלעשזדנַא-סָאל טכַאמעג עילימַאפ ריא

 -גיא קידנבעגפיוא טינ ,יז טָאה ,םייח ריא

 ךָאד ,ןטייקיאעפ עשיטסיטרַא עריא ןצנַאג

 ,השורי רעקיטסייג רעד ןופ תחנ ןבילקעג רעמ

 ןופ יוװ ,ןוז ריא ןבעגעגרעביא טָאה יז סָאװ

 -נָא טָאה ילנעטס ןוז ריא ,ןײלַא ןטערטפיוא

 -יאעפ עשילַאקיזומ ןזייווװצסיױרַא ןביוהעג

 טסעטנָאק ַא תעב ןוא ,דניק סלַא ךָאנ ןטייק

 -לוש רַאפ ַאישזדרָאשזד טַאטש רעד ןופ

 ןטשרע םעד ןענואועג רע טָאה ,רעדניק

 ןיא ,רעטעּפש זיא רע .ןעגניז רַאֿפ {יירּפ

 ףיוא ןטָארטעגפױא ,רָאי 8 ןופ רעטלע

 ןוא ?םַארגָארּפ-טנַאלַאט, סואב רָאשזדיעמ

 -ָאקער םיא טָאה רע זַא ,שער ַאזַא טכַאמעג

 -פיוא רע זיא ָאד ,דואווילאה ןייק טרידנעמ

 רעביא רעגניז סלַא ןיעל ימאט יוװ ןטָארטעג

 ,דנַאל ןצנַאג ןרַאפ טסעקדָארב ַאיבמָאלַאק

 זיא ,עמיטש-לגניי ןייז ןרָאלרַאפ טָאה רע ןעוו

 רעכעלטנגוי רעשיטַאמַארד ַא ןרָאװעג רע

 ילרוש ,סלעוװו ןָאסרַא טימ רעליּפשיוש

 -ירַאב ןוא ןָאסניבָאר ישזד דרַאװדע ,לּפמעט

 רעטנַאקַאב ַא ילנעטס זיא גָאט וצ טנייה .רָאמ

 ןוא סעיציזָאּפמָאק ערעסעב ןופ רָאטיזָאּפמָאק

 עטקורדעג ןוא סדרָאקער ןופ רעבעגסױרַא ןַא

 ,סעיציזַאּפמָאק

 ןבירשעגוצ ןָאק גנוביירטרעביא םוש ןָא

 ןקרַאטש ןבעגעגוצ טָאה ןַאמּפָאה ינימ זַא ,ןרעוו

 םעד ןיא לייטנָא ןסיורג ַא ןעמונעג ןוא טומ

 עקירעמַא ןייק טכַארבעג טָאה ןַאמ ריא סָאװ

 -יר רעגניז ןשירַאדנעגעל םעד 1946 ןיא

 ןטָארטעגפױא זיא רעכלעוו ,רעבוַאט דרַאשט

 ץּרַאה ןיימ; עטערעּפָא סרַאהעל ץנַארפ ןיא

 -ַאיציניא רעד ןעוועג ךיוא זיא יז ,?סנייד זיא

 -געמ ןוא ןריטסעווניא לָאז ןַאמ ריא זַא ,רָאט

 גניגניס; יוואומ יד ןרימליפ סָאד ןכַאמ ךעל

 ,רעשיוא השמ טימ *קרַאד יהט ןיא

 סייוו ארעיוו ןוא בקעי

 "עג ויא סָאװ ,ערעייז הנותח ענעדלָאג יד

 ןיא 1961 רעבָאטקָא 22 םעד ןרָאװעג טרעייפ

 טָאה "הליפת ירעש; ןיא סעלעשודנַא סָאל

 סָאד טָא טבילַאב ןוא טצעשעג יװ ןזיוועג

 זיא ןשטנעמיסקלָאפ עשידיי-טכע ןופ לרָאּפ

 -ייז רָאנ טינ ,דניירפ לָאצ רעסיורג רעייז ייב

 ןלייט ענעדישרַאפ ןופ החּפשמ ןעמוקעג ןענ

 רָאנ ,החמש רעד ןיא ןקילײטַאב ךיז דנַאל ןופ

 -ידי רעד ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ ענעעזעגנָא

 -עג ,רעלטסניק ,טײקכעלטּפַאשלעזעג רעש

 -ערילארשי רעד ןופ רעיײטשרָאפ ןוא עטרעל

 -עג ןענייז סָאװ ,ןעגנוסירגַאב יד ןיא .גנוריג

 ןעמ טָאה ,החמש רעד ףיוא ןרָאװעג ןטלַאה

 ייס ,ארעיוו ייס ,עדייב זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא

 טשטנעבעג-טָאג ַא רָאנ טינ ןענייז ,סייוו בקעי

 הכוז ןבָאה ןוא ןבעל-עילימַאפ רעייז ןיא לרָאּפ

 -ייא-רוא ןוא ךעלקינייא ןבעלרעד וצ ןעוועג

 רעייז טכַארבעגסױרַא טָאה ןעמ רָאנ ,ךעלקינ

 "יא רעייז ,ללכב ןשטנעמ וצ עביל עקידלַאװג

 -וט םישעמ ערעייז ,טניירפ וצ טייחנבעגרעב

 ןיא ןוא ָאד ללכ ןרַאפ ןוא םידיחי רַאפ םיב

 ,לארשי

 -ימס ןיא ןריובעג ,(דרָאבסייװ) סייוו בקעי

 ןיא ןריובעג ,(ַאװַאר הרובד) ַארעיוװ ןוא ,על

 ןיא טנגוי עטוג ַא טַאהעג ןבָאה ,לָאּפָאטָאלז

 -עגפיוא ןיא סייו בקעי .םייה רעטלַא רעד

 ךיוא ,זױה ךייר ַא רָאג ןיא ןרָאװעג ןגיוצ

 רעשיטַאבעלַאב רענייש ַא ןופ טמַאטש ַארטשיוו

 -ָארגָאּפ יד טבעלעגרעביא ןבָאה ייז .עילימַאפ

 ןוא המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ךָאנ ןעמ

 ךָאנרעד ,ייקרעט ןייק רעירפ טרירגימע ןבָאה

 קירוצ ןוא לארשי-ץרא רעטעּפש ,עקירעמַא

 טבעלעג טייצ ַא ןבָאה ייז ואוו ,עקירעמַא ןייק

 ןיא טצעזַאב ךיז 1947 טניז ןוא קרָאי-וינ ןיא

 עצרוק ַא רָאנ ייז ןבָאה ָאד .סעלעשזדנַא סָאל

 ךלַאב ןוא טפעשעג טימ ןעמונרַאפ ךיז טייצ

 -עלטפַאשלעזעג טימ ןבעגּפָא ךיז ןביוהעגנָא

 ַארעיװ .טייקיטעט רעשיּפָארטנַאליפ ןוא רעכ

 -טימ רעגנַאלסנבעל רעטשרע רעד זיא סייוו

 .ןעיורפ ןרענָאיּפ עּפורג לחר רעד ןופ דילג

 גייווצ יקסניּפ ןיא דילגטימ ַא זיא סייוו בקעי

 יטינוימָאק דייסטסעוו, ןופ ןוא דנַאברַאפ ןופ
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 -ליואוו סלַא ןעמָאנ רעטוג רעייז ,"רעטנעס

 סעלעשזדנַא סָאל רעביא םש ַא טָאה רעטעט

 ײז ואוו ,לארשי תנידמ זיב ּפָא טגנילק ןוא

 ןופ רעציטשרעטנוא עטסמערַאוװ יד ןופ ןענייז

 -לטימַאבמוא ןוא סעיצוטיטסניא עשידיי ייר ַא

 ,םידיחי עט

 ךיז ייז ןעיצַאב ליפעג-סקלָאפ ןתמא ןַא טימ

 ןוא ןושל שידיי וצ ,רוטלוק רעשידיי וצ עדייב

 .ןעגנופאש עשידיי וצ

 םייח

 לשנייוו

 6 יו יא

 ןבעל ןייק טיִנ טכַאמ

 רעבָא ,רעטַאעט ןופ

 -עגניירַא זיא רע .ןבעל ןייז זיא ועטַאעט

 -עד ךָאנ ,1924 םורַא "טפיהרעּפ , ןיא ןטָארט

 -עג טינ טָאה עיצַאזינַאגרָא יד ןעו טלָאמ

 עגנוי , ןפורעג ךיז טָאה רָאנ ,ןעמָאנ םעד ןגָארט

 רע ."טפַאשלעזעג עשיטַאמַארד שירַארעטיל

 ,עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא רָאנ טינ עקַאט זיא

 ןופ רעדילגטימ עטשרע יד ןופ ךיוא רָאנ

 ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע ואוו ,*טפיהרעּפ;

 -לעפ ענירג, ןסעיּפ יד ןיא ןלָאר ענעעזעגנָא

 רענעפרָאװרַאפ, ,"רעטכעט סדימש, ,*רעד

 ץרפ ןופ "עמשטערק עטסוּפ, ןֹוא ?לקניוו

 ּפיסָא ןופ "ןתח רענעגנודעג רעד, ,ןייבשריה

 רעד, ןוא ?רעגיז רעד, ,*טגָאזעגּפָא, ,וָאמיד

 א ןייז וצ רעווש, ,יקסניּפ דוד ןופ "רצוא

 רעד היבט; ,"סניועג עסיורג סָאד; ,"דיי

 םולש ןופ "רעבערגדלָאג יד, ןוא ?רעקיכלימ

 -בָאק ןָאעל ןופ "וויירד דייסרעווירק ,םכילע

 -סָא עלעשרעה, ,ןאקלא ,י ןופ ?דלָאג ,, ,ןיר

 ןַאמ ןיימ, ,ןָאטנעשרעג ,מ ןופ *רעלָאּפָארט

 ,טָאג; ,ףסוי רב עשוהי ןופ "רעטסינימ רעד

 -ַאמש; ,ןידרָאג בקעי ןופ *לווייט ןוא שטנעמ

 ,קיווייל .ה ןופ "רעוו זיא רעווק ןוא ?סעט

 -שא רעדירב; ,שַא םולש ןופ "םשה שודיק ;

 .א .א ,רעגניז .י .י ןופ *יזנכ

 -עג 1940 זיב 1929 ןופ ךיוא זיא לשנייוו

 *סרעיעלּפ ןיסנָאקסיוװ, יד ןופ דילגטימ ַא ןעוו

 ןסעיּפ ייר ַא טליּפשעג טָאה רע עכלעוו טימ

 רעמלע ןופ *ןיבַאר קָאק; יו ,שילגנע ןיא

 םעד; ,דרַאוָאק לעָאנ ןופ "ושטריוו יזיא,, ,סייר

 ,א .א ,אגעוו עד עּפָאל ןופ *טנוה סרענטרעג

 -עגפיוא ךיוא רע טָאה *סרעיעלּפ, יד טימ

 ןוא "?טכַאנ; סׂשַא םולש ,שילגנע ןיא ,טריפ

 ,"ךודישק סווָאכעשט

 ףיוא קידנליּפש ,קיטייצכיילג זיא לשנייוו

 -יטַאמַארד רעשילגנע רעד ןיא ויטקַא ,שידיי

 -עלּפ, רעטנעס) רעטנעס םייב עיצקעס רעש

 לָאר יד טרעּפרעקרַאפ טרָאד טָאה ןוא ("סרעי



 ךוב-גָאט סָאד, עסעיּפ רעד ןיא "קנַארפ ָאטָא;
 ,"קנַארפ ַאננַא ןופ

 "ומ טרידוטש רָאי 10 רעביא טָאה לשנייוו

 ןעגנוזעג רעלוגער ןרָאי ךס ַא טָאה ןוא קיז

 ךיוא זיא רע .םַארגָארּפ-ָאידַאר שידיי ַא ףיוא

 ןשיווצ ,ןלָאר-גנַאזעג ךס ַא ןיא ןטָארטעגפיוא

 עיצַאזיטַאמַארד סקַאוװיּפס ןיא ?ןטש, סלַא ייז

 -סקלָאפ עשידיי ןיא ןוא ,"שינָאמ, סצרּפ ןופ

 ,םירג ןוא םויטסָאק ןיא רעדיל

 ןגעו טייצ וצ טייצ ןופ טביירש לשנייוו

 -מָאק עכעלטע טסַאפרַאפ טָאה ןוא רעטַאעט

 עמעָאּפ סקיוויל וצ רעטנורעד ,סעיציזָאּפ

 ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא סָאװ) ?טכַאנ;

 ךיוא טָאה רע (ָאגַאקיש ןיא ןוא יקָאװלימ

 -ַאּפָארטסָא עלעשרעה ,, וצ קיזומ יד ןבירשעג

 ,טליּפשעג טָאה *טפיהרעּפ, סָאװ ,"רעל

 רעטַאעט ןשידיי םוצ ןביל עקרַאטש ןייז

 -יברַא רעד ןייז וצ טריפרעד ךיוא םיא טָאה

 יד ןבעגעג טָאה סָאװ ,"טפיהרעּפ, ןופ רַאװ

 עטכישעג רעייז ןריסקיפרַאפ וצ טייקכעלגעמ

 ,(3121--3147 .זז) דנַאב םעד ןיא

 ןילוָאּפ

 ןַאמטייהוו
 ולא ירא ירא ר ר ר טא יג

 ןיא 1906 ןריובעג

 ,קסלָאדָאּפ וװעליהָאמ

 -ַאװירּפ ַא ןיא שידיי טנרעלעג .עניאַארקוא

 ,עיזַאנמיג עשיסור ַא טקידנערַאפ .לוש רעט

 ,ןלוש עשיסור יד ןיא ןירעליש ַא יוו ,ךָאנ ןוא

 ןוא סעיצַאטיצער ןיא טנכייצעגסיוא טרָאד ךיז

 ,שיסור ןיא רעדיל עטרינעצסניא

 ןיא ןרָאװעג ןוא עקירעמַא ןייק טרירגימע

 ןופ ןירעכוזַאב עטנערברַאפ ַא קרָאיזוינ

 -עטניא ךיז ןביוהעגנָא ןוא רעטַאעט ןשידיי

 -עד ,ןזיירק עשיטַאמַארד עשידיי טימ ןריסער

 ןוא ,ץלָאה דוד ןופ ר"א שידיי ףיוא טריטויב

 "בולק קיטַאמַארד דנע טסעוו; ןיא ,ךָאנרעד

 .רעד יז טָאה ַאד .םואבטָאר בקעי ןופ ר"א

 רעטַאעט שידיי ןליּפש וצ םולח ריא יו טליפ

 ןיירַא דיירפ טימ זיא יז ןוא ןוקית ַא טגירק

 רעטײברַאא םייב ?עניבסקלָאֿפע רעד ןיא

 בקעי ןופ רעירפ ,ר"א ,ךיז טָאה יז ואוו ,"גניר

 טקילײטַאב ,טכיל דוד ןופ רעטעּפש ,םואבטָאר

 עמערָא יד , סקיווייל ןופ ןעגנוריפפיוא יד ןיא

 ,"סניוועג עסיורג; סמכילע םולש .,"הכולמ

 ןוא ?םולח סגדַאפדלָאג סנדַאפדלָאג-רעגנַאמ

 סענעצס-ןסַָאמ ןיא ךיוא ,"רעמזעלק; סצרּפ

 ןשידיי ןיא ןעגנוריפפיוא סצרַאוװש סירָאמ ןיא

 ,קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט-טסנוק

 -נַא סָאל ןיא ןַאמ ריא טימ טצעזַאב ךיז

 -םליפ ַא וצ ןבערטש ןעמונעג ןוא סעלעשזד

 ןַאמ ריא ןופ טיוט ןבילוצ רעבָא ,ערעירַאק

 ןופ ןעיצקירוצ ךיז ןצנַאגניא טייצ ַא טזומעג

 רעד ןיא ןיירַא רעטעּפש טשרע ןוא ,רעטַאעט

 -ײטַאב ךיז טָאה יז ואוו ,"עניבסקלָאפ, .א .ל

 סחמצ ןימינב ןיא ןלָאר-רעטקַארַאכ ןיא טקיל

 -ַאכ ,"סניוועג עסיורג סָאד; ןופ ןעגנוריפפיוא

 רכומ עלעדנעמ ןופ ןבעל סָאד; סרעוװַאּפ-רעוו

 ,"לעמעל ינוק ייווצ, סנדַאפדלָאג ןוא ?*םירפס

 -ָאמ ןיא ,שילגנע ןיא ,טקילײטַאב ךיז ךיוא יו

 עשָאי, סרעגניז ןופ גנוריפפיוא סצרַאװש סיר

 ,"רעטנעס יטינוימָאק דייסטסעוו, ןיא ?בלַאק

 -פיוא ןוא ןענכייצ סָאד ךיוא קידנרעייטשייב

 ןיא ץנַאט ןשידיסח ןרַאפ רעדיילק יד ןעיינ

 רימ, טנעשזדעּפ ןיא עבלעזסָאד ,עסעיּפ רעד

 רַאפ ךיוא יו ,לקנערפ ירוא ןופ ?ןביילב ןלעוו

 ןיא ?רָאליעט לטיל וויערב יהט; עסעיּפ רעד

 ,ץלַא ןיא ."רעטנעס יטינוימָאק דייסטסעוו;

 ןוא רעטַאעט ןרַאפ טוט ןַאמטייוו ןילואּפ סָאװ

 עביל טימ םי ַא סױרַא יז טזייוו ןלארטַאעט

 ,טייהנבעגרעביא עקידלַאװג ןוא

 עלענעה

 ןַאמרעסַאװ

 עשרַאו ן'יא ןריובעג
 -ַאפ רעזעיגילער ַא ןיא 20 8

 טוומעג ןבָאה ןרעטלע יד .,םיטחוש עילימ

 -סעווש עריא טימ עלענעה ןוא ןליוּפ ןזָאלרַאפ

 ַא ייב ןבילבּרַאפ ןענייז רעדורב ַא ןוא רעט

 יז ש"טקַאפ טָאה עבָאב יד .עבָאב-עדייז

 יד ןבעגעגרעביא ריא ןוא טעוװעדָאהעגפיוא

 ןעמערָא םוצ טפַאשביל יד ,המכח:סקלָאפ

 גנוי .ןטהלועַאב ןוא ןדנדייל םוצ ,ןשטנעמ

 טשרעוצ ,ןירעטעברַא ןַא ןרָאװעג עלענעה זיא

 ךָאנרעד ,ןירעפיוקרַאפ ַא סלַא םָארק ַא ןיא

 -יורג ןזיװעגסױרַא טָאה יז ואוו ,ןירעטּפַאה ַא

 ןרעטסומ ענייש ןפַאש ןיא ןשינטנעק עס

 ,ךַאפ ריא ןיא ןירעלטסניק ַא שממ

 -גײרַא יז זיא ןרָאי עגנוי עריא ןיא ןיוש

 ןופ גנוגעװַאב רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצעג

 יד טכוזַאב ,(ןטסילַאיצָאס-ןטסינויצ) .ס .ס

 ץרּפ .ל .י ןעוו ןוא ,ןסרוק-טנװָא-רעטעברַא
 טרעװ ,ןעמייה:רעדניק עשידיי יד טעדנירג

 רעדניק יד טנרעל ןוא עקנַאילבערפ ַא יז

 ,ןטעברַא-טנַאה ןוא ןעגניז

 -ימע המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ךָאנ

 טיִמ ךיז טפערט יז ואוו ,ַאבוק ןייק יז טרירג

 -יירש ןוא רערעל םעד ,ןַאמ ןקידרעטעּפש ריא

 ןעמוק ןעמַאזוצ ןוא ,ןַאמרעסַאװ לרַאק רעב
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 -רַאפ יד ןיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא ןָא ייז
 -עברַא ןַא טרעוו יז ואוו ,ןטַאטש עטקינייא

 ףרַאד ןַאמ ריא ןעוו רעבָא .ּפַאש ַא ןיא ןירעט

 טרָאפ ,רערעל סלַא ,דנַאל ןרעביא ןרָאפמורַא

 סױרַא םיא יז טפלעה םוטעמוא ןוא ,טימ יז

 ,טעברַא-לוש-סקלָאפ רעד ןיא

 טָאה ןבעל ריא ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא

 27 םעד ןוא ,ןקנערקרעטנוא ןביוהעגנָא יז

 -עג ,זילַארַאּפ ַא ןופ ,יז זיא 1960 רעבמעצעד

 ,קרָאי וינ ןיא ןברָאטש

 ,טייקכעלנעזרעּפ ענייש ַא ןעוועג זיא יז

 טרָאװ ןלערוטלוק ןשידיי ןופ ןירעבָאהביל ַא
 .רעטַאעט ןשידיי ןטסנרע ןופ ןוא

 :טגָאז הבצמ ריא ףיוא עיפַאטיּפע יד

 טייקסטוג ןוא טייקכעלרע ,טפַאשביל

 ,טיילגַאב געוו-סנבעל ריא ןבָאה

 (ָאקָאק) לחר
 רעגניז

 ןופ זיירק םעד ןיא

 סָאװ ,טניירפ ליפ עריא

 טנעקעג יז ןעמ טָאה ,ןברָאװרעד ךיז טָאה יז

 טָא ןפורעג ןעמ טָאה ױזַא ןוא ,?ָאקָאק , סלַא

 -עי סָאװ ,ליח תשא עקידנח ,ענייש יד

 טקנַאלבעג טָאה םייה ריא ןיא עלעקניוו סעד

 -עלע ןופ רעטסומ ַא ןעוועג יז זיא ןיילא ןוא

 לכימש רעקיטכערּפ ריא .דיירפ ןוא ץנַאג

 ןופ ןיורק רעד ןיא לרעּפ ַא יװ ןעוועג זיא

 .עמַאד רעטנַאגעלע רעטנכייצעגסיױא רעד

 רָאנ טינ זיא סעלעשזדנַא סָאל ןיא םייה ריא

 (המלש) דיס ןַאמ ריא רַאפ םייה ַא ןעוועג

 ,טניירפ עמַאזניימעג ערעייז רַאפ רָאנ ,רעגניז

 -נײרַא זיא ןעמ ואוו ,זיוה ַא ןעוועג זיא סע

 ,תחנ ןבילקעג ןוא ןגינעגרַאפ טימ ןעמוקעג

 ןרָאװעג ןריובעג זיא רעגניז (ָאקָאק) לחר

 ייב ,עניוװָאקוב ,ץיווָאנרעשט ןיא 1900 ןיא

 ןעמוקַאב טָאה ןוא ןרעטלע עלַאנָאיצַאנ-שידיי

 טַאהעג טָאה יז .גנואיצרעד עכעלטלעוו ַא

 -עטניא סנַאמ ריא רַאפ שינדנעטשרַאפ סיורג

 םינינע עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ עשידיי וצ סער

 -ייז ןיא לַאטנעמורטסניא ןעוועג זיא יז ןוא

 .ןעגנורעייטשייב עקיליוװטיירב ערע

 ,רבד-םש ַא ןעוועג זיא םיחרוא-תסנכה ריא

 םעד ןגיוא עריא ןסָאלשעג טָאה יז ןעוו ןוא

 ןוא ןעוועג גָאט רעד זיא ,1959 רעבמעצעד 9

 ריא ייב רָאנ טינ גָאט-רעיורט ַא ןבילברַאפ

 עקילָאצמוא עריא ייב רָאנ ,עילימַאפ יד ,ןַאמ

 .ןסעגרַאפ טינ יז ןענָאק סָאװ ,טניירפ



 יַארט ילָאמ ןוא ינעב

 ,יָארט ינעב רעקידנכָאק ,רעקידנזיורב רעד

 טול קישטנַאמרעגנוי ןייק טינרָאג ןיוש זיא

 ןעגנולדנַאה ענייז ןיא רעבָא ,טרָאּפסַאּפ ןייז

 ,ןטכַארט ןייז ןופ ,טעברַא ןייז ןופ ןפוא ןיא

 .גנוי רָאג ךָאנ רֶע זיא ,םישעמ ןָאט ןייז ןופ

 ,יָארט ינעב זַא ,ןביולג וצ רעווש שממ זיא'ס

 םייה רעטלַא רעד ןיא רע טָאה ןסייהעג סָאװ

 זיא רע .םיעבש'-ןב ַא ןיוש זיא ,ַאקיײאַארַאט

 ןיא 1892 ינוי 10 םעד ןרָאװעג ןריובעג

 ןעוועג ןענייז ןרעטלע יד .ןליױּפ ,שזדָאל

 סָאװ ,גנודליב עצנַאג סָאד ןוא ,סרעדיינש

 .רדח רעד ןעוװעג זיא ,ןעמוקַאב טָאה רע

 טקילײטַאב ןיוש ךיז רע טָאה רָאי 15 וצ

 ,עיצַארטסנָאמעד רעשיטסילַאיצָאס ַא ןיא

 "ששזרעב רעד ףיוא ןייג , ןביוהעגנָא טָאה

 ןטנַאסערעטניא ןייז ןיא טלייצרעד רע יוו)

 -סיוא רעד ןיא ?תונורכז לסיב ַא, לקיטרַא

 ,(1959 ןיא ,ר"ַא ןופ "םייה רעזנוא; עבַאג

 "יינש יד ןיא רוטַארעטיל טײרּפשרַאפ טָאה

 -קַארפ רעשידיי רעד רַאפ ןטַאטשקרעװ-רעד

 ַא טימ טריפעגנָא טָאה ,,ס .ּפ .ּפ ןופ עיצ

 רעטמירַאב רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ,קיירטש

 ןיא קעװַא 1910 ןיא זיא -- ןוא ,ץושטסבלעז

 .עקירעמַא

 ןרָאװעג יֵארט ינעב זיא עקירעמַא ןיא

 "ילָאּפ ןרָאװעג זיא רע .קיניזטסואווַאב רעמ

 קיטעט ןרָאװעג רע זיא ָאד ,רעפייר שיט

 ןופ רענייא ןוא ײטרַאּפ ןויצ-ילעוּפ רעד ןיא

 ןלַאנָאיצַאנ שידיי ןופ רעדילגטימ עטשרע יד
 טָאה טייצ עסיוועג ַא ,דנַאברַאפ רעטעברַא

 ךָאנרעד ,רעּפעש ןיא טעברַאעג יָארט ָאד

 טגרָאזעג דימת ןוא קידנעטשטסבלעז ןרָאװעג
 טָא .ןןַאמסדנַאל ַא ךיז ייב ןקיטפעשַאב וצ

 ףיט יױוַא ןיא ליפעג-טפַאשנַאמסדנַאל רעד

 םיא טייג רע זַא ,ןיָארט וצ ןעגנורדעגניײרַא
 טָאה סע ןעוו ןוא ,טירט ייב טירט ךָאנ

 -דָאל רעטקיניײארַאפפ רעד טעדנירגעג ךיו

 ןרָאװעג יֵָארט זיא "טעטימָאק ףילער רעשז

 -ילגטימ עטסנבעגעגרעביא ענייז ןופ רענייא

 ןפַאש ןעמונעג ןוא ,רעריסַאק רעטעּפש ,רעד

 .רעדילגטימ עלַא ןופ סעמוס עטסערג יד

 טעברַא ערַאטינַאמוה ןייז רע טָאה רעטעּפש

 ןעמונעגניירַא טָאה רע .טרעטיירבעגסיוא רעמ

 ,ליּפַא שיאושזד דעטיינוי ןרַאפ גרָאז יד ךיוא

 ,דילגטימ ַא זיא רע ואוו ,גניר-רעטעברַא

 שפנו בלב ןרָאװעג ןרָאי עטצעל יד זיא ןוא

 -טימ ערעטלע רַאפ םייה רעד ןבעגעגרעביא

 זיא רע ואוו ,"גניר-רעטעברַאק םייב רעדילג

 טציא ןוא טנעדיזערּפ-עציו ןעוועג רעירפ

 ,ּפַאש ןייז טימ גנַאל ןריפנָא ךָאנ ,רעריסַאק

 ַא ןרָאװעג ןוא ,ןבעגעגפיוא םיא רע טָאה

 דנע קוָאלק ןעקירעמַא; רעד ייב רעייטשרָאפ

 .",סָאסַא ,פונַאמ טוס

 ייליבוי ַא סיָארט וצ לקיטרַא ןַא ןיא

 טינ טָאה רע; :גייווצרעבליז ןמלז טביירש

 טײקמערַא רעשזדָאל יד ןסעגרַאפ טנעקעג

 טָאה רע .סָאב ַא ןעוועג זיא רע ןעוו וליפַא

 ןוא שוח ןייז ןופ ןעיײרפַאב ךיז טנַאקעג טינ

 רַאפ ,רשוי ןוא טייקיטכערעג רַאפ ליפעג

 טָאה רע ןעוװ ּוליפַא טכער ןוא טייהיירפ

 ןופ סַאלק םענעפורעג-ױזַא םעד ןיא טרעהעג

 ,"עיזַאושזרוב
 טקנעש טייקכעלשטנעמ רַאפ גרָאז יד טָא

 יד וצ לייט ןטסערג םוצ יָארט ינעב טציא

 -רַאק ןופ םייה רעטלַא רעד ןיא רעדילגטימ

 יו םורַא ייז טימ טייג רע ."גניר-רעטעב

 ייז רַאפ טגרָאז ןוא רעדורב רעדנביל ַא

 .רעדניק ענייז רַאפ רעטָאפ ַא יװ

 ינעב טָאה ןטעטיױװיטקַא ענייז עלַא ןיא

 -קרַאטש יד ןגירק וצ קילג סָאד טַאהעג יָארט

 עכלעוו ,(ןרָאה) ילָאמ יורפ ןייז ןופ ףליה עטס

 -סדנַאל וצ ןבעגעגרעביא רע יוװ טקנוּפ זיא

 ןופ טינ סייוו ןוא ץרַאה טוג ַא טָאה ,טייל

 ןפלעה ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ןעוו ור ןייק

 .עקיטפרעדַאב-טיונ ןוא עדנעדייל-טיונ

 קחצי

 רעּפעט
 וו א יא יי ר ר ער

 ר ע ט צ על , רעד זיא

 ,"ר ענ ַאקיהָאמ

 -נירג) "דילגטימ רעטרַאשט; רעטצעל רעד

 -ַאמַארד שירַארעטיל עגנויא רעד ןופ (רעד

 זיא סע רעכלעוו ןופ ,*טפַאשלעזעג עשיט

 ,"טפיהרעּפ, רעד יקָאװלימ ןיא ןענַאטשטנַא

 ענייש עכלעזַא ןבירשעגנירַא טָאה סָאװ

 -ָארּפ-טינ ןופ עטכישעג רעד ןיא ךעלטעלב

 .עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןלַאנָאיסעפ

 ןעוועג טינ זיא ןעמַאנסיױא עניילק רעייז טימ

 ענייז ןוא *טפיהרעּפ, ןופ גנולעטשרָאפ ןייק

 טינ ךיז ייז ןיא לָאז רעּפעט זַא ,סרעייגרָאפ

 .טקילײטַאב ןבָאה

 סָאד רעּפעט קחצי ןױש טניד רָא 0

 סָאװ ןלָאר יד ןיא ייס ,טרָאװ עשירַארעטיל

 ערעזדנוא ןופ ןסעיּפ יד ןיא טרעּפרעקרַאפ רע

 ,סעיצַאטיצער יד ןיא ייס ,ןגרוטַאמַארד עטסעב

 עכלעוו טימ סעיצַאמַאלקעד ןוא ןעגנונעיילרָאפ
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 -ינַאגרָא עשידיי יד רַאפ סױרַא טערט רע

 ןיא ךיוא רָאנ ,יקָאװלימ ןיא רָאנ טינ סעיצַאז

 .ןיסנָאקסיװ ןיא טעטש ערעדנַא

 ײטַאב ןייז ןופ ךשמ ןיא טָאה רעּפעט קחצי

 טליּפשעג ןיוש רעטַאעט ןשידיי ןיא ךיז ןקיל

 טנכייצ סרעדנוזַאב רעבָא ,ןלָאר ענעדישרַאפ

 ןיז .ןלָאר-רעטקַארַאכ ןיא סיוא ךיז רע

 ,טָאג; סנידרָאג :םורַא טמענ רַאוטרעּפער

 "יירקק ןוא ?םייה ַא ןָא; ,"לווייט ןוא שטנעמ

 טעז רעעז רעד; סרעלקעס ,*ַאטַאנָאס רעצ

 רענעגנודעג רעד; סווָאמיד ּפיסָא ,"הלכ ןייז

 רעד; סנירבָאק ,*טָארקנַאב, סקיווייל ,"ןתח

 -סניּפ ,"וויירד דייסרעוויר, ןוא ?גנויספרָאד

 ,("עקדויא לָאר) "רצוא, ןוא "רעגיז רעד, סיק

 עטסוּפ; סנייבשריה ץרּפ ןיא "עדייז; רעד

 יול, ,"הוח ןוא לאוי, ןיא *לאוי, ,"עמשטערק

 סדימשג ןוא *רעדלעפ ענירגע ןיא "קחצי

 סנָאסנעשרעג ןיא לָאר-לטיט יד ,"רעטכעט

 "ָאריּפַאש דוד, ,"רעלָאּפָארטסָא עלעשרעה,

 ,"דיי ַא ןייז וצ רעוושפ סמכילע-םולש ןיא

 -יכלימ רעד היבוט; ,"סניוועג עסיורג סָאד;

 ןטימ; סשַא םולש ,"רעבערגדלָאג; ןוא "רעק

 ,"סעזָאמ לקנָא? ןוא *םשה שודיק, ,*םָארטש

 ןופ "בגנ ןופ דמַאז, ,"הסנרּפ, סדלעפסעטָאג

 "רעטסינימ רעד ןַאמ ןיימ , ,ןָאזנעסָאמ לאגי

 "יזנכשא רעדירב יד; ןוא ףסוי רב עשוהי ןופ

 .רעגניז .י .י ןופ (*ריאמ החמש;}

 טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא טָאה רעּפעט קחצי

 -רעּפ;/ ןיא ןעגנוריפפיוא עקינייא טכַאמעג

 ,סרעטקַאנײא רעסיוא .,ייז ןשיוצ ,*טפיה

 -שריה ,"הלכ ןייז טעז רעעז רעד; סרעלקעמ

 רענעפרָאװרַאפ, ןוא "רעדלעפ ענירג, סנייב

 7 ."לקניוו

 ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה רעּפעט

 רעטנעס; יד ןופ גנוריפפיוא רעשילגנע רעד

 ."קובדק סיקסנַא ןיא "סרעיעלּפ

 ירנעה

 רענרעל

 ירא ירא ידידי יא ידי דיל "ליא

 -עמ טימ ּפֶא טנקייל

 טינ ןָאק ןעמ זַא ,םיש
 -עמַא ןיא רוד ןרעגנוי םעד ןריסערעטניארַאפ

 ביל טָאה רענרעל .רעטַאעט שידיי טימ עקיר

 בלב זיא ןוא ןושל שידיי ןוא רעטַאעט שידיי

 .רעפ; ןופ עּפורג רעד ןבעגעגרעביא שפנו

 טריטויבעד טָאה רע ואוו ,יקָאװלימ ןיא *טפיה

 ,"עמשטערק עטסוּפ יד; סנייבשריה ץרּפ ןיא

 ןבילברַאפ ןיוש רע זיא טלָאמַאד טניז ןוא

 רָאנ זיא סע ןעוו ןוא ,עּפורג רעד ןיא וויטקַא

 יז רע טָאה ,לָאר עקיסַאּפ ַא םיא רַאפ ןעוועג

 ,טנַאלַאט ןוא עביל ,דיירפ טימ טליּפשעג



 -ַאמש; ןיא ןטָארטעגפיוא רענרעל זיא ױזַא

 ןוא שטנעמ ,טָאג; ,קיוייל .ה ןופ "סעט

 "בגנ ןופ דמַאז; ,ןידרָאג בקעי ןופ ?לווייט

 םולש ןופ "םשה שודיק, ,ןָאזנעסָאמ לאגי ןופ

 -םולש ןופ "רעקיכלימ רעד הויבט, .שַא

 סלַא ,דלעפסעטָאג אנח ןופ *הסנרּפ; ,םכילע

 -לַא; ןוא *סעזָאמ לקנָאפ סשַא ןיא ?םעס;

 רעדירב יד; סרעגניז .י .י ןיא *טכערב

 ,?יזנכשא

 רעשילַאקיזמ ַא ךיוא זיא רענרעל ירנעה

 -מָאק שקינייא טסַאפרַאפ טָאה רע ,שטנעמ

 -רעד רעייז ןעוועג ןענייז סָאװ ,סעיציזָאּפ

 ןבעגעג זיא רעדיל ענייז ןופ ענייא .,ךיירגלָאפ

 ,ויווער לָאב סרעטנעס ןיא ןרָאװעג

 הנח

 ןיוועל

 ןעוועג רָאנ טינ זיא יז

 דילגטימ רעקיטכיוו ַא

 יװ ןעוװעג זיא יז ."עניבסקלָאפ, רעד ןופ

 גנוטכַא טיג סָאװ ,עמַאמ עיירטעג ,עטוג ַא

 זיא סָאװ ,ץלַא .רעדניק עביל עריא ףיוא

 סָאװ ,ץלַא ,"עניבסקלָאפ; רעד טימ ןעשעג

 ,עיצַאזינַאגרָא רעד טימ ןָאט וצ טַאהעג טָאה

 -רעד ןוא ,ןצרַאה םוצ טנָאנ ןעוועג ריא זיא

 ,קעװַא זיא יז ןעו רעיורט רעד זיא רַָאפ

 טזָאלעגרעביא טָאה יז .סיורג ױזַא ןעוועג

 טלופרַאפ טינ לָאמנייק טעװ סָאװ ,זיולב ַא

 .ןרעוו

 ןרָאװעג ןריובעג זיא (להוד) ןיוועל הנח

 ןופ לקינייא ןַא ,עיצילַאג ,וָאקטרָאשט ןיא

 רעװָאקטרָאשט ןופ יאבג-טּפיױוה ,ןרהא 'ר

 הנח זיא הביבס רעד ןיא עקַאט ןוא ,יבר

 -סייג עקיזָאד יד ןוא ןרָאװעג ןגיוצעגפיוא

 ףיוא ןבילברַאפ ריא ייב זיא העּפשה עקיט

 ,שידיי טנרעלעג טָאה יז .ןבעל ץנַאג ריא

 עטַאוירּפ ייב שיליוּפ ןוא שטייד ,שיאערבעה

 ןעוו ןוא .לוש-סקלָאפ ַא טקידנעעג .רערעל

 ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג 1914 ןיא זיא הנח

 ןרעסעב םוצ גנוגינ ַא טליפרעד יז טָאה

 דילגטימ  ַא ןרָאװעג זיא ןוא רעטַאעט ןשידיי

 ןשיטַאמַארד רעניווָאקוב ןקיטלָאמַאד ןיא

 .ןייארַאפ

 ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג יז זיא 1921 ןיא

 ךלַאב ןעמ טָאה ָאד ."עניבסקלָאפ, רעד

 -ַאב טָאה יז .ןטייקיאעפ עריא ןעעזעגנייא

 -גייא יד ןיא ןלָאר ערענעלק רעירפ ןעמוק

 "םַאדַאמ יד; םכילע םולש ןופ סרעטקַא

 ךָאנרעד דלַאב ,("בוט לזמ, ,"ןשטנעמ, ןיא

 "רעדנעלדירפ יורפ/ יוװ ,ןלָאר ערעסערג ןיוש

 "סיאול; ,*ָאטַאנָאס רעציירק, סנידרָאג ןיא

 ידע ,"גנונפָאה יד , סנַאמרעיײה ןַאמרעה ןיא

 ןופ "םולח סנדַאפדלָאג; ןיא ?עמַאמפיטש

 עמערָא יד; ןיא "עדניה; ,רעגנַאמ קיציא

 ןיא "ןייפ םַאדַאמ, ,קיווייל .ה ןופ "הכולמ

 ,"סניועג עסירג סָאד; סמכילע םולש

 ,"לדנעמ םחנמ, סמכילע םולש ןיא "לדניירק;

 ףיוא שילָאּפ ןיא, סצרּפ ןיא *עטתנתוחמ יד,

 סָאװ;א סצרּפ ןיא "הנכש יד, ,"טייק רעד

 -מס; ןיא "טסניד יד; ,"טקעטש עלעדיפ ןיא

 -דירפ ןיא "ַאינַאטַאנ, ,ןדַאפדלָאג ןופ "ןויטב

 ןיא "תור סריונ יד; ,"תידוהי; סלעבעה ךיר

 -צעל ריא .ןָאזנעסָאמ ןופ "בגנ ןרַאפ ףמַאק;

 סיקסווָאנשזולד .מ ןיא ןעוועג זיא לָאר עט

 .("רעדעפ תורפ) *ףיש עמַאזנייא יד , עסעיּפ

 םערַאװ רעייז דימת ךיז טָאה קיטירק יד

 זיא סָאד רעבָא ,ןליּפש ריא ףיוא ןפורעגּכָא

 ןיא טעטיװיטקַא עקיצנייא ריא ןעוועג טינ

 טימ קידנעטש זיא יז ."עניבסקלָאפ, רעד

 םעד ןפלעה וצ טיירג ןעוועג טַאט ןוא טַאר

 זיא יז יװ טקנוּפ ,טעברַא רעד ןופ גנַאג

 -רוטלוק ןָאט טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ללכב

 ,ךוב עשידיי סָאד ןטײרּפשרַאפ ,טעברַא

 ,רעביירש עשידיי רַאפ ןגרָאז

 הנח טָאה ןבעל ריא ןופ ןרָאי עטצעל יד

 יחיק ןיא דילגטימ רעוויטקַא ןַא ַױװ ,ןיוועל

 -רֶא ןעיורפ ןרענָאיּפ רעד ןופ בולק-"םע

 טימ ןבעגעגּפָא קרַאטש רעייז ךיז ,עיצַאזינַאג

 ,לארשי תנידמ רַאפ טעברַא-ספליה

 ןסָאלשעג יז טָאה 1960 ץרעמ 17 םעד

 .ןגיוא עריא

 יסול

 סניבָאר-גנַאל

)1962--1888( 

 -ּפַא .וועיק :ןריובעג

 ןופ לקינייא : םאטש

 עניארקוא ןיא טמשעג

 ןיא ןדיא רַאפ סעיצקַא-םייובש-ןוידּפ רַאפ

 שירַאצ ייב ןלעוּפ רַאפ ןוא ,סעמרוט עשיסור

 -תבש סלַא ןעמענמײהַא ןענָאק וצ רעטילימ

 רעוועיק יד ןופ ןטַאדלָאס עשידיי יד םיחרוא

 סָאד זיא ןַאּפש-סנבעל ריא ןיא ,סעמרַאזַאק

 וצרעד ,ןגעוו עכעלנע ףיוא ןעגנַאגעג לקינייא

 ,ןעגנַאזעג-סקלָאפ עשידיי ֹוצ טפַאשביל טימ

 ןרעה ןרָאירעדניק עריא ןיא טגעלפ יז סָאװ

 םייב ןטַאדלָאס עטלמַאזרַאפ יד ןופ תבש

 ,ןדייז

 ,סקַאפ הרש ןוא השמ ,ןרעטלע יד טימ

 ןטַאטש עטקיניײארַאפ ,עיצַארגימיא רעד ןיא

 -יש ןיא טעברַא :לרוג-טנגוי ריא ,(1898)

 ערעטייו יד ןיא .ןקירבַאפ-רַאגיצ רעגַאק
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 ,הרוא סינכמ םייח

 יד .ןענַארָאטסער ןיא ןירענלעק ַא :ןרָאי

 ָאגאקיש :ןגעװרעדנַאװ עריא ףיוא ןעמייה

 -וינ ,לטַאיס ,ירעמָאגָאטנָאמ ,ָאקסיצנַארפ ןַאס

 ,סליה ילרעוועב ,קרָאי

 רעגַאקיש ןיא :גנולקיוטנַא עקיטסייג

 ַא טימ סמעדע ןיעשזד ןופ "זיוה-לוה;

 טפַאשטניירפ רעגנַאלןבעל רענעבילברַאפ

 -רעווינוא רעינרָאפילַאק םייב ;ייז ןשיװצ

 זיא רערעל ריא ואוו ,ילקריוב ןיא טעטיס

 רעלַאיצָאס ןיא רָאטקורטסניא רעד ןעוועג

 -רוא ןַא ,רָאה רעדנַאסקעלַא ,רוטַארעטיל

 ןוא רעגַארּפ םנופ תורוד ךרוד לקינייא

 ,ץיורוה היעשי יבר לבוקמ רעמילשורי

 ינשש רפס-הלבק ןשירָאטסיה םנופ רבחמ

 רעקרָאייוינ םייב רעטעּפש ;"תירבה תוחול

 .שזדעלַאק-רעטנָאה

 רעקיטסייג רַאפ :ןירעפמעק עלַאיצָאס

 יד טימ ןעמַאװצ טסעוװ רעד ןיא טייהיירפ

 ןָאטּפַא ןוא ןָאדנָאל קעשזד רעלעטשטפירש

 -טרָאװ עשיטסיכרַאנַא יד ןוא ,רעלקניס

 רעדנַאסקעלַא ןוא ןַאמדלָאג ַאמש רעריפ

 -עמַא רעד ךרוד ;(1917--1906) ןַאמקרעב

 -ילָאּפ סלַא גנוגעוװַאב-רעטעברַא רענַאקיר

 סרעּפמָאנ לעומעס ייב ןירַאטערקעס עשיט

 עכעלטפַאשלעזעג ךרוד ןוא ,(1924---1918)

 ,(1948--1925) ןירג םַאיליו ןופ ןתוחילש

 סעיצַאוטיס עשיטַאמַארד : ןיירַא ןעמוק ָאד

 -עג עשיטילַאּפ ;סקיירטש עלַאנָאיצַאנ ייב

 עלַאנָאיצַאנרעטניא ;סערגנָאק ןיא ןעלגנַאר

 ןעגנוגעװַאב-רעטעברַא טימ ןעגנולקיוורַאפ

 סבעד ןישודוי רַאפ ןפמַאק :עּפָאריײא ןיא

 ןיא עטּפשמרַאפ-שיטילָאּפ טנזיוט קיצרעפ ןוא

 -טַאנעס :;(גירק-טלעו רעטשרע) תוסיפת

 טנעדיזערּפ טימ ןצנערעפנָאק ןוא ןרעהרַאפ

 ןרידיווער ; גנידרַאה טנעדיזערּפ ןוא ןָאסליװ

 ;סגניליב ןוא ינומ ןופ םיטּפשמ:טכירעג יד

 םעד ןלייטרוא וצ טעטימָאק סרעּפמָאג ַא

 ;(1920) םזיוװעשלָאב ןשיסור ןופ רעטקַארַאכ

 יטעזנַאװ-ָאקַאס רַאפ טייקיטכערעג ןענָאמ

 םניא ;גנוטכירניה רעייז ןופ טנעמָאמ ןזיב

 רַאפ טעטימָאק רענַאקירעמַא ןטשרע עמַאס

 ןגעק עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשטייד רעד

 קידהחּפשמ ןעגנערבפיונוצ ;(1923) םזיצַאנ

 -רעטעברַא עשינַאקירעמַא-לַא ןוא עשידיי יד

 -מָאג לעומעס ןרעטנענרעד ןוא ןעגנוגעוװַאב

 -סקלָאפ עשידיי עלעוטקַא יד וצ ןסרעּפ

 עשידיי עטקינייארַאפ יד ךרוד ןעגנוגעוװַאב

 םַאיליו ןריפפיונוצ סָאד :;ןטפַאשקרעוװעג

 ץרא ןיא תורדתסה רעטעברַא רעד טימ ןירג

 קירב עקידנעטש ַא ןרעװ לָאז'ס ,לארשי

 ןעקירעמַא רעד ןוא תורדתסה רעד ןשיװצ

 -יו ןופ ןתוחילש ;רָאבייל וװָא ןָאשיירעדעפ

 ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד וצ ןירג םַאיל

 סנירג : ("דנוב, ןסָאלשעגניײיא) עּפָאריײא-חרזמ

 םייב (גירק-טלעוו רעטייווצ) ןיטנַאטלוסנָאק

 רעקידלארשי ץרא ןופ רעייטשרָאפ ןענעגעגַאב



 -ניא ןופ םיחולש-טנורגרעטנוא ןוא "הנגה;

 -ַאב :סנָאינוי-טרַאּפסנַארט עלַאנָאיצַאנרעט

 תולהב ןגעק גניר-רעטעברַא םעד ןציש

 םולב ןָאעל יד ןפַאש ;ןרענָאיצקַאער ןופ
 ןופ קרעוו א יו לארשי ץרא ןיא עינָאלָאק

 ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רענַאקירעמַא רעד

 -ָאיצַאנ םייב טנעמטרַאּפעד-רעטעברַא םנופ

 ,דנָאפ לַאנ

 לעומעס ןופ ןירעייטשרָאפ : רעטַאעט שידיי

 "יטיווקע, ןופ גנודנירג רעד ייב סרעּפמָאג

 -ירעמַא רעד ףיוא רעליּפשיוש ןופ ןָאינוי)

 -נייא םייב םעדכָאנ דלַאב ןוא ,(עניב רענַאק

 -עמַארד ןופ טיײקכעלטּפַאשנימעג ןלעטש

 ןרָאיטקַא-גנַאזעג ןוא -ץנַאט טימ רעליּפשיוש

 -בָארּפ ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז טָאה יז ,(1919)

 ןזיװַאב טָאה יז .רעטַאעט ןשידיי ןופ ןעמעל

 -ערעטניארַאפ וצ טימרעד ןסרעּפמָאג ךיוא

 -ביל טכַאװעגפיוא ייז ןיא ןבָאה'ס ,ןריס

 ןוא ןעגנַאזעג -רעטַאעט עשידיי וצ ןטפַאש

 ןַא טריפעגכרוד טָאה יז .עמַארד רעשידיי

 -ידי רעד ןופ גנוקינייארַאפ עדנסַאפמואלַא

 ןופ סנָאינוי יד טימ  ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעש

 סָאװ ,רעליּפשיש ץניוװָארּפ ןוא יטעיַארַאװ

 וװָא .פ.ַא רעד ןופ טריציפיטַאר ןרָאװעג זיא

 טָאה םעלבָארּפ-רעטַאעט שידיי ַא ךָאנ .ל

 ןופ בולק ַא :ןוקית ַא ןגָארקעג ריא ךרוד

 טינ טגעלפ סָאװ ,רעקיזומ-רעטַאעט עשידיי

 זיא ןטנַאלַאט-ןרָאטיזָאּפמָאק עיינ ןזָאלוצ

 רענַאקירעמַא רעד ךרוד טזיילעגפיוא ןרָאװעג

 ןרעיוט יד טנפעעג טָאה סָאװ ,ןָאינוי-רעקיזומ

 ,אדנקעס םולש ,יקסנישמור ףעזָאי רַאפ

 .ערעדנַא ןוא יקצענַאשלָא רעדנַאסקעלַא

 ןעגנורינעצס-עניב רַאּפ ןטייקיאעפ טימ

 ,סקַאמילק ןשיטַאמַארד ַא ןלעטשסיוא ןוא

 םעד .ןַאמ ריא טימ טעברַאעגטימ יז טָאה

 -עגעלָאק ןייז ןוא גנַאל .ה רעלעטשטפירש

 -עצס םייב לָאטשירק ןָאעל רעלעטשטפירש

 ןַאמָאר-"סטרעװרָאפ; ןרעלוּפָאּפ םעד ןרינ

 טריפעגפיוא) "טירטס קלָאפָאס ןופ הלכ יד;

 -מוא ןַא טימ סבָאקיישזד ןוא גרעבדלָאג ןופ

 םעד ךיוא רעטעּפש ןוא ,(גלָאפרעד ןרעיוהעג

 "שמַאמ ַא רַאפ ףמַאק; ןַאמָאר ןטריזיטַאמַארד

 .(ןײטשדלָאג ינעשזד ןופ טריפעגפיוא)

 עלַא וצ ןטפַאשטניירפ עמערַאו עריא טימ

 :גנופַאש-רעטַאעט רעשידיי ייב ןטנעמעלע

 "יד ,ןרָאסישזער ,רעליּפשיוש .,ןגרוטַאמַארד

 יז זיא ,רעטלַאװרַאפ-סטפעשעג ןוא ןטנעגיר

 -עליּפשיוש-טינ עטסבילַאב יד ןופ ןרָאװעג

 -רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא ןטלַאטשעג עשיר
 .טלעוו

 רָאוש :רעכיב ייווצ ןופ ןירעסַאפרַאפ

 -שיטילָאּפ ןגעוו שירַאטנעמוקָאד) ?סוָאדעש

 ןוא ,(גירק-טלעוו ןטשרע ןיא עטגלָאפרַאפ

 -ָאיבָאטױא ריא) "לופיטויב זיא וָארַאמוט;

 ךיוא טצעזרעביא ןרָאװעג זיא סָאװ ,(עיפַארג

 ךרוד ןגָארטעגרעבירַא ןוא ,שיזענַאּפַאי ףיוא

 ןעגנוצעזרעביא ןיא "ַאקירעמַא ווָא סיָאװ;

 -ַאּפש ,שיגעװרָאנ ,שינעילַאטיא ,שטייד ףיוא

 ליבַאטס ַא זיא ןוא ,שיליוּפ ןוא שיסור ,שינ

 ןשינַאקירעמַא ןיא םזינַאמוה ןגעוו קרעוו

 ןיא טצונַאב טרעװ סָאװ ,ןבעל-רעטעברַא

 ןופ דרָאקער ַא ךיוא .ןסַאלק-טעטיסריווענוא

 -מָאג לעומעס ןגעוו ריא טימ ןעויוורעטניא

 רעווליס יליצ ןופ טריפעגנָא ,דיי סלַא סרעּפ

 טרעוו ,ווָאגענעל שזדעמ ןוא (גייווצרעבליז)

 -ינוא ייב ןסַאלק-רָאבײל יד ןיא טצונעג

 ,ןטעטיסרעוו

 עלעזיור

 ןיקביל

 לירּפַא 6 םעד ןריובעג

 -וועליהָאמ ןיא 0

 -יוש יד ןופ רעטכַָאט עטסטלע יד יו קסלָאדָאּפ

 דלַאב ,קינלוקס עקלַאס ןוא השנמ רעליּפש

 ,המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןופ ףוס ןכָאנ

 -סעוװוש ערעגנוי ןוא רעטומ ריא טימ יז זיא

 טָאה רעכלעוו ,רעטָאפ ריא וצ ןעמוקעג רעט

 טָאה ָאד .עקירעמַא ןיא ןענופעג ןיוש ךיז

 םָאלּפיד ַא טימ לוקסייה טקידנערַאפ עלעזיור

 ןיא ןעמוקַאב גנואיצרעד עשידיי ריא ןוא

 ןייש ןעוועג זיא יז ,ןלוש םכילע-םולש יד

 ןבָאה עמַאמ-עטַאט .טנעגילעטניא ןוא גנוי

 ךיוא ױזַא ןוא ,ריא ןיא טלגיּפשעג טושּפ ךיז

 -עג ריא טָאה סע .טניירפ עקילָאצמוא עריא

 וצ טקעריד טינ רעבָא ,טסנוק וצ ןגיוצ

 ןיא טרידוטשסיוא יז טָאה ,טסנוק-רעטַאעט

 רעיריטניא, רַאפ טוטיטסניא ןטסואווַאב םעד

 ,"גניטיערָאקעד

 רעטַאעט ןופ טרעטייוורעד ןצנַאגניא ךָאד

 ןירעצנעט עטבַאגַאב סלַא .טינ ךיז יז טָאה

 דנַאלָאר , ןיא ןיטסילָאס ַא יו סױרַא יז טערט

 טרָאד טליּפש רעטָאפ ריא תעב *רעטַאעט

 יז טגניז טפָא ץנַאג ןוא ןָאקסעלַאכימ טימ

 .רָאכ ןיא טימ

 ןיא טליּפשעג ןבָאה ןרעטלע עריא תעב

 ןוא ,"רעלסנוַאקק רעמוז יז זיא ,ָאגַאקיש

 -רעטעברַא; ןיא ץנעט ןוא שידיי טנרעל

 ,ןעגישימ .ןעוויעה טוַאס ןיא ּפמעק-"גניר

 ךיז טנעקַאב :טבילַאב ןרָאװעג זיא יז ואוו

 ,רעטלַאהכוב רעגנוי ַא ,ןיקביל ָאעל טימ
 ןעו ,רעטעּפש ןוא .הנותח םיא טימ טָאה

 "וינ ןיא ןרָאטקעריד ןרעו ןרעטלע עריא

 טרעוװ ,*רעטַאעט וינעווע דנָאקעס, רעקרָאי

 טערט רע ןעוו ןוא ,רעטלַאװרַאפ ןיקביל טרָאד

 רעטייוצ רעד תעב ,ײמרַא רעד ןיא ןיירַא
 -.טימ ריא עלעזיור טיינַאב ,המחלמ-טלעוו
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 סלַא רעטַאעט סרעטָאפ ריא ןיא טעברַא

 ,רָאכ ןיא דילגטימ ןוא ןירעצנעט

 ןופ קירוצ טמוק ןַאמ ריא יוװ םעדכָאנ

 טמענ ,טנעטנוַאקַא ןַא טרעוו ןוא ,ײמרַא רעד

 עכעלטפַאשלעזעג טימ ןבעגּפָא עלעזיור ךיז

 ןיא וויטקַא יז זיא סרעדנוזַאב ,ןטייקיטעט

 ,סניווק ןיא גיל ןָאשיעמעפעד-יטנַא רעד

 -"תירב ינב, רעד ןופ ןַאמרעשט זיא יז ואוו

 יז סָאװ ,טייקנדירפוצ ריא .עיזיוויד ןעיורפ

 -יױרג רעד ,ןבעל-עילימַאפ ךעלקילג ַא טָאה

 הנותח סָאד ,רעטָאפ ריא ןופ גלָאפרעד רעס

 ריא ןפַאשרַאפ ,רעטכָאט ערעטלע ריא ןכַאמ
 ,קורדנייא םעד טכַאמ סע ןוא ,דיירפ ךס ַא

 ןעיורפ עטסכעלקילג יד ןופ ענייא זיא יז זַא

 טָאה לַאזקיש רעד רעבָא .טלעוו רעד ףיוא

 -ַאב גנילצולּפ טָאה יז :טלָאװעג שרעדנַא

 יַאמ 19 םעד ןוא ,ץרוטש-טולב ַא ןעמוק

 ריא .קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג יז זיא 9

 -עב ןיא טרידוטש ,ַארוַאל ,רעטכָאט עגנוי

 יז ואוו ,טנָאמרעװ ןיא שזדעלַאק ןָאטגנינ

 ןוא ,טעלַאב ןוא ץנעט ענרעדָאמ ךיוא טנרעל

 -וצפיוא טייהנגעלעג א טַאהעג ןיוש טָאה

 טימ ןטרעצנָאק-ץנַאט עכעלרעי יד ףיוא ןטערט

 ןיא רעצנעט עלענָאיסעּפָארּפ ןָאטגנינעב יד

 -עפָארּפ ַא ןרעו וצ טבערטש ןוא ,קרָאי-וינ

 .ןירעצנעט עלענָאיס

 סירָאמ

 וװָאדעמ

 רעד זיא שיגַארט שממ

 םעד וצ ןעוועג לַאזקיש

 .ווָאדעמ אסיאַאר ןוא דוד לרָאּפ-רעליּפשיוש

 -ָאמ ןוז ַא ןעיצוצפיוא ןעוועג הכוז ןבָאה ייז

 דלעה ַא ןוז ַא ,"טייל וצ ןוא טָאג וצ , סיר

 רע ףרַאד טָא ןוא ,דנַאלרעטָאפ ןייז רַאפ

 ןופ ץרַאה סָאד ןעיירפרעד ןוא ןעמוקמייהַא

 -רַאװרעד עכעליירפ טימ לופ .ןרעטלע ענייז

 ...רעבָא .ןעילפמייהַא ךיז רע טיירג ןעגנוט

 טָאטשנָא ןוא ...ּפָארַא טלַאפ ןַאלּפָארע רעד

 ןוז ןקידעבעל רעייז ץרַאה רעייז וצ ןקירדוצוצ

 ייוצ טשרע ןרעטלע עכעלקילגמוא יד ןגירק

 -ַאב רעייז ןופ ףוג ןטיוט םעד רעטעּפש רָאי

 ,ךוז ןשידלעה ןטביל

 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא ףָאדעמ סירָאמ

 רע .דנַאלסורסיײװ ,לעמָאה ןיא 1915 ילוי 5

 ןיא ןעמוקעג ןרעטלע ענייז טימ ןעמַאזוצ זיא

 -טימ רע טָאה ָאד ."הנידמ רענעדלָאג, רעד

 -נייא עשילַאקיזומ יד ןיא ייז טימ טליּפשעג

 יו ,ןבעל רענַאקירעמַא-שידיי ןופ סרעטקַא

 םעדא ,"ןעמַאמ ַא רַאפ ץלַא; ,"הוצמ רב;

 "ומ רעייז ןעוועג זיא רע .ַא .א "ןוגינ סנדייז



 -ניא עכעלטע ףיוא טליּפשעג ןוא שילַאקיז

 -ַאסקַאס ןוא סַאבַארטנָאק ,לדיפ :ןטנעמורטס

 | ,ןָאפ

 ןיא שודעלַאק ןיא טרידוטש טָאה סירָאמ

 ןיא ןיירַא זיא עקירעמַא תעב ןוא ,ָאגַאקיש

 רע טָאה ,דנַאלשטיײד:יצַאנ ןגעק המחלמ רעד

 עעמרַא רעד ןיא ןסָאלשעגנָא קיליוויירפ ךיז

 םישדח 6 ןוא המחלמ רעד ןופ טייצ רעד רַאפ

 -ּפיטעלעט ןלעטשנייא םייב ףוס ריא ךָאנ

 ,ירענישַאמ

 ערעװש יד ןעמוקעגרעביא זיא סירָאמ

 ןייא יו רעמ זיא ןבעל ןייז ןעוו טייצ-המחלמ

 רעבָא ,הנכס רעטסערג רעד ןיא ןעוועג לָאמ

 גָאט םעד וצ טקנוּפ ,1945 רעבמעווָאנ 8 םעד

 טָאה עעמרַא רעד טימ טקַארטנָאק ןייז ןעוו

 יירפ ןרָאװעג זיא רע ןוא ,טקידנעעג ךיז

 ןעעשעג זיא ,עמַאמ-עטַאט וצ ןרָאפוצמײהַא

 טָאה סָאװ ,ןַאלּפָארע ןטימ עפָארטסַאטַאק ַא

 .ןָאדנָאל ןייק קרַאמנעד ןופ ןעילפ טפרַאדעג

 ןלַאפעגּפָארַא ןעמערב ןופ ליימ 20 זיא רע
 -סיוא זיא ןסירָאמ ןופ ןבעל עגנוי סָאד ןוא

 יד ןבָאה רעטעּפש רָאי 2 .,ןרָאוװעג ןשַאלעג

 -נייק ךיז ןענָאק סָאװ ,ןרעטלע עטבירטַאב

 ןייז וצ טכַארבעג םיא ,ןטסיירט טינ לָאמ

 (ןלַאנָאיצַאנ) טסריוהנייּפ ןפיוא ור רעקיביײא

 ,עקירעמַא ןיא םלוע תיב

 סוילושזד

 ַאטרעב ןוא

 רעלימ

 רעד ןופ "טייק ענעדלָאג, יד ןגיוצעג ןבָאה

 טעטש רעביא רוטלוק רעשידיי רענרעדָאמ

 ןיא םייה רעטלַא רעד ןיא ךעלטעטש ןוא

 ,םייה םעיינ רעד ןיא עבלעזסָאד ןוא ,עּפָאריײא

 .עקירעמַא ןיא

 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעלימ סוילושזד

 זיא רעטָאפ רעד .החּפשמ רעשילַאקיזומ ַא

 -יטסָאג ןיא רָאי 20 רעביא טחוש-ןזח ןעוועג

 ןביוהעגנָא טָאה עקַאט רע ןוא ,ןלױּפ ,ןינ

 -עג 1905 ןיא .רעטָאפ םייב ררושמ ַא יו

 סלַא טרידוטשסיוא ןוא ,עשרַאװ ןייק ןרָאּפ

 -נָאק רעװעשרַאװ רעד ןיא טנעגיריד-רָאכ

 ןעגנוזעג קיטייצכיילג רעבָא ,עירָאטַאװרעס

 ךיז טָאה סע זַא ,ןוא סרעטַאעט ןופ ןרָאכ ןיא

 ןשידיי ןיא לכעלָאר ןיילק ַא ןליּפש וצ טכַאמעג

 רעדָא יקסנימַאק קחצי-םהרבא ייב רעטַאעט

 ןיא ןעוועג רָאג רע זיא ,לעּפַאר רעזייל ייב

 ןיא טנעגיריד ןרָאװעג ךָאנרעד .למיה ןטעביז

 ןייק ןרָאפעגּפָא 1910 ןיא רעבָא ,לוש ַא

 -גריב ןזח ןיא טרידוטש ןוא ווָאכָאטסנעשט

 ,לוש-םינזח רעטמירַאב סמיוב

 ,ןזח ןייק ןרָאװעג טינ אקווד זיא סוילושזד

 טרירגימע טָאה רע יו םעדכָאנ טּפיוהרעביא

 ןגעלעג , םיא זיא תונזח רעבָא ,עקירעמַא ןייק

 "יריד ַא ןרָאװעג זיא רע ןוא ,"רענייב יד ןיא

 -ןינ ןיא םינזח עטסנעעזעגנָא יד ייב טנעג

 סָאד ואוו ,טיָארטעד ןיא ךיז טצעזַאב .קרָאי

 ,סיורג ױזַא ןעוועג טינ ןיוש זיא דלעפ-םינזח

 ,ללכב קיזומ רעשידיי טעמדיוועג ךיז רע טָאה

 טָאה רע ןכלעוו ,*רָאכ-יולה, םעד טריזינַאגרָא

 ,טייצ רָאי 5 טריפעגנָא

 ָאגַאקיש רעלימ סוילושזד טכַאמ 1929 ןיא

 וצ קירוצ ךיז רע טמענ ָאד .םייה ןייז רַאפ

 ןופ טנעגיריד טרעוו -- *עביל עטשרע)/ ןייז

 עלעסָאי םינזח עטמירַאב-טלעוו יד ןופ ןרָאכ

 .א קישטניּפ ,ןַאמשרעה יכדרמ .,טַאלבנעזיור

 םייב רָאכ ןופ טנעגיריד קיטייצכיילג ןוא .א

 רעבָא ,דנַאברַאפ רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי

 25 ןריפנָא טימ ךיז רֶע טמענרַאפ רקיע רעד

 -ַאב סָאװ ,םַארגָארּפ-ָאידַאר שידיי ַא טימ רָאי

 -עלטסניק ןוא לַאיצָאס ,ךעלטּפַאשלעזעג טניד

 ָאידַאר ןייז ףיוא .ָאגַאקיש עשידיי סָאד שיר

 עשידיי ענעדישרַאפ ףיוא טפָא ךיוא ןטערט

 ןיא טסעג יו ןעמוק עכלעוו ,רעלטסניק

 ידע עקיטרָא יד סרעדנוזַאב רעבָא ,טָאטש

 סָאװ ,?טפַאשלעזעג צשיטַאמַארד רעגאקיש

 -יפנָא רעד רעטנוא ,גנַאל-ןרָאי ףיוא טריפ

 ןופ ןסעיּפ ייר ַא ,ןָאסיײמ סירָאמ ןופ גנור

 ,רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןשידיי ןשירעלטסניק

 ריא יו ,עכלעוו ,רעלימ ַאטרעב ,יורפ ןייז

 ףיוא ןעמַארגָארּפ יד ןיא ךיז טקילײטַאב ,ןַאמ

 טידערק ריא ףיוא ךיוא טָאה ,ָאידַאר רעד

 יד גנַאל-ןרָאי ןריפפיוא ןוא ןריפנָא סָאד

 לוולעווע ,"דלָאג עילימַאפ יד; ןעמַארגָארּפ

 ַא וצ יורפ ַא ןופ, ,"ןַאמ סנערושניא רעד

 סָאװ ,"ךיז טפערט סע סָאװ עלַאמ,, ןוא *יורפ

 .קעווצ םעד רַאפ ןבירשעג טָאה יז

 -ַאב ךיוא ךיז ןגעלפ ןעמַארגָארּפ יד ןיא

 -רעלימ רעד ןופ רעדילגטימ עלַא ןקילײט
 -רעד טכַארבעג טָאה גלָאפרעד רעד .החּפשמ

 -עגנַא רעטעּפש טָאה רעלימ סוילושזד זַא ,וצ

 ,סעיצַאטסדָאידַאר ענעגייא עכעלטע טימ טריפ

 ,רעדניק יד וצ ןעגנַאגעגרעביא ןענייז עכלעוו

 -רָאל יד ףיוא ןעור, ןיילַא סרעלימ יד תעב

 ,סעלעשזדנַא סָאל ןקינוז ןיא "ץנערק רעב
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 ַאינַארב

 ןַאמוינ
 יריד ידיא- "לאיאל

 זיא ןַאמוינ .ַאינָארב

 -רַארישז ןיא ןריובעג

 "ור ןוא עשידיי ןיא טנרעלעג ,ןלױּפ ,ווָאד

 ןיא ןעמוקעג -- 1921 .,ןלוש-סקלָאפ עשיס

 -לוק עשידיי ןופ זיירק ןיא ןיירַא .עקירעמַא
 ןליּפש וצ ןעיצ ןעמונעג ,רעבָאהביל-רוט

 ןשַאט-ןעמַאד ןופ טפעשעג ריא ןוא ,רעטַאעט

 עיצַאטס ַא ,"םימכחל דעו תיב; ַא ןרָאװעג זיא

 רעלעטשטפירש ןוא רעליּפשיױש עשידיי ואוו
 "וקסיד ןריפ ןוא ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןגעלפ

 -בָארּפ-טסנוק עשידיי ןעלדנַאהַאב ןוא סעיס

 .ןעמעל

 -עגנָא ךיז ןַאמוינ ַאינָארב טָאה 1922 ןיא

 יז טָאה ָאד ."עניבסקלָאפ, רעד ןיא ןסָאלש

 ןיא טקילײטַאב ךיז ןרָאא עטשרע יד ןיא

 שריהא ןיא יו ,ןעגנוריפפיוא עלַא טעמכ

 ןופ *ןטנַאידעמָאק, ,קיווייל .ה ןופ "טרעקעל

 *קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנײב, ,רעלעקנוט רעד

 רעלקניס ןופ "סרעקיוו ןע; ,ץרּפ .ל .י ןופ

 ,ןייבשריה ץרּפ ןופ "ןעמולב טסָארפ, ,סיאול

 ַא ןיא ןוא סיציג .מ ןופ *עמשטערק יד,

 ,סרעטקַאנייא ייר רעצנַאג

 ךיז יז טקילײטַאב 1926:27 ןָאזעס ןיא

 סירָאמ ןופ ר"א רעטַאעט טסנוק ןשידיי ןיא

 ןוא "ןָאסגרעב קַאשז; ןסעיּפ יד ןיא ץרַאװש

 יז טרעק ךָאנרעד .*רעגערט-רעסַאו רעדע

 -כיילג ,"עניבסקלָאפ, רעד ֹוצ קירוצ ךיז

 סעיצַאטיצער טימ סױרַא יז טערט קיטייצ

 דילגטימ ַא טרעוו יז .עיזעָאּפ עשידיי ןופ

 ,"שניבסקלָאפ , רעד ןופ עוויטוקעזקע רעד ןיא

 ייר עצנַאג ַא ןיא רעדיוו ךיז טקילײטַאב ןוא

 -רַאמ עקיבייא; יװ ,ןעגנוריפפיוא ערעסערג

 -ץה; לָאר) רעװַארעמענ ריקי ןופ "רעריט

 רעגנַאמ ןופ ?םולח סנדַאפדלָאג; ,("ַאנעל

 קיוייל ןופ ?הכולמ עמערָא; ,("עשָאש ,)

 יד;) "טייק רעד ףיוא שילָאּפ ןיא, ,("ַאטעי;)

 ןופ "טקעטש עלעדיפ ןיא סָאװ, ,("עקידניז

 -סוש רעד ןוא גינעק רעד; ,("עשעּפ,) ץרּפ

 ,("ןיסעצנירּפ,) ןַאמענָארג ימַאס ןופ *רעט

 -מס, ,("תידוהי; לָאר-לטיט יד) ?*תידוהי;

 יד, ,("ןירענייגיצ יד;) ןדַאפדלָאג ןופ "ןויטב

 -ָאלפ,,) יקסווָאנשזולד ,.מ ןופ "ףיש עמַאזנייא

 ןיימ, ןיא *ןיציבר יד; ןוא ("לעמרַאק סנער

 ,סיװעשַאב .י ןופ *בוטש ןיד תיב סנטַאט

 -יטרַאנדישרַאפ יד ּפָא טצַאש קיטירק יד

 םייב טנַאלַאט סנַאמוינ ַאינָארב ןופ טייק

 רעד טביירש ױזַא ,ןלָאר ייר ַא ןיא ןריאוטקַא

 המלש רעקיטירק-רוטַארעטיל רעטנַאקַאב

 ליטש, טליּפשעג טָאה יז זַא ,ןָאסלעדנעמ



 "ףעקידניז,; רעד ןופ לָאר יד ?טמיוצעג ןוא

 תעב ,ץרּפ ןופ "טייק רעד ףיוא שילָאּפ,, ןיא

 ,ךיירנערהע םייח לַארטַאעט רעטנַאקַאב רעד

 סָאװ,; סצרּפ ןיא ןליּפש ריא ןגעוו קידנדייר

 ַאינָארבא :טביירש ,"טקעטש עלעדיפ ןיא

 לָאר רעד רַאפ טסַאּפעגוצ רעייז זיא ןַאמוינ

 ןיא טוג רעייז זיא יז ןוא עסעיּפ רעד ןופ

 רעטנַאקַאב רעד ."סענעצס עשיטנַאמָאר יד

 ריא ןגעוו טביירש ןילדרעווס .רד לַארטַאעט

 ַאינָארב; :"רעטסוש רעד ןוא גינעק , ןיא

 -ירטניא רעד ןיא דנגייצרעביא זיא ןַאמוינ

 -יטּפיגע רענייש רעד ןופ עלָאר רעשיטנַאג

 ןטלַאה וצ טריבורּפ סָאװ ,ןיסעצנירּפ רעש

 ץענ רעד ןיא ןעגנַאפעג גינעק ןקיטכעמ םעד

 ,"ליּפַא סקעס ןשילַאטנעירָא ריא ןופ

 -רעביא ןוא שידלעה ,קרַאטש רעקינייװ טינ

 סלַא ןעוועג ןַאמוינ .ַאינָארב זיא דנגייצ

 .עידעגַארט סלעבעה ןיא "תידוהי;

 -קירוצ סנטצעל ךיז טָאה ןַאמוינ ַאינָארב

 סערעטניא ריא רעבָא ,עניב רעד ןופ ןגיוצעג

 ןרָאװעג טליקעגּפָא טינ זיא רעטַאעט םוצ

 ףיוא סױרַא יז טערט טייצ וצ טייצ ןופ ןוא

 .גלָאפרעד ןדנטיײדַאב ַא טימ ןטרעצנָאק-טרָאוװ

 ןעב

 ןיקּפַאס
 איירא יא די ירא דיר ראיה

 ןרעה ןוא ןעז ןעמ ןָאק
 רעשידיי רעדעי ףיוא

 טעז ןעמ .גנומענרעטנוא רעכעלטפאשלעזעג

 ואוו ,טרָאד ןעמוק וצ ביל טָאה רע לייוו ,םיא

 עשידיי ןעלדנַאהַאב ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק ןדיי

 טרעה ןעמ ןוא ,םינינע עשידיי ,ןעמעלבָארּפ

 רָאנ טינ ּפָא ךיז טפור רע לייוו ,טרָאד םיא

 רע עכלעוו ןיא םישעמ טימ רָאנ ,טרָאװ ַא טימ

 ןימינב יו ןריובעג .ןייא דלַאב ךיז טנַאּפש

 -וג רעװעליהָאמ ,עקווָאטסאלאמ ןיא ןיקוװַאכ

 ,ןדמל ַא רעטָאפ ַא ייב ,דנַאלסורסייװ ,עינרעב

 -עי ןייק רעבירַא רעטעּפש זיא סָאװ ,רחוס ַא

 רעטסעירפ ןופ רע טָאה ,ווַאלסָאנירעטַאק

 -יצרעד רעשידיי רעלַאמרָאנ רעד ךָאנ ,טנגוי

 רעריצעּפַאט סלַא ןטעברַא ןביױהעגנָא ,גנוא

 ןרָאװעג דלַאב ךָאנרעד ,(?רערעטסלָאּפַא;)

 ,קידנעטשטסבלעז

 אקווד ןוא ,עקירעמַא ןייק קעװַא 1911 ןיא

 ןיא םייה ןייז טכַאמעג רָאנ ,קרָאי-וינ ןייק טינ

 ,ךַאפ ןייז וצ ךיז טמענ רע ואוו ,טיָארטעד

 -עג ןיא ןײרַא דלַאב ךיז רע טפרַאװ ָאד רעבָא

 רעווָארוט ןיא :;טייקיטעט רעכעלטפַאשלעז

 -קַא ,טמיטשעג שיטסילַאיצָאס טרעוו ,ןייארַאפ

 םעד ןעיוב טפלעה ,גניר-רעטעברַא ןיא וויט

 יד ןיא ליײיטנָא טמענ ,"םואעסייל רָאביעל;

 ויטקַא רעייז טרעוו ,ןעגנורעייפ-יַאמ עטשרע

 "עוו ,*ףילער סלּפיּפ , ןופ ןטייקיטעט יד ןיא

 ךָאנרעד ,טרעװ רע ןַאמרעשט-סייו סנעמ

 רעװַאלסָאנירעטַאקעי ןיא ןיײרַא רע טערט

 יד רַאפ עציטש ןפַאש טפלעה ןוא ןייארַאפ

 ,טײלסדנַאל

 -זַא סָאל ןייק ןגָארטעגרעביא ךיז 1920 ןיא

 בייל טימ ןײרַא ָאד ךיוא רע טערט ,סעלעשזד

 -רעטעברַא; ןרַאפ טעברַא רעד ןיא ןבעל ןוא

 סגנולמַאזרַאפ םעד ןפַאש טפלעה ןוא *גניר

 ַאטָאס רענרָאק ןילקורב ןיא ץַאלּפ-(גניטימ)

 (בושי ןשידיי ןופ ץרַאה עקיטלָאמאד סָאד)

 םעדעמ ןופ דילגטימ-רעטרַאשט ַא טרעוו

 -ימָאק-יוב ןופ ןַאמרעשט זיא ,ר"א שטנערב

 רַאפ ויטקַא רעייז זיא ,ּפמעק ר"א ןופ טעט

 יד טָאה ןוא גנוגעוַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד

 זיא ,ןסבעד בוטש ןיא ךיז ייב ןבָאה וצ היכז

 -ּפָאאא .ל םעד ןדנירג םייב לַאטנעמורטסניא

 רעבָא ,*טעטימָאק רעטעברַא ןשידיי ,, ןופ לייט

 ןשידיי ןגעוו ןטייהנדישרַאפ-סגנוניימ בילוצ

 -ייה ץלַא טרעוו רע ןכלעוו וצ ,םזילַאנָאיצַאנ

 רעביא טרָאד ןופ רע טייג ,רעסייה ןוא רעס

 ןגיל טפלעה רע ואוו ,"תורדתסה; רעד וצ

 -ױװיד-ןטפַאשנַאמסדנַאל רעד רַאפ דוסי םעד

 ,ןַאמרעשט-סייו טרעו רע רעכלעוו ןופ ,עיז

 -רעדיוו ןקרַאטש ןפיוא קידנקוק טשינ ,ןוא

 -רעטעברַא םעד ?ןייא רע טכערב ,, ,דנַאטש

 גניר-רעטעברַאק יד ןפַאש טפלעה ןוא גניר

 -סייו רעד טרעװ רע רעכלעוו ןופ ,*עיזיוויד

 ,ןַאמרעשט

 ןיא החלצה עלעירעטַאמ עסיורג קידנבָאה

 טַאהעג טָאה רע סָאװ ,רָאטס-ריעװדרַאה ןייז

 לעיר ייב ןוא ,1941 זיב 1930 ןופ .א .ל ןיא

 ןלייט עכלעוו ,יד ןופ ןיקּפַאס זיא ,טיעטסע

 -עלטפַאשלעזעג עשידיי טימ ןגעמרַאפ רעייז

 תנידמ ןיא סרעדנוזַאב ,סעיצוטיטסניא עכ

 ַא ךָאנ ,ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה רע .לארשי

 -ַאקס עכעלרעי 5 ,לארשי תנידמ ןיא ךוזַאב

 -מוא רַאפ גנודליב רערעכעה רַאפ סּפישרעל

 -עג טָאה ,לארשי ןיא םידימלת עטלטימַאב

 םעד ןענדרָאניײא *דנַאברַאפ, םעד ןפלָאה

 ןקיטרָאד םעד טגרָאזַאב ,הנומיד ןיא קינילק

 א טיובעגפיוא ,ןעגנוטכירנייא טימ רעטנעסט

 -ַאב ןוא לַאטיּפסָאה ןקיטרָאד ןיא רעמיצ

 ןופ עמוס יד ,"תורדתסה, רעד ךרוד ,טמיטש

 -יפא; ןיא לוש-ךַאּפ ַא רַאפ רַאלָאד 0

 ,"םיק

 -עג טכַארבעג ןענייז ןרעטלע סניקּפַאס ןעב

 ,לארשי ץרא ןיא ור רעקיבייא רעייז וצ ןרָאוו

 בר ַא ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,םחנמ ,רעטָאפ ןייז

 ,םיפוצה רה ןפיוא טור ,םילשורי ןיא
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 ינעפ

 ןַאמלעדע

 ינ עפ טעװ רשפא

 טָאה עכלעוו ,ןַאמלעדע

 ןיא ןרָאי ענירג עריא טרעדלישעג ןייפ ױזַא

 ןופ ךיז ןריזינַאקירעמַא סָאד ןוא עקירעמַא
 סָאװ ןביירשנָא לָאמַא ןיילַא ,רעדניק עריא

 ןרָאי יד ןיא טריסַאּפ ריא טימ טָאה סע

 סָאװ ,סָאד טלָאװ ,טינ ביוא ,1962--148

 -ַאב טגנידַאבמוא ,ןעשעג ריא טימ זיא סע

 ,רעביירש ַא ךרוד ןרעוו ןבירשַאב טפרַאד

 ,טייז ןייא ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא זיא סָאד לייוו

 -רענע ריא ךרוד ןכיירגרעד ןָאק יורפ ַא סָאװ

 -געמ יד ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ,ןוא ,עיג

 -עמַא ןעיירפ ןיא ָאד ןענייז סָאװ ,ןטייקכעל

 .עקיר

 ,עיצילַאג ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ינעפ

 טָאה רעטָאפ ריא .ַאדורָאנרַאט לטעטש ןיא

 ערעסערג יד רעביא טּפעלשעגמורַא ךיז

 ,םיתילט טימ טלדנַאהעג טָאה רע ואוו ,טעטש

 עמַאמ יד .ןכַאז עכלעזַא ךָאנ ןוא סעלײשטַאפ

 טָאה םעד ןופ ןוא לבלעוועג ַא טַאהעג טָאה

 ,בוטש יד ןייז סנרפמ טנעקעג םיוק ןעמ

 טָאה .רעטכעט 6 ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ

 רענעי וצ טריסַאּפ טָאה סע סָאװ סָאד טריסַאּפ

 טָאה ןעמ :ןעמייה עשידיי ךס ַא טימ טייצ

 ןוא ,*דנַאל םענעדלָאג, ןיא טרעדנַאװעגסיױוא

 ןעמוקעגרעהַא ךיוא ינעפ זיא רָאי 16 וצ

 ָאד טָאה יז .רעטסעװש רערעטלע ןַא וצ

 ,רעדמעה-רענעמ ייב ּפַאש ַא ןיא טעברַאעג

 -לעדע םהרבַא טימ טנעקַאב ךיז טָאה יז ואוו

 רעטעּפש רָאי 3 טימ טָאה יז ןכלעוו טימ ,ןַאמ

 ,טַאהעג הנותח

 .רעבעג-הסנרּפ רעד ןרָאװעג זיא ןַאמ רעד

 ואו ,טפעשעג-רעדיינש ַא טנפעעג טָאה רע

 ינעפ ןוא .הלילו םמוי טעברַאעג טָאה רע

 -בוטש ַא ןבילברַאפ ןעוועג אמתסמ טלָאװ

 רעקיאורמוא ןַא ןעוועג זיא יז רעבָא .יורפ

 טָאה יז .טלעפעג סעּפע טָאה ריא .,טסייג

 טימ זיולב ןלעטשנדירפוצ טנָאקעג טינ ךיז

 ןבעג גנוטכַא טימ ןוא טעברַא-בוטש רעד

 ַא ןעמונעגנָא טָאה יז ןוא ,רעדניק יד ףיוא

 -ניא-הקדצ ַא רַאפ רעשרָאפסיױא סלַא לעטש

 -סיוא טמַא ַאזַא יז טָאה ךָאנרעד .עיצוטיטס

 רעטנוא) "טכירעג ןשידיי; ןרַאפ טריפעג

 -נָא ךיז טָאה ןוא ,(גנוריפנָא סניבור ײבַאר

 עװַאקישט ךס ַא טימ טרעהעגנָא ןוא ןעעזעג

 -עגניירַא ץלַא סָאד טָאה יז .ןבעל ןופ ןטקַאפ

 טזיױרבעג רעבָא טָאה סע .ךיז ןיא ןעמונ

 ןבעגסױרַא טזומעג סע טָאה יז .,ריא ןיא

 -יּפע עכעלטע ןבירשעגנָא יז טָאה ױזַא ןוא



 ,"ןרָאי ענירג ןופ, לײטּפָא רעד רַאפ ןדָאז

 טקורדעג טָאה "*לַאנרושז ןעגרָאמ, רעד סָאװ

 ריא טָאה סָאד .סעימערּפ יד ןענואוועג ןוא

 ןופ עיצקַאדער ןיא טכַארבעג ןוא טציירעג

 -ליז ןמלז רָאטקַאדער םוצ "?רענַאקירעמַא;

 -יּפע ענעבירשעגנָא לקעּפ ַא טימ גייווצרעב

 -ַארג יד ,עיפַארגָאטרָא יד ,בתכ רעד ,ןדָאז

 ױזַא ןעוועג טשינ ןענייז ,ליטס רעד ,קיטַאמ

 ץלַא טָאה טלַאהניא רעד רעבָא ,דנעיצנָא

 טנָאקעג דימו ףכית טָאה ןעמ .טקעדרַאפ

 רעדָא עשירעביירש טָאה יז זַא ,ןענעקרעד

 ריא .ןטייקיאעפ עשירעלייצרעד תוחּפה לכל

 סָאװ ,הלעמ יד טַאהעג ךָאנ טָאה גנובַאגַאב

 עשיטַאמַארד רעדָא עשיגַארט יד טָאה יז

 ךרוד ןעעזעג ןשינעעשעג ןוא ןעגנוריסַאּפ

 רעד .רעטכעלעג ךרוד ,ץַױװ ַא טימ ,רָאמוה

 עריא ןקורד ןביוהעגנָא טָאה ?רענַאקירעמַא;

 ףשטלַא יד טרעדלישעג ןבָאה סָאװ ,תושעמ

 ענירג יד ,ןרָאװעג ןריובעג זיא יז ואוו ,םייה

 עריא ןופ גנואיצרעד יד ,עקירעמַא ןיא ןרָאי

 עריא ןופ ןדָאזיּפע ענעדישרַאפ ןוא רעדניק

 ,"טכירעג ןשידייא ןטימ ןדנוברַאפ ןייז רָאי 8

 סױרַא ןדָאזיּפע עקיזָאד יד ןענייז 1948 ןיא

 ."ןבעל ןופ לגיּפש רעד, נ"א ךוב ַא ןיא

 -גדייר ,"טפנוקוצ; ןיא טָאה גרעבסגילק .מ

 :ןבירשעג ,"סעיפַארגָאיבַאטױא, ןגעוו קיד

 זדנוא רַאפ טקעד ןַאמלעדע ינעפ יורפ;

 רענַאקירעמַא קיטש קידלּפַאצ ַא ףיוא

 ןגעוו ןעגנולייצרעד יד ... .ןבעל שידיי

 קיטכיו רָאג זיב ןענייז רעדניק עריא

 -יצַאב יד ןגעוו קיטַאמעלבָארּפ רעד רַאפ

 ... רוד ןטייווצ ןוא ןטשרע ןשיוװצ ןעגנוא

 ערעדנַא ךָאנ טימ לופ זיא ןלייצרעד ריא

 עפיט ףרַאש ןטכיײלַאב סָאװ ,ןטנעמָאמ

 ,ץלַא .ָאד ןבעל שידיי ןופ ןעמעלבָארּפ
 -ניא ןוא קיטכיוו זיא ,טלייצרעד יז סָאװ

 םעד טקעדעגפיוא טָאה יז .טנַאסערעט

 -עניא סָאד ןטכױלַאב טָאה ןוא גנַאהרָאפ

 -ידיי ּפיט ןסיוועג א ןופ ןבעל עטסקינייו

 טָאה יז ןוא ,עלירעמַא ןיא סעילימַאפ עש

 ץנעגילעטניא ךס ַא טימ טלייצרעד סָאד

 -יטכיוו ַא זיא ךוב סָאד .רשיה-לכש ןוא

 עשיגָאלָאיצָאס עשידיי רַאפ רוקמ רעק

 ."עקירעמַא ןיא ןעגנושרָאפ

 ןרָאװעג ןָא טציא ןופ זיא ןַאמלעדע ינעפ

 וצ עיציבמַא יד .שטנעמ רערעדנַא ןַא רָאג

 ןופ ןגיטשעג ריא ייב זיא רעלוּפָאּפ ןרעוו

 ןיא ןּפַאלק ןביוהעגנָא טָאה יז .,גָאט וצ גָאט

 .ןלַאנרושז עשילגנע-שידיי יד ןופ ןריט יד

 ענלצנייא ןקורד ןעמונעג טרָאד טָאה ןעמ

 ןציקס יד ןופ ענייא ןוא ,ךוב ריא ןופ ןכַאז

 ךוב סילָאּפ ַאטרַאמ ןיא ןיירַא וליפַא זיא

 יז ,71950 רָאי ןרַאפ סירָאטס טרָאש טסעב;

 -רעטנוא ףיוא ןטערטסױרַא ןביוהעגנָא טָאה

 רעדָא ןכַאז עריא ןענעיילרָאפ ןוא ןעגנומענ

 ןגעוו ןפוא ןקיטרַאנגיײא ריא ףיוא ןלייצרעד

 -עג טָאה יז סָאװ ,םעד ןגעוו ןוא ןבעל ריא

 -ליז יד ןבָאה סעלעשזדנַא סָאל ןיא .ןעעז

 -ָארּפ-ָאידַאר שידיי רעייז ףיוא סגייווצרעב

 ןופ סעטכישעג ,ןסעיּפ וו ,טליּפשעג םַארג

 ,?ןטרָאק ןופ ןברק ַא; ,"בא דובכ;, : ךֹוב ריא

 עידעגַארט יד, ,"הבצמ ַא טימ טגרָאזַאב;

 ייווצ , ,טכערעג זיא רעוו; ,*עלעגייפ ַא טימ

 סָאװ ,"הטרח; ,*ןרָאװעג יירפ ןענייז ןשטנעמ

 ןוא טריזיטַאמַארד טָאה גייווצרעבליז ןמלז

 .סרמ, סלַא טליּפשעג טָאה רעווליס עליצ

 סעיצַאזיטַאמַארד עבלעזיד ."ןַאמלעדע ינעפ

 יד רעביא ןרָאװעג טליּפשעג ךָאנרעד ןענייז

 ,ימַאימ ןוא קרָאי וינ ןופ סָאידַאר עשידיי

 .טורעג טינ רעדיװו טָאה ןַאמלעדע ינעפ

 רעשילגנע רעד ןיא ןעגנורדעגניירַא זיא יז

 -וצ ,זיא יז .עיזיוועלעט ןוא ָאידַאר ,עסערּפ

 רעביא ןטָארטעגפיוא ,ןַאמ ריא טימ ןעמַאז

 ַא ןענואוועג וליפַא ,עיזיוועלעט ןוא ָאידַאר

 ןיא יז טָאה ןַאד ןוא ,עימערּפ ערעסערג

 -גנע רעד ןיא ךוב ריא ןבעגעגסיורַא 0

 .רענזעפ לעוימעס ןופ גנוצעזרעביא רעשיל

 -עג ןעמונעגפיוא םרַאו רעייז זיא ךוב סָאד

 טור ןַאמלעדע ינעפ .קיטירק רעד ןופ ןרָאװ

 ןגעוו -- רעטייַוװ ןיוש טמולח יז ,טינ רעדיוו

 ...ךוב ַא ךָאנ ןוא ךוב ריא ןופ םליפ ַא

 םהרבא

 ןַאמלעדע

 עשידי ערעטלע יד = } 2
 -לייט ןגעלפ רעבירש = |

 -ַאפ ערעייז ייב ןדלעה ערעייז ןפורנָא לָאמ

 א ,ןטפַאשנגיא ערעייז טיול ןעמענ-עילימ

 "ידעבעל ַא זיא ןַאמלעדע םהרבא זַא ,םינּפ

 .אוה ןכ ומשכ .ייז ןופ רעטסומ רעק

 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאמלעדע םהרבא

 לטעטש םעניילק ןיא 1890 רעבָאטקָא 2

 זיא רעטָאפ רעד .עינרעבוג רענווָאק ,טאשוד

 ַא ,םלשומ ַא ,םכח דימלת ַא דיי ַא ןעוועג

 סָאד .תיקדצ עתמא ןַא רעטומ יד .דיגמ

 .טנשריעג טינ רע טָאה רעטָאפ ןופ תודיגמ

 ןופ ץרַאה עטוג סָאד ,קינייװ רעייז טדער רע

 זיא רע .טנשריעג ָאי רע טָאה רעטומ רעד

 -עג טָאה ןעמ ןוא םותי ַא ןבילברַאפ ירפ

 הבישי :תילכת ַא םיא רַאפ ןעניפעג טפרַאד

 ןסָאלשַאב טָאה רע .ךַאפ ַא ךיז ןענרעל רעדָא

 -וצ ךיז טנרעלעג ,הכאלמ-לעב ַא ןרעוו וצ

 -ַאיצָאס ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ .,יירעדיינש

 ןקַאזָאק ."דנוב םעניילקא ןיא ןיירַא ,םזיל

 ןטלָאּפשעג -- ?טכַאמעג טכערעצ/, םיא ןבָאה

 -רַאפ זיא ןכייצ ַא סָאװ ןופ ,ּפָאק םעד םיא
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 ןכָאו עכעלטע ןגעלעג .טנייה זיב ןבילב

 .ןרירגימע וצ ןסָאלשַאב ךָאנרעד ,ןטלַאהַאב
 ןַא וצ עקירעמַא ןיא ןעמוקעג 1908 ןיא

 ןביוהעגנָא ָאד .טחוש ַא ,רעדורב ןרעטלע

 .טפעשעג-רעדיינש ַא טנפעעג ,יירעדיינש טימ

 הנותח ריא טימ ,ןינעפ טימ ךיז טנעקַאב

 וצ ידכ טכַאנ ןוא גָאט טעברַאעג .טַאהעג

 יד ןבעג ןוא עילימַאפ ןייז ןייז סנרפמ ןענָאק

 -ַאלקשרַאפ, ןייז .גנואיצרעד עטוג ַא רעדניק

 סלַא יורפ ןייז טנידעג רעטעּפש טָאה "גנופ

 :רעדניק יירד ןגיוצרעד .ךוב ריא ןיא ףָאטש

 ַא ,רעטכַָאט ַא ןוא רעיָאל ַא ,רָאסעּפָארּפ ַא

 .ןירעטעברַא עכעלטפַאשלעזעג-לַאיצָאס

 רעד ןיא טנַאקַאב זיא ןַאמלעדע םהרבא

 -ןואו ַא טימ שטנעמ ַא יו הביבס רעצנַאג

 טיירג ,תוירבל חנ ַא ,ץרַאה טוג רַאברעד

 ,קיליווטיירב ,ןדנדייל-טיונ ַא ןפלעה וצ דימת

 ןַאמלעדע ןַא -- טרָאװ ןייא טימ

 ןעטיינ

 ךילרע

 ןיא 1900 ןריובעג

 רעטָאפ) ןליוּפ ,עשרַאװ

 עלּפעשט ןופ רעקעב-ךעקעל רעד לּדיי ---

 סלַא .("לדנימ עלעג יד, -- רעטומ ,7 רעמונ

 .יירעקעב סרעטָאפ ןיא טעברַאעג לגניי רעגנוי

 רע ואוו ,עקירעמַא ןייק טרירגימע 1920 ןיא

 ןוא ,רעקעב-"קיעק, סלַא ןטעברַא ןָא טביוה
 ,דנַאטשוצ ןכעלקערש ַא ןיא ךַאפ סָאד טניפעג

 -צניפ ,סרעלעק ןיא ןעוועג ןענייז רעּפעש יד

 העש-סטעברַא 18 זיב 15 ,עטכייפ ןוא ערעט

 זַא ,דלַאב טליפרעד ךילרע ןעטיינ .גָאט ַא

 -רַא עטריזינַאגרָא יד ןשיװצ זיא טרָא ןייז

 ןיא ןוא ןַאמ-ןָאיני ַא טרעו רע .רעטעב

 ןשיווצ ןעגנַאגעגנָא טלָאמַאד זיא סָאװ ,ףמַאק

 ,ַאטסדלָאג בָאקישזד ןוא יקסרימישזַאק

 רעלַארעביל רעד ןיא ןָא ךיז רע טסילש

 -לעוו ,עּפורג ןוַאטסדלָאג רעד ןופ גנולײטּפָא

 ערעסעב רַאפ ףמַאק ַא טרעלקרע ןבָאה עכ
 ויטקַא ױזַא זיא רע .ןעגנוגנידַאב-סטעברַא

 1922 ןיא זַא ,טעברַא רעקיזָאד רעד ןיא

 טנעגַא-סענזיב ַא סלַא טמיטשַאב רע טרעוו

 טניוועג ןוא ,ןָאיני סרעקעב קיעק יד ןופ

 -יוד סע .ןטסָאּפ ןייז ףיוא ןעזנָא רעמ ץלַא

 1924 ןיא יװ ,רָאי 2 זיולב ,גנַאל טינ טרע

 -ַאגרָא סלַא ןבילקעגסיוא ןיוש רע טרעוו

 סלַא ךָאנרעד ןוא ,רעשזדענעמ ןוא רעזיינ

 זיב ןָא טלַאה רע סָאװ ,טמַא ןַא ,טנעדיזערּפ

 ,טנייה

 רעוויסלוּפמיא ןַא ללכב זיא ךילרע ןעטיינ

 טייקיטעט ןייז טינ טצענערגַאב רע .ןקסע



 רֶע זיא ױזַא .ןָאינוי ןייז ןופ תומַא 'ד יד ןיא

 ןופ דרַאָאב לַאנָאשענ רעד ןיא דילגטימ ַא

 רע רעכלעוו רַאפ ,"ּפוָאה וװָא יטיס; רעד

 ןפלָאהעג ןוא ,טלעג ךס ַא ןפַאשעג סָאה

 ,עיצוטיטסניא עשיניצידעמ עניילק יד טָא

 ןופ ןרָאװעג טיובעגפיוא הליחתכל זיא סָאװ

 -פיוא ,ןשטנעמ-סקלָאפ ןוא רעטעברַא עשידיי

 "עמ עטסנעעזעגנָא יד ןופ ענייא וצ ןסקַאוװ

 רעד רעביא סעיצוטיטסניא-שרָאפ עשיניציד

 -עדע ןיא ךיוא ךיז טקילײטַאב רע .טלעוו

 רעװעשרַאװ רעד ןיא ,עירָאטַאנַאס *ַארַאב

 .ַא ,א םייה *ןָאמָאלָאס םייח ,

 ןעיליל טימ (1920) הנותח רעד ךרוד

 ןיוועל ַאשזדנַא ןופ הבורק ַא ,יקסווָאקשטַאב

 -יינ זיא ,(ָאקסעלַאכימ לאכימ ןופ יורפ יד)

 ןעוועג רעירפ ךיוא זיא רעכלעוו ,ךילרע ןעט

 ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעכוזַאב רעקירפייא ןַא

 שממ ,רעטַאעט ןשידיי ןופ דיסח ַא ןרָאװעג

 טָאה ,דיסח רעדעי יװ ןוא ."טָאירטַאּפ , ַא

 זיא "יבר; ןייז .ןיבר ןייז טַאהעג ךיוא רע

 גנורערַאפ יד ןוא ָאקסעלַאכימ לאכימ ןעוועג

 ןוא םיא וצ טָאה רע סָאװ ,טפַאשביל ןוא

 -עג שממ טָאה ,ןזיװעגסױרַא יורפ ןייז וצ

 "רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא סעדנעגעל ןפַאש

 -רע טָאה טפַאשביל רעקינייו טינ .,טלעוו

 רעקימָאק ןטבילַאב םוצ טַאהעג ךיוא ךיל

 -סיוא ךיז טָאה גנורערַאפ ןייז .דלעפ קחצי

 יו רעמ ןוא ,טַאט ןוא טַאר ןיא טקירדעג

 ןקידרעטייו םעד טכַאמעג ךעלגעמ לָאמניײא

 .ןָאזעס-רעטַאעט

 ןבילברַאפ ןענייז ךילרע ןעיליל ןוא ןעטיינ

 -גנַאל ןענייז ,רעטַאעט ןשידיי ןיא עטבילרַאפ

 -עט רעשידייא רעד ןיא רעדילגטימ עקירָאי
 -יירב ַא טימ ןציטש ןוא "סנעיילע לקירטַא

 -רעטנוא רעטַאעט עשידיי עלַא טנַאה רעט

 .ןעגנומענ

 סָאװ ,הלוע עטסערג יד

 וצ ןרעוו ןָאטעג ןָאק
 עיפַארגָאיב ןייז ןבעג וצ זיא לוָאּכ וָאשזד

 -עמ עכיײרלָאצ ענייז ןופ גנובײרשַאב ַא ןוא

 וצ .תורוש עצרוק רָאּפ ַא ןיא םיבוט םיש

 ןשטנעמ םעד וצ טייקיטכערעג ןָאט

 ןיוש ןשטנעמ רעטנזיוט וצ טייקיטכערעג טוט

 ןוא ,ךוב סיורג ַא ךיז טרעדָאפ ,גנַאל-ןרָאי

 רעלטסניק רעד ןָאטעג טוג רעייז טָאה סע

 ַאזַא עקַאט טָאה רע סָאװ ,ווָאקרוט סַאנָאי

 -סָאנעוב ,"לוָאּפ וָאשזד,) ןבירשעגנָא ךוב

 ,(1959 .,קרָאי-וינ-סערייא

 סָאװ

 ןעמענסױרַא תחא לגר לע ָאד רימ ןליוו

 המדקה רעד ןופ ץנעסעטניוק עמַאס םעד

 -אק ןָאמָאלָאס רעלעטשטפירש ןטנַאקַאב ןופ

 וָאשזד עכעלטע יד ףיוא ,ןָא טזייוו סָאװ ,ןאה

 ןייא ןיא טרירטנעצנָאק ןענייז סָאװ ,סלוָאּפ

 רעטעדנוה רַאפ טגרָאז סָאװ ,רעד : שטנעמ

 יז טמענ ,ןדיי-טינ ןוא ןדיי ,ןטנַאטסערַא

 -ףָארטש רעייז ךיז טקידנע סע רעדייא סױרַא

 עכעלרע ייז רַאפ סיוא טכוז ןוא דָאירעּפ

 טינ רעמ ךיז ןלָאז ייז זַא ,ןעגנוקיטפעשַאב

 ;םיכרד עטכעלש צערעייז ףיוא ןרעקקירוצ

 ןוא ,םינקז בשומ ןרַאפ טגרָאז סָאװ ,רעד

 רעד רַאפ שינדנעטשרַאפ עסיורג סָאד טָאה

 רַאפ ןוא טייל עטלַא יד ןופ עיגָאלָאכיסּפ

 ןוא ייז ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד ןלעטשנייא

 רַאפ טגרָאז סָאװ ,רעד ;:רעדניק ערעייז

 ןעמוק סָאװ ,עכלעזַא רַאפ לעיצעּפס ,עקנַארק

 ןוא טעטש ערעדנַא רעדָא דנַאלסיוא ןופ

 ; ףליה עשיניצידעמ ןפרַאד ןוא םַאזנייא ןענייז

 ןוא טעברַא טימ טגרָאזַאב סָאװ ,רעד ןוא

 רעטרעדנוה "סיפ יד ףיוא קעװַא טלעטש;

 ,םונחיג סרעלטיה ןופ םיטילּפ עטעװעטַארעג

 ?לוָאּפ וָאשזד רעד טָא סע זיא רעוו ןוא

 סָאװ ,בצק ַא ,שטנעמ-סקלָאפ רעטושּפ ַא --

 טָאה ןוא ,טעברַא ןייז ןופ ןבעל ַא טכַאמ

 .טייקכעלשטנעמ ןוא רשוי רַאפ ליפעג ַא

 -עגָאלשרעד ןדעי רַאפ ץרַאה םערַאװ ַא טָאה

 ןוא רוטלוק עשידיי ןעמעו רעבָא ,םענ

 לקיטש ןייז טָאה סָאװ ,טנָאנ רָאג ןענייז טסנוק

 ,םואעזומ ןטַאװירּפ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ םייה

 טָאטש-םייח ןייז זַא ,טגרָאז רעכלעוו ןוא

 וצ טייהנגעלעג ַא ןבָאה לָאז עיפלעדַאליפ

 -נָאק ַא ןרעה ,גנולעטשרָאפ עשידיי ַא ןעעז

 עיצקעל עשידיי ַא ןעניואווייב ןוא טרעצ

 ,ךוב שידיי ַא ןפיוק יצ

 רעטלַא רעד ןיא טָאה סָאװ ,לוָאּפ וָאשזד

 ןריובעג זיא ,ַאדָאװילָאּפ ףסוי ןסייהעג םייה

 רעד .ןלױּפ ,ןידנעב ןיא 1892 ןיא ןרָאװעג

 ןייק רעבָא ,רעדיײנש ַא ןעוועג זיא רעטָאפ

 טינ זיא טעברַא ןייז ןופ בוטש ןיא הסנרּפ

 עגַאל עלעירעטַאמ יד ןעו טשרע .ןעוועג

 -ַאפ רעד טָאה ,רעסעב לסיבַא ןרָאװעג זיא

 זיא לסָאי ,טפעשעג-רעדיילק ַא טנפעעג רעט

 ַא ,רעקרַאטש ַא רעבָא ,רעדליװ ַא ןסקַאװעג
 ןרָאװעג ןעמונעגוצ זיא רעטָאפ רעד .רוביג

 לסָאי ןוא המחלמ רעשינַאּפַאי-שיסור רעד ןיא

 רעד ןיא ןפלעה ירפ ןבייהנַא טזומעג טָאה

 א ייב ןטעברַא ןעמונעג טָאה רע .הסנרּפ

 -מײהַא קירוצ זיא רעטָאפ רעד ןעוו .בצק

 טזומעג םעד בילוצ ןוא רעקנַארק ַא ןעמוקעג

 -ניהַא רעטעּפש רע טָאה ,ץייווש ןייק ןרָאפּפָא

 טעברַא ָאד .החּפשמ עצנַאג יד טגנערבעג

 -ינש ייב ךָאנרעד ,בצק ַא ייב רעירפ לסָאי

 טבייה ,קריצ ַא ףנעג ןיא טמוק'ס ןעוו .יירעד

 *שיצקַארטַא; סלַא ןטעברַא וצ ןָא טרָאד רע
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 "רעלסערא ַא יװ סױרַא רע טערט ךָאנרעד

 ןייז ןיא *ןזייװַאב , ךיז טרָאפ ןוא זירַאּפ ןיא
 טמענ ,ןעמוקעגקירוצ .,ןידנעב טָאטש-טרובעג
 .בצק ַא ייב ןטעברַא רעדיוו רע

 -ןטסילקיצ ייווצ ךרוד רע טרעוו 1914 ןיא

 זיא ָאד .עקירעמַא ןייק טקישעג סעמריפ

 "נָא טָאה רע ןוא המחלמ יד ןכָארבעגסיױא

 ןייז ןיא רעטעפ ַא ייב לעטש ַא ןעמונעג

 ךָאנרעד ,עיפלעדַאליפ ןיא טפעשעג-שיילפ

 ,קידנעטשטסבלעז ןרעוו טבורּפעג רע טָאה

 ךָאנרעד ,טנעס ַא זיב ןרָאלרַאפ טָאה ןוא

 זיב רעטלעטשעגנָא סלַא טעברַאעג רעדיוו

 ,קידנעטשטסבלעז ןרָאװעג רעדיו זיא רע
 ,עּפָאריײא ןופ עילימַאפ ןייז ןַאד טגנערב רע

 שירַארעטיל, ןיא 1922 ןיא ןָא ךיז טסילש ןוא

 ךיז טָאה רע ."לקניוו-טסנוק ןשיטַאמַארד

 סמכילע-םולש ןיא טקילײטַאב טלָאמַאד טניז

 ?רָאטקָאד ַא רָאנ; ,"?אבה םלוע , סרעטקַאנייא

 סנעזיר ןוא סיקסניּפ ןיא ,"ןשטנעמ, ןוא

 ןסעיּפ עצנַאג ןיא ךיוא ןוא סרעטקַאנײא

 עקיטכיו עכלעזַא טליּפשעג טָאה רע ואוו

 ענירג, סנייבשריה ןיא "רעב שריה; יו ןלָאר

 סיקסנַא ןיא "רעצינירב רעדנעס; ,*רעדלעפ

 ןיא טליּפשעג רע טָאה 1921 ןיא ."קוביד;

 טָאה רע ןוא "דרעב, סלקריט רעב דוד

 -עטשרָאפ ייר ַא ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז

 .רעליּפשױש עלענָאיסעּפָארּפ טימ ןעגנול

 רע ,בצק א ןבילבעג זיא לוָאּפ וָאשזד

 טינ זיא רע זַא ,רעטנוא רדסכ טכיירטש

 -ַאב טכער טימ רעבָא ,טנעגילעטניא ןייק

 ױזַא טקנוּפ ,, :ןַאהַאק ןָאמָאלָאס םיא טנכייצ

 לָאּפ וָאשזד ךיוא זיא רַאצייװש טרעבלַא יו

 ָאד זיא'ס ביוא .טסילַאעדיא רעשיטקַארּפ ַא

 -ייב םענעגייא ךרוד ןקידערּפ יוװ ךַאז ַאזַא

 ענעמוקלופ ריא לָאּפ וָאשזד זיא ,ליּפש

 ,"גנורעּפרעקרַאפ

 רֶע זַא ,רעדנואוו ןייק טינ רעבירעד זיא

 טשַארעביא טינ טרעװ רע .דימ טינ טרעוװו

 -ייצסיוא יד ןופ רעביא טינ ךיז טמענ ןוא

 ,רעטרעוװו:ביול ןוא ןטעקנַאב ןוא ןעגנונעכ

 -ַאב ןוא טרעהעגנָא ןיוש ךיז טָאה רע סָאװ

 ַא סעּפע טײטשטנַא סע ןעװ ןוא ,ןעמוק

 לָאּפ וָאשזד זיא ,ןינע-רוטלוק רעקיטכיוו

 רע טָאה ױזַא .ןָאט וצ סעּפע טיירג דלַאב

 ןגעו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעװ ןָאטעג

 ןירעלטסניק רעד ךָאנ קנעדנָא ןַא ןלעטש

 רע טָאה ױזַא ,ווָאקרוט-דלעפנעמולב  ַאנַאיד

 טעדנירגעג 1962 ןיא ךיז טָאה'ס ןעוו ןָאטעג

 עיפלעדַאליפ ןיא ןייארַאפ רעשיטַאמַארד ַא

 .רעטַאטעט שידיי ןבעלוצפיוא קעווצ ןטימ

 טּפַאלק ץרַאה םערַאװ סיורג סלוָאּפ וָאשזד

 שירעפעש ןוא ךעלשטנעמ זיא סָאװ ,ץלַא רַאפ
 ,שידיי



 לדנעמ

 ַאקשורטעּפ

 ןכעלרעסיוא ןפיוא

 עכעלנייוועג ַא ןעזסיוא

 ןעמייה ששידיי עקילָאצמוא ךס ַא יוװ בוטש

 -רַאפ -- עמַאמ-עטַאט .םייחה רעטלַא רעד ןיא

 טיורב לקיטש סָאד ןטעברַאסיױא ןיא ןָאט

 ןלָאז ייז זַא ןעז ןוא רעדניק ערעייז רַאפ

 ,בוטש רעד טָא ןיא רעבָא .ןדיי ןסקַאוופיוא

 -כעט ןוא ןיז עכעלטע ןעוועג ןענייז סע ואוו

 רעדעי .טכָאקעג ןוא טזיורבעג טָאה ,רעט

 טלעוו ַא ןעוועג זיא רעדניק יד ןופ רענייא

 ןרעטלע יד .ןטלעװ טיובעג ןוא ךיז רַאפ

 רעבָא ,םידיסח רעקרָאװ ןעוועג עקַאט ןענייז

 -.טעּפ הניד הייח ןוא לארשי ןופ רעדניק יד

 טימ ךיז טקעמשעגנָא ןיוש ןבָאה ַאקשור

 ,הלכשה

 ץרעמ 22 םעד ןריובעג ,לדנעמ ןוז רעייז

 ןיא טנרעלעג טָאה ,עשרַאװ:-עגַארּפ ןיא 1

 ךיז טייצ:םירוּפ ןוא תובישי ענעדישרַאפ

 ןליּפש-ףסויתריכמ יד ןיא טקילײטַאבטימ

 -רעטנוא זיא רע ןעוו .םירוחב-הבישי יד ןופ

 -רעטעברַא רעד ןיא ןײרַא רע זיא ,ןסקַאװעג

 ,טפעשעג "יט ַא ןיא טעברַאעג .,גנוגעװַאב

 ךיוא לָאז טרָאד זַא ,טלָאװעג לַאפוצ רעד טָאה

 רענערָאװעג-טמירַאב רעטעּפש רעד ןטעברַא

 ןוא ,יקצַאש בקעי .רד רעקירָאטסיה רעשידיי

 ךיוא ךָאנרעד זיא טפַאשטניירפ עקיזָאד יד

 ןוא יקצַאש .,רד ןשיװצ ןרָאװעג ןדנוברַאפ

 רעגַארּפ,- םעד ,רעדורב ןרעגנוי סלדנעמ

 ןשידיי ןטמירַאב רעטעּפש םעד ,?יוליע

 םעד ,דמולמ ןסיורג ןוא ןַאמסטּפַאשנסיװ

 -טעּפ החמש ,רד ,תוינשמ ןופ רעצעזרעביא
 ,(ה"ע) ַאקשור

 טָאה המחלמ-טלעו רעטשרע רעד תעב

 רעשיסור רעד ןיא טנידעג אקשורטעּפ לדנעמ

 רעטניה ןרָאװעג טעדנואוורַאפ זיא ,עעמרַא

 -עג ןיא ןרָאװעג ןעמונעג זיא ןוא שזדָאל

 .טימ עלַא יו .ןשטייד יד ייב טפַאשנעגנַאפ

 טָאה עילימַאפ-ַאקשורטעּפ רעד ןופ רעדילג

 ןוא ןלױּפ ןופ טרעדנַאװעגסױא ךיוא רע

 טימ רע טָאה ָאד .עקירעמַא ןיא ןעמוקעג

 רעשידיי רעד טנידעג עביל רעקידלַאװעג ַא

 וצ גנואיצַאב עמערַאװ ַא טַאהעג ןוא רוטלוק

 .רעטַאעט שידיי ןוא רוטַארעטיל עשידיי

 ןברָאטשעג רע ןזיא 1952 לירּפַא 7 םעד

 ,קרָאי-וינ ןיא

 הרובד

 ןַאמרָאפ

 רעד ייס ,היול יד ייס

 ,רעטעּפש טנווָא-הרכזה

 הרובד טבילַאב ןוא ןעעזעגנָא יו ןזיװַאב ןבָאה

 ןטכיש עטיירב יד ייב ןעוועג זיא ןַאמרָאפ

 .קרָאי וינ ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ

 זיא (ןיילק : םייה רעד ןופ) ןַאמרָאפ הרובד

 -יילק ןיא 1892 ינוי 6 םעד ןרָאװעג ןריובעג

 חרזמ ,ווָאלאמיר ןבענ ,עקנישטש לטעטש םענ

 א וצ ןעמוקעג גנוי רעייז זיא יז .עיצילַאג

 -רַא ןעגנַאגעג ןוא ,עקירעמַא ןיא רעדורב

 ןַאמרָאפ ןאטיענ יוװ דלַאב .ּפַאש ַא ןיא ןטעב

 ןבָאה ,1908 ןיא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג זיא

 רָאא עכעלטע ,טבילרַאפ ,טנעקַאב ךיז ייז

 1914 ןיא ןוא ןרָאװעג טבָאלרַאפ רעטעּפש

 ַא ןעוועג זיא ןבעל רעייז .טַאהעג הנותח

 ןשױװצ טשרעהעג טָאה סע לייוו ,סכעלקילג

 דימת טָאה יז ןוא ,שינדנעטשרַאפ סיורג ַא ייז

 -לעזעג ענייז עלַא ןיא ןַאמ ריא ןפלָאהעג

 ,ןטעטיוװיטקַא עכעלטפַאש

 ןיא דילגטימ ַא ןעוועג זיא ןַאמרָאפ הרובד

 -לעב ,ירעליזקע סידיעל רעניטשלעפ רעד

 ,ןעיורפ ןרענָאיּפ ,רעטנעס שיאושזד זוָאר

 ןַאמ ריא יו ,ןוא טוטיטסניא םכילע-םולש

 -רַא, ןוא סנעיילע לקירטַאעט עשידיי יד ןיא

 -טע ןגיוצרעד ןבָאה ייז ."טניירפ ןוא ןטסיט

 .ענוצ דימת ייז ןבָאה סָאװ ,רעדניק עכעל

 ,ץרא ךרד ןוא דובכ ךס ַא טלייט

 ןַאמרָאפ הרובד זיא 1962 לירּפַא 4 םעד

 זיא גָאט רעד ןוא ,קרָאי וינ ןיא ןברָאטשעג

 עקילָאצמוא עריא ייב גָאט-רעיורט ַא ןעוועג

 ןוא היול רעד ייב םידיּפסמ יד ןוא ,טניירפ

 ןענייז סָאװ ,טנוװָא-הרכזה םעד ייב רעטעּפש

 שסיורג עלַא ןופ רעייטשרָאפ ןופ ןענַאטשַאב

 ןופ ןוא סעיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ עשידיי

 -נורעדליש ערעייז טימ ןבָאה ,טײלסדנַאל יד

 -פיוא לָאמַא ךַאנ סעקיטסירעטקַארַאכ ןוא ןעג

 ,הדבא עכעלסעגרַאפמוא עסיורג יד טשירפעג

 ןעטיינ

 ןַאמרָאפ

 -ביל ןופ ןזיירק יד ןיא

 ןשידיי ןופ רעבָאה

 ןופ הביבס רעד ןיא ,קרָאי וינ ןיא טרָאװ

 רַאפ םינקסע יד ןשיװצ ,רעליּפשיש עשידיי
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 רעבָא ,סניײּפמַאק עלַאנָאיצַאנ ענעדישרַאפ

 רעניטשלעפ ענייז ןשיװצ סרעדנוזַאב ץנַאג

 ןַאמרָאפ ןעטיינ רעכיוה רטד זיא טײלסדנַאל

 -יפ ןייז בילוצ רָאנ טינ ןעעזעגנָא ןוא ךיוה

 בילוצ ,םיבוט םישעמ ענייז בילוצ רָאנ ,רוג

 גנולדנַאה ןופ ןפוא ןייז ,ןטעטיוװיטּלַא ענייז

 | ,םינינע עלַא יד וצ גנואיצַאב ןוא

 "דיוו ?ןדנובעג ןוא טּפינקעג; ךוב םעד ןיא

 םיוב לרעב רבח ןוא ןַאמסדנַאל ןייז םיא טעמ

 טריפ רע ןכלעוו ןיא ,לטיּפַאק רעסערג ַא

 ןֶָא טנגוי עמַאס ןייז ןופ ןענעטיינ סױרַא

 ןריובעג 1892 רַאונַאי 15 םעד זיא רע ןעוו

 -ייז ואוו ,עניאַארקוא ,ןיטשלעפ ןיא ןרָאװעג

 תעב ,רעטעּפש ןענייז עכלעוו) ןרעטלע ענ

 "וצ ןעמוקעגמוא עקַאט טרָאד ןעמָארגָאּפ יד

 (רעדילגטימ-החּפשמ ערעדנַא יד טימ ןעמַאז

 יד ֹוצ שינטלעהרַאפ ןיא עכעלגעמרַאפ ץנַאג

 ,טָאטש ןיא טייל עמערָא עשידיי לָאצ עסיורג

 עשידיײילענָאיצידַארט ַא ןבעגעג םיא ןבָאה

 ,גנואיצרעד

 טָאה סָאװ ,ןענעטיינ טריזירעטקַארַאכ םיוב

 ןטוג ַא יו ,לסינ ןפורעג ךיז טלָאמַאד ךָאנ

 -עגסורַא טלָאמַאד ןיוש טָאה סָאװ ,רענרעל

 סָאװ ,"ךיא; םענעגייא ןַא ןופ םינמס ןזיוו

 טכָאק סע רָאנ ,ןַאּפש ןיא ןייג וצ טנייפ טָאה

 זיא .רעריפ ַא ןרעו וצ םיא ןיא טדיז ןוא

 ןַאמרָאפ ןעוו זַא ,ךעלריטַאנ ץנַאג רעבירעד

 טָאה ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג 1908 ןיא זיא

 םיבורק וצ טעילוטעגוצ רָאנ טינ ךיז רע

 ןביוהעגנָא דלַאב טָאה רָאנ ,טײלסדנַאל ןוא

 רע .ייז רַאפ ןָאט רע ןָאק סָאװ ןטכַארט

 -נוא רעניטשלעפ ןטשרע; ןיא ןָא ךיז טסילש

 ןיא ןיירַא טערט .,"ןייארַאפ סגנוציטשרעט

 -ַאב יד ךרוד טייג ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד

 ,סעיצַאטיגַא ןוא ןקיירטש ןופ הרדס עטמיר

 רוטַארעטיל עשידיי יד הדמתה טימ טנעייל

 ןופ רעבָאהביל רעטנערברַאפ ַא טרעוװ ןוא

 ןוא גנַאל טינ טרעיוד סע .רעטַאעט ןשידיי

 עקַאט ,ןייארַאפ ןופ רעריפ רעד טרעוװ רע

 יד ןָא ןעמוק'ס ןעוו ןוא ,טנעדיזערּפ רעד שממ

 סעקישטמָארגָאּפ יד סָאװ ,תועידי עקירעיורט

 טפרַאװ ,םייה רעטלַא רעד ןופ טכַאמעג ןבָאה

 ןפַאש וצ ןבעל ןוא בייל טימ ןיירַא ךיז רע

 ןּפַאלק ןוא ןייג וצ דימ טינ טרעוו רע ,ףליה

 -סדנַאל ןפור ןוא ןענָאמ ,ןקעװ ,ןריט רעביא

 ןעיב רע טפלעה רעבָא קיטייצכיילג .טייל

 ןוא ,םייה רעיינ רעד ןיא ןבעל עשידיי סָאד

 ןופ סנייא זיא רעטַאעט טסנוק עשידיי סָאד

 טוט רע עכלעוו רַאפ רעדניק סגנילביל ענייז

 ,טעברַא-ספליה ךס ַא

 ןוא ,םיא וצ טוג זיא לַאזקיש סָאד ןעוו

 -ַאב ןוא ,ירדנָאל-םיטס עסיורג ַא טנפע רע

 הרוכב יד רע טיג ,ןשטנעמ ךס ַא טקיטפעש

 טרעוװו ןיטשלעפ ןעוו ןוא ,טײלסדנַאל וצ

 ןוא טריזינַאגרָא סָאװ ,רעד רע זיא ,בורח

 עלעירעטַאמ יד ןופ לייט ןטסערג םעד טּפַאש



 לָאז סָאװ ,ךוב-רוכזי ַא ןבעגוצסורַא ןעלטימ

 -םייה רעטבילַאב ןייז ךָאנ טנעמונָאמ ַא ןביילב

 -לעפ יד ןופ קנעדנָא םוצ ךובלמַאז, ,טָאטש

 ,(ןטייז 560 ,1937 קרָאי וינ) "םישודק רעניטש

 ןיוש טימרעד רשפא ךיז ןטלָאװ ערעדנַא

 רע .ןַאמרָאפ ןעטיינ טינ רעבָא ,טקיאורַאב

 -מַאק עלַאנָאיצַאנ ענעדישרַאפ ךיז טעמדיוו

 רַאפ טפַאש ןוא בדנמ ןײלַא זיא ןוא סנייּפ

 טייצ רעבלעז רעד ןיא .סעמוס עסיורג ייז

 וצ ןטכילפ ענייז טינ רעבָא רע טסעגרַאפ

 רע ,טלעוו-רעלטסניק רעד ןיא טניירפ ענייז

 -ידיי ,ןלַאנרושז עשידיי ענעדישרַאפ טציטש

 רעד זיא ןוא רעלטסניק ןוא רעביירש עש

 םעד ןופ רעריפנָא רעד ןוא רָאטַאיציניא

 ייוצ יד ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,טעטימָאק

 רצוא ןַא ,"טלייצרעד רעלדַא יליצ,; דנעב

 .עטכישעג-רעטַאעט רעשידיי ןופ ןלַאירעטַאמ

 ןַאמרָאפ זַא ,ךעלריטַאנ רעבירעד סע זיא

 2 יד ןיא דילגטימ רענעבעגעגרעביא ןַא זיא

 -רעטַאעט רעשידיי רעד ןופ סעיצַאזינַאגרָא

 ןוא סנעיילש לקירטַאעט עשידיי :עיסעפָארּפ

 ,טניירפ ןוא ןטסיטרַא

 -יינ טָאה ,הרובד יורפ ןייז ןופ טיוט ןכָאו

 הנותח 1962 רעבמעצעד 9 םעד ןַאמרָאפ ןעט

 ןירעליפשיוש רעטמירַאב רעד טימ טַאהעג

 טציא ייז ןענַאּפש ןעמַאזוצ ןוא רעלדַא יליצ

 ןבעל שידיי טכע ןַא ןופ געוו םעד רעטייוו

 לטע

 ןַאמרופ

 םעד וצ טרעהעג טָאה

 ןופ ןעיורפ עשידיי ּפיט

 סָאד ןפירגַאב ןבָאה סָאװ ,םייה רעטלַא רעד

 ךיז ןבָאה ,ןבעל עשידיי רענַאקירעמַא עגיה

 רעבָא ,ןבעל םעיינ םעד ןיא טרעגריבעגנייא

 -לֵא רעד ןופ ,עטלַא סָאד ןסעגרַאפ טינ ןבָאה

 ךיז טינ טיײרפַאב טינ ךיז ןבָאה ,םייח רעט

 עטוג יד ןופ סעילימַאפ ערעייז טינ ןוא

 -מיטסקלַָאפ ןשידיי ןטלַא םשד ןופ תולעמ

 טעטש עניילק עקילָאמַא יד ןיא ןבעל ןכעל
 ,ךעלטעטש ןוא

 רעטכָאט יד יוװ ,ןילָאװ ,ץערָאק ןיא ןריובעג

 -ַאב ַא ,((רפוס רעד יסונ) ןאגראמס ןתנ ןופ

 טמירַאב ןעוועג זיא סָאװ ,ם"תס רעטסואוו

 הנותח רָאי 16 וצ יז טָאה ,טנגעג רענעי ןיא

 ןיא רעטעברַא ןַא ,ןַאמרופ יכדרמ טימ טַאהעג

 ןוא ןיז 2) רעדניק 4 טימ ןוא ,דָאװַאז סנַאמסוז

 ,קרָאי-וינ ןיא 1909 ןיא ןעמוקעג (רעטכעט 2

 ןייז ןבעגפיוא טזומעג טָאה ןַאמ רעד ואוו

 ןַא ןיא ןפרַאװנײרַא רָאג ךיז ןוא עיסעפָארּפ

 -רעביא ןייז ,ץנעגילעטניא ןייז : ְךַאפ רעדנַא

 םיא טָאה ןטעברַא וצ ןליוו ןוא טייהנבעגעג

 -ײנַאגרָא יד ןופ רענייא ןרעוו וצ טריפרעד

 ,*לַאנָאשענרעטניא , ןופ 35 לַאקָאל ןופ סרעז

 -פיוא יד ןעמונעגרעביא טָאה ןַאמרופ לטע

 "ניק עריא ןופ גנואיצרעד רעד רעביא טכיז

 ערעגנוי יד ןוא ןוז ןרעטלע םעד ןוא ,רעד

 עשידי עטשרע יד ןיא טקישעג רעטכָאט

 ַא ןעמוקַאב ןבָאה ייז ואוו ,ןלוש עלַאקידַאר

 ַא קידנציזַאב .גנואיצרעד עשידיי ענרעדָאמ

 יז טָאה ,קיזומ רעשידיי וצ ליפעג ןקידלַאוג

 ןשידיי ןטמירַאב ןטימ טעדניירפַאב טנָאנ ךיז

 -עג ךיוא ןוא אדנוקעס םולש רָאטיזָאּפמָאק

 ןשידיי ןופ ןירעבָאהביל עקידלַאװג ַא ןרָאװ

 -עט םענייר ,ןרעסעב ןופ רעדנוזַאב ,רעטַאעט

 טינ שממ טָאה יז זַא ,ןגָאז ןָאקימ .רעטַא

 ןשידיי; ןופ גנוריפפיוא ןייק טזָאלעגכרוד

 רעבלעז רעד ןיא רעבָא ,?רעטַאעט טסנוק

 ַאד ןענייז סע זַא ,ןסעגרַאפ טינ יז טָאה טייצ

 ןוא ,טייקשידיי ןיא ךיז ןבעלוצסיוא ןגעוו ךָאנ

 יז טָאה טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג ריא ןיא

 רעד רַאפ "סירעליזקע סידיעל, יד טציטשעג

 הבישי סטייה ןוַארק יד ןוא תעדו הרות הבישי

 טָאה טייהרעקנַארק וליפא ןיוש .ןילקורב ןיא

 -רַא עכעלטפַאשלעזעג ריא ןָאטעג רעטייוו יז

 -ַאנ 7) ו"טשת ןושח ב"כ טָאה יז זיב ,טעב

 ףיא ןגיוא עריא ןסָאלשעג (1955 רעבמעוו

 ,קיביײא

 -טימ ,ןַאמרופ ןַאמרָאנ ,ןוז רערעטלע ריא

 עיצַאטס-ָאידַאר רעשידיי רעד ןופ רָאטקעריד

 עטוג יד רָאפ טצעז ,?יד-יוו-יא-וילעבָאד;

 .רעטומ ןייז ןופ םישעמ

 םַאיליװ

 ןַאמדירפ

 ןיא 1904 ןריובעג

 ייב ,ןלױּפ ,ץיוװָאנסָאס

 רע טָאה ,םירחוס ,ןרעטלע עשיתיבה-לעב

 ןרעטנוא .גנואיצרעד עזעיגילער ַא ןעמוקַאב

 -עג לבבורז רעריפ-ןויצ ילעוּפ ןופ סולפנייא

 ,.צ"ּפ עּפורג-טנגוי רעד ןיא דילגטימ ַא ןרָאװ

 רעד טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 טָאה ןוא ץנעטסיזקע ןייז ןרָאלרַאפ רעטָאפ

 ןיא קידנזָאלרעביא ,עקירעמַא ןייק טרירגימע

 -רעד ןוא רעדניק 8 טימ יורפ ןייז םייה רעד

 -ָאפ רעד טָאה ָאגַאקיש ןופ .תרבועמ ךָאנ וצ

 -לעוו לָאז ןעמ זַא ,יורפ ןייז ןטַארעג רעט

 -לטיה ַא רַאפ ןענרעל ,רוכב םעד ,ןעלוו

 ןיא ןעמוק ץונוצ קרַאטש טעוװ סָאװ ,רעכַאמ

 זיא סָאװ ,טסייג רעקיאורמוא רעד .עקירעמַא

 ןענַאמדירפ ייב שיטסירעטקַארַאכ ןבילבעג
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 -עג טינ ןיוש טלָאמַאד םיא טָאה ,טנייה זיב

 טינ טָאה רע .טרָא ןַא ףיוא ןציזנייא טזָאל

 ןוא עקירעמַא ןייק ןרָאפ םוצ זיב טרַאװעג

 ,שודָאל ,עשרַאװ ןייק ןרָאפעג לייוורעד זיא

 ןשידיי םוצ עביל סיוא ןוא ,גרעבמעל ,עקָארק

 -ןײרַא לייורעד םוטעמוא רע טָאה ,טרָאװ

 סָאװ ,סעּפורט טימ ןליּפשוצטימ טּפַאכעג

 ױזַא ,ץניוָארּפ רעד רעביא ןרָאפמורַא ןגעלפ

 ,עיגלעב ןייק קעװַא רע זיא ,קידנרעדנַאוװ

 טייצ רעצרוק ַא ןופ ךשמ ןיא טָאה רע ואוו

 טפעשעג ַא ןציזַאב וצ ?טעברַאעגפױרַא; ךיז

 -ביילג .ןינב םענעגייא ןַא ןוא טיה-ןעמַאד ןופ

 -עג ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז רע טָאה קיטייצ

 ןדנירג ןפלָאהעג ,טעברַא רעכעלטפַאשלעז

 סערּפ ַאל בולק, םעד יוװ ,ןטלַאטשנַא עשידיי

 טרָאּפס ַא ,"םחל תיב, ,"ארזע, ,"וויוושז

 -רַאפ ןשיליוּפ םעד טריזינַאגרָא טָאה ,בולק

 -עג ןבילקעגסיוא זיא ןוא ,לסירב ןיא דנַאב

 רעד וצ טַאגעלעד סלַא 1928 ןיא ןרָאװ

 ,ביבא לת ןיא עדַאיבכמ

 םעד טליפרעד סיוארָאפ רע טָאה קילג םוצ

 ןרַאפ םישדח ייוצ ןוא ןברוח ןדנעמוקנָא

 המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא

 ןייז טימ ןוא עיגלעב ןיא טזָאלעגרעביא ץלַא

 ,(ירעק) רעטכָאט ַא ןוא (ינעפ) טלעגייפ יורפ

 בלַאה ַא זיולב קידנעייז .עקירעמַא ןייק קעוװַא

 -גירגעג טרָאד רע טָאה ,קרָאי וינ ןיא רָאי

 טָאה סָאװ ,ןייארַאפ ןשידיי שיגלעב םעד טעד

 -ָאיצַאנ שידיי ןָא ןסָאלשעגנָא רעטעּפש ךיז

 ,(430 שטנערב) דנַאברַאפ רעטעברַא ןלַאנ

 .רערושזערט ןעוועג זיא ןַאמדירפ ואוו

 ןיא ןעמוקעגנָא 1941 רעבמעצעד 5 םעד

 ,טצעזַאב ךיז טָאה רע ואוו ,סעלעשזדנַא סָאל

 קרַאטש ךיז ,יורפ ןייז טימ ,רָאנ טינ רע טָאה

 -עג טָאה רע ואוו ,רחסמ ןיא ןפרָאװעגניײרַא

 טייצ עצנַאג יד רָאנ ,החלצה סיורג טַאה

 -ַאזינַאגרָא עשידיי ןעיוב ןייא ןיא ןטלַאהעג
 ,"יטעייסָאס עשידיי עשיגלעב, יד יװ ,סעיצ

 זיא רע ואוו ,"בולק לשָאס רעשזדָאל; םעד

 ,טנעדיזערפ ןעוועג רָאי עכעלטע עדייב ןיא

 טימ ןָא טריפ ןוא טריזינַאגרָא 1962 ןיא ןוא

 ַא ,"ּפוָאה וָא יטיס יהט וװָא סרַאטס, יד

 םעד תבוטל ןעגנולעטשרָאפ טיג סָאװ ,עּפורג

 ןפַאש וצ ןזיוװַאב ןיוש טָאה ןוא ,טלַאטשנַא

 יד ךרוד קעוצ םעד רַאפ סעמוס ערעסערג

 אפוג ןַאמדירפ עכלעוו ףיוא ,ןעגנולעטשרָאפ

 "רעקילפ-ןעקישט, רעד סלַא סױרַא טערט

 ."טכירעג ןיא ץל, רעד ןוא

 -סױרַא ןוא טסַאפרַאפ ךיוא טָאה ןַאמדירפ

 "ןעייג ןוא ןעמוק ןרָאי; רעדיל ייווצ ןבעגעג

 -סױרַא רעד ןעוועג זיא ןוא ,"ןדרי םייב , ןוא

 -עלב בוט-םוי רעינרָאפילַאק, יד ןופ רעבעג

 רַאפ עזַאב עלעירעטַאמ יד קידנּפַאש ,"רעט

 ,עבַאגסױא רעד

 עשידיי ךס ַא ןיא דילגטימ ַא זיא ןַאמדירפ

 טימ ּפָא ךיז ןביג סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא



 םינינע-רוטלוק ןוא עכעלטפַאשלעזעג עשידיי

 יורפ ןייז ,לארשי תנידמ רַאפ ףליה טימ ןוא

 -ָאיּפ בולק-"הרורד, ןיא דילגטימ ַא זיא ,ינעפ

 ןוא טייקכעלטפַאשלעזעג עשידיי .ןעיורפ ןרענ

 -ָאק ייז זַא ,ןסייוו ןתוכרטצה-רוטלוק עשייזיי

 .טַאט ןוא טַאר סנַאמדירפ ףיוא ןציטש ךיז ןענ

 ףסוי

 ָאלעבַארַאק

 ,טיוט רעגנילצולּפ ןייז

 ,םייה רעד ןופ טייוו

 טקריוועג טָאה רע ואוו ,הביבס רעד ןופ טייוו

 -צולּפ ױזַא ןעמוקעג זיא ,טבעלעגסיוא ךיז ןוא

 .טקריוועג טָאה סע זַא ,שיגַארט ױזַא ןוא גניל

 -יסערגָארּפ רעשידיי רעד ןיא םרוטש ַא יו

 בלב טנידעג טָאה רע עכלעוו ,טלעװ רעוו

 .שפנו

 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא ָאלעבַארַאק ףסוי

 טָאה רע ,ןליוּפ ,עשזמָאל ןיא 1903 ץרעמ 3

 גנואיצרעד עשידיי-לענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב

 ַא ןיא טנרעלעג טייצ עצרוק ַא וליפא ןוא

 -עג-רוטקַאפונַאמ ַא ןיא קידנטעברַא .הבישי

 ןגיױצעגנײרַא ירפ רָאג ךָאנ רע זיא ,טפעש

 -עװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא ןרָאװעג

 ,"דנובמָאקק ןופ דילגטימ ַא יװ ןוא ,גנוג

 ןלױּפ ףיוא שרַאמ ןשיטסיװעשלַאב ןתעב

 ןופ .ענווָאק ,דנַאלסיוא ןייק טרעדנַאוװעגסיױא

 ואוו ,אבוק ןייק 1924 ןיא טרירגימע טרָאד

 ןעוועג ,ןטנַארגימיא עשידיי בור'ס יװ ,זיא רע

 זורק ַארעיוװ ןייק קעװַא ךָאנרעד ,רעלדעּפ ַא

 א טנפעעג ןיֹוש טָאה רע ואוו ,(ָאקיסקעמ)

 טנפעעג 1928 ןיא ןוא ,טפעשעג-ליטסקעט

 -עג רע זיא ָאד .ַאקיסקעמ ןיא טפעשעג אזַא

 ,"ריבזעג; ןיא וויטקַא רעייז ןרָאוװ

 אינָאס יורפ ןייז ןוא ףסוי ןבָאה 1929 ןיא

 ,אדעראל ןייק ןגָארטעגרעביא ךיז ָאלעבַארַאק

 -ָנַא סָאל ןיא ןעמוקעג 1945 ןיא ןוא ,סַאסקעט

 ךיז ָאלעבַארַאק טָאה טשרע ַָאד .סעלעשזד

 -ידיי ןיא המשנ ןוא ץרַאה טימ ןפרָאװעגנײרַא

 -יא/ ןרַאפ סרעדנוזַאב ,טעברַא-רוטלוק רעש

 ןופ ןייב-ןקור רעד ןרָאװעג זיא רע ואוו ,*ףוק

 ,עיצַאזינַאגרָא רעד

 ןגעו טרעוו *רוטלוק רעשידיי רעד ןיא

 -עגרעביא ךיוא ןעוועג זיא רע; :טגָאזעג םיא

 ןופ ןטיבעג ןוא ןגייווצ ערעדנַא עלַא יד ןבעג

 טימ רע טָאה םוטעמוא .רוטלוק רעשידיי רעד

 -יצ ןייז ןיא .ןפלָאהעגסױרַא טַאט ןּוא טַאר

 זיא ,טפעשעג ןייז ןיא ,ייוודָארב ףיוא ,לרעמ

 ךיוא זיא'ס ןוא ןישַאמביירש ןייז ןענַאטשעג

 ,סעבַאגסיוא-ףוקיא יד ןופ רעגַאל רעד ןעוועג

 זיא רע ,ןטײרּפשרַאפ ןפלָאהעג טָאה רע סָאװ

 ךיוא רָאנ ,רעוט רעיירט ַא רָאנ טשינ ןעוועג

 -עג ןוא ,םענרַאפ ןרעטיירב ַא ןופ רעבעג ַא

 טינ טָאה רע .ץרַאה ןלופ ןטימ רע טָאה ןבעג

 ַא ןופ טמַא ןקידריו םעד ןטלַאהעגנָא רָאנ

 ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא ףוקיא ןופ רעציזרָאפ

 עלַא ןָאטעג קיליו ןוא ןרעג טָאה רָאנ

 ,?ןטעברַא-:ץרַאוװש,

 -רָאפ ןעוועג רָאי עכעלטע זיא ָאלעבַארַאק

 -קנַארק בילוצ ,רעטעּפש ,ףוקיא ןופ רעציז

 ןרעו וצ ןטעבעגּפָא םיוק ךיז רע טָאה ,טייה

 ַא ןזיװעגסױרַא טָאה רע .רַאטשרקעס רָאנ

 ,ןזעוו:לוש ןשידיי ןרַאפ סערעטניא ןסיורג

 ןשידי םעד טציטשרעטנוא סרעדנוזַאב טָאה

 רעד ןיא ןענַאטשעג וזיא ןוא ןייארַאפ-קיזומ

 ןוא ?עניבסקלָאפ; רעקיטרָא רעד ןופ ץיּפש

 -טסניק עשידיי רַאפ טנַאה ענעפָא ןַא טַאהעג

 .עקיטפרעדַאב-טיונ רַאפ ללכב ןוא רעל

 ןסיורג ַא ןריפוצכרוד ןעוועג זיא םולח ןייז

 -רַאו ןיא גנורעייפ-ַאטעג יד ןייזייב : ןַאלּפ

 רעד וצ עװקסָאמ ןייק ןעילפ טרָאד ןופ ,עש

 תנידמ ןייק טרָאד ןופ ןוא גנורעייפ-יַאמ

 רע .גנורעייפ-תואמצעה-םוי רעד ֹוצ לארשי

 ןייז טימ ןעמַאזוצ געוו ןיא טזָאלעג ךיז טָאה

 ןיא גנורעייפ-ָאטעג רעד ייב ןעוועגייב ,יורפ

 ןרָאװעג קנַארק קרַאטש םינּפ ַא .עשרַאװ

 ןגיולפעג ,ןבעגרעטנוא טלָאװעג טינ ךיז רעבָא

 -ונעגניירא טזומעג דלַאב טרָאד ,עװקסָאמ ןייק

 רעקרַאטש ַא ףיוא לָאטיּפש ַא ןיא ןרעוו ןעמ

 -עג געט עכעלטע ךָאנ ןוא עקַאטַאיץרַאה
 זיא שַא יד .1962 לירּפַא 25 םעד ןברָאטש

 -םייה ןייז ןיא ןרָאװעג טריפעגּפָא ףיורעד

 -וקעג זיא רע ואוו ,סעלעשזדנַא סָאל ,טָאטש

 רעד .1962 יַאמ 20 םעד הרובק וצ ןעמ

 28 םעד ןוא היול רעד טָא ייב םלוע רעסיורג

 ןזיװַאב טָאה טנוװָא-דּפסה םעד ייב 1962 יֵנֹוי

 עטיירב יד ייב ןעװעג זיא רע טכבילַאב יװ

 .סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןסַאמסקלָאפ עשידיי

 לאומש

 ןַאמּפרַאק

 -רָאפ רעשיּפיט ַא

 -ידיי רעד ןופ רעייטש

 זיא רוד ןקידרעירפ ןופ ץנעגילעטניא רעש

 סָאװ ,(1889--1962) ןַאמּפרַאק לאומש ןעוועג

 ןשיסורסייוו םעניילק ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא

 -ימַאפ ַא ןיא ,ריזָאמ ןבענ ,עילווָארַאנ לטעטש

 טָאה סָאװ ,ןעטַאט ַא ייב ,רעדניק 12 ןופ עיל

 טָאה רע רעכלעוו ןופ ,עינרַאברַאג ַא טריפעג
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 ןופ ןברַאטשּפָא ןָאנ .הסנרּפ ןגיוצעג םיוק

 ,םייה יד טזָאלרַאפ לאומש טָאה ,רעטומ ןייז

 ןסעגעג; ,ריזָאמ ןיא הבישי ןיא ןענרעל קעװַא

 רעד טימ ןרָאװעג ןסירעגטימ ןוא .,"געט

 -ןקַאב .גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעשידיי

 רענײמעגלַא וצ ןעמונעג ךיז ןוא הקושת ַא ןעמ

 ןילַא זיא רע ואוו ,וועיק ןייק קעװַא ,גנודליב

 קידנגרָאבסױא .רערעל רעטַאוװירּפ ַא ןרָאװעג

 ,טַאט ערענָאיצולָאװער ַא טײגַאב סָאװ ,רבח ַא

 -סערַא ,םיהַא קידנעמוק ,רע טרעוו ,סַאּפ ןייז

 .עמרוט ןיא טקישרַאפ ןוא טריט

 ןוא עקירעמַא ןייק רע טרירגימע 1913 ןיא

 -מורַא ,יירעדיינש ייב קרָאי-וינ ןיא ןָא טבייה

 סלַא ןרידוטש וצ םולח ַא טימ ךיז קידנגָארט

 ןטעברַא רע טמענ רעבָא לייוורעד ,טסיגָארד

 -לעטעק ,ןַאמסדנַאל ַא ייב רָאטס-ידנעק ַא ןיא

 טָאה רע ,ַארָאד ,רעטכָאט סנעמעוו טימ ,ןַאמ

 טערט ןַאמּפרַאק .הנותח רעטעּפש עקַאט

 סָאװ ,שזדעלַאק ןילקורב ןיא ןרידוטש ןיײרַא

 רע ןעוו 1918 ןיא רעביא רעבָא טסייר רע

 ײמרַא רענַאקירעמַא רעד ןיא ןעמונעגוצ טרעוו

 ןכָאנ .ךיירקנַארפ ןיא טנָארפ םוצ טקישעג ןוא

 ןוא ,שזדעלַאק רע טקידנערַאפ ,ןעמוקקירוצ

 ,טנגעג רעשידיי ַא ןיא רָאטס-גָארד ַא טנפע

 רעדניק ןוא יורפ ןייז טימ רע טמוק 1926 ןיא

 -גָארד ַא טנפע רע ואוו ,סעלעשזדנַא-סָאל ןייק

 ןשידיי ןופ ץרַאה ןקיטלַאמַאד ןיא רָאטס

 -גָארד רעד .ןילקורב ןוא ָאטָאס ףיוא ,בושי

 ןּוַאפ טקנוּפ-למַאז רעד ףכית טרעוו רָאטס

 ןשידיי ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי

 סנַאמּפרַאק יד ןכלעוו ןיא ,סעלעשזדנַא-סָאל

 םעד ןיא ,ָאד .שפנו בלב ןײרַא ךיז ןפרַאוװ

 -יא סעיסוקסיד יד רָאפ ןעמוק ,רָאטס-גָארד

 ןעמ טפַאש ָאד ,ןעמעלבָארּפ עשידיי עלַא רעב

 ,רעכיב עשידיי ןבעגוצסױרַא ןטעטימָאק יד

 ןענדרָאוצנייא ,רעביירש עשידיי ןעמענוצפיוא

 ,ג ,ד .א ןעגנומענרעטנוא עשידיי

 -עג ןַאמּפרַאק ךיז טָאה רעבָא סרעדנוזַאב

 טָאה רע .א"וויי ןופ טעברַא רעד טעמדיוו

 ןסיורג םעד טקַאּפרַאפ ןוא טריטרָאס ןיילַא

 טקישעגקעװַא םיא ןוא וויכרַא-רמרמ ןמלק

 רע .קרָאי-וינ ןיא קעטָאילביב-איוויי רעד וצ

 עטלַא ןופ ןבוטש רעביא ןייגמורַא טגעלפ

 ןטנעמוקָאד ,רעכיב עטלַא ןביילק ןוא םיבשות

 םעד ןיא ןוא ,א"ווי רעד רַאפ םיצפח ןוא

 רעשידיי וצ גנורערַאפ ןוא עביל ןופ טסייג

 ,רעדניק ענייז ןגױצרעד רע טָאה ,רוטלוק

 ,ןימינב :יײז ןבָאה טױט ןייז ךָאנ זַא ױזַא

 יד ןוא ןעיורפ ערעייז ,דלָארעה ןוא םירפא

 םייב דנָאפ-רוטַארעטיל ַא ןפַאשעג ,הנמלא

 -ןצסױֹרַא ביבא-לת ןיא גַאלרַאפ-ץרּפ ,ל .י

 ַא רָאי ייוצ עדעי ,ירושז ַא ךרוד ,ןבעג

 ,שידיי ןיא ךוב קיטכיוו



 קעשזד

 ןַאהַאק

 סלַא םיא ןעק ןעמ

 רעבָא ,ןַאהַאק קעשזד

 טפור ןעמ ןעוו ביל אקווד רע טָאה סנטצעל

 ץנַאג ןוא קיסילפ טדער רע .בקעי םיא

 היחמ ךיז זיא רע רעבָא ,שילגנע ךעלריטַאנ

 עכעלטנפע ףיוא אקווד ןוא ,שידיי ןדייר וצ

 גנוי ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק'ס ןעוו ןטירטסױרַא

 -גיזער טימ ןקוק סָאװ ,ערעטלע ;טלַא ןוא

 ףיוא טייקנסיוומוא טימ עגנוי ןוא עיצַאנ

 לענש רעייז ןזיוװַאב טָאה רע .ןושל שידיי

 רעיינ ןייז ןיא טבילַאב ןוא רעלוּפָאּפ ןרעװ וצ

 ,סעלעשזדנַא-סָאל טָאטש-םייה

 טָאה ,ןליוּפ ,יקסַאלדָאּפ-ָאלַאיב ןיא ןריובעג

 -רעד עשידיײ-לענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב רע

 טָאה ,רעטָאפ ןייז ןופ טיוט ןבילוצ .גנואיצ

 ןוא םייה ןייז ןזָאלרַאפ טזומעג ירפ רָאג רע

 טעטש ערעסערג רעביא ןרעדנַאװ ןביױהעגנָא

 זיב ,עיגלעב ,דנַאלשטיײיד ,ןלױּפ ,דנַאלסור ןופ

 רעקיצנַאװצ עקידרעטעּפש יד ןיא זיא רע

 ךיז טָאה רע .עקירעמַא ןיא ןעמוקעגנָא ןרָאי
 ןביױהעגנָא ָאד ןוא ,טיָארטעד ןיא טצעזַאב

 -עג זיא רע .טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג ןייז

 רעד ןופ רעדנירגטימ יד ןופ רענייא ןרָאװ

 ןופ ןוא "ןדיי עשיליוּפ יד ןופ עיצַארעדעּפ,

 ןברוח-רעלטיה ןכָאנ .ןייארַאפ רעלַאיב םעד

 -סדנַאל ענייז ןפלָאהעג ךעלדימרענוא רע טָאה

 ןכוזוצפיוא ןעלטימ עלַא טדנעװעגנָא ןוא טייל

 -רַאפ ןיא טײלסדנַאל ענעבילבעג-ןבעל ענייז !

 ,רעדנעל ענעדיש

 ןיא ןעמוקעג ןַאהַאק קעשזד זיא 1948 ןיא

 -נענרעד ךיז רע טָאה ָאד .סעלעשזדנַא-סָאל

 -ַאב-רעטעברַא רעשיטסינויצ רעד וצ טרעט

 יו ,ןעמונעג גנַאל טינ טָאה סע ןוא גנוגעוו

 .ץיּפש ריא ןיא ןרָאװעג טלעטשעג זיא רע

 ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא רע

 -עברַא ןלַאנָאיצַאנ-שידיי ןופ גייווצ-ןוירוג-ןב

 ךרד ךיז וצ קידנפורסורַא ןוא ,דנַאברַאפ-רעט

 -סקלָאפ ,טפַאשרבח ןייז בילוצ יורטוצ ןוא ץרא

 ןיילַא טוט רע לייוו ,רַאפרעד ןוא ,טייקכעלמיט

 רע זיא ,ערעדנַא וצ טקידערּפ רע סָאװ סָאד

 םוצ ,לָאמ ןטרעפ םוצ ןיוש ,ןרָאװעג טלייוועג

 -רָאפ --- דנַאברַאפ ןקיטרָא ןופ טמַא ןטסכעה

 םעד ףיוא ָאד .טעטימָאק-טָאטש ןופ רעציז

 ךרוד טשַארעביא ןעמעלַא שממ רע טָאה טמא

 גנולקיוװטנַא רעד ךרוד ,ןעוטפיוא ייר עצנַאג ַא

 םעד סרעדנוזַאב ,ןטקעיָארּפ ייר עצנַאג ַא ןופ

 ,((לארשי תנידמ) הנומיד ןיא רעטנעצ-רוטלוק

 ןַא טימ ןעגנורדעגכרוד זיא ןַאהַאק קעשוד

 רעשידיי וצ גנואיצַאב רעמערַאו רעמיטניא

 -געטש זיא ןוא ,רעפַאש עריא וצ ןוא טסנוק

 וצ סָאד ,עטשרע יד ןופ ,יורפ ןייז טימ ,קיד

 .םישעמ טימ ןקיטעטשַאב

 דוד

 קָאלוק

 ,טנעמָאמ ןטשרע ןופ

 -עגניײרַא זיא רע סָאװ

 רעשידיי רעד ןופ אתורבח רעד ןיא ןטָארט

 ןסָאלשעג ייז ןשיווצ זיא ;עיסעפָארּפ-רעטַאעט

 זיא סָאװ ,טפַאשטניירפ עמיטניא ןַא ןרָאװעג

 רעקידתושממ ַא ןיא רעבירַא זייווקיצנייא

 .עביל

 18 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא קַָאלוק דוד

 רע טָאה ָאד ןוא ,קרָאי-וינ ןיא 1897 ינוי

 יטיס רעקרָאי-וװינ םעד טקידנערַאפ 1920 ןיא

 ,שעל ַאטרעב ,רעטסעווש ןייז ךרוד .שזדעלַאק

 רעליּפשיוש ןטמירַאב ןופ ןידניירפ עטנָאנ ַא

 ןיא ןעמוקעג קָאלוק ,רמ זיא ,ץַאז קיוודול

 ,טלעװ-רעטַאעט רעשידיי רעד טימ טקַאטנָאק

 -ערעטניא קרַאטש ןביוהעגנָא םיא טָאה יז

 עשידיי סָאד ןכוזַאב ןביוהעגנָא טָאה רע .ןריס

 ,ןלעפעג רעייז םיא זיא ןליּפש סָאד .רעטַאעט

 םיא טָאה םלוע ןופ גנואיצַאב עמערַאװ יד

 קַאלוק ,רמ זיא לייורעד .ןדנוצעג ךיוא

 זיא ץַאז ןעוו ןוא ,טנעטנוַאקַא ןַא ןרָאװעג

 זיא ,יקסנישמור ףסוי טימ ףתוש ַא ןרָאװעג

 טָאה סָאד .טנעטנוַאקַא רעייז ןרָאװעג קַאלוק

 רעד ןיא טכַארבעגנײרַא רעטנענ ךָאנ םיא

 -ייא ןַא ןרָאװעג זיא רע .החּפשמ-רעטַאעט

 ןדייל ןוא ןדיירפ ערעייז .שטנעמ רענעג

 רעבָא זיא קילב ןייז .ענייז ןרָאװעג ןענייז

 טָאה רעטַאעט .רערעטיירב ַא ןעוועג דלַאב

 ,רעליּפשיוש רעד רָאנ טניימעג טשינ םיא ייב

 זיא ךָאנױזַא ןוא ,רעטַאעט םייב עלַא רָאנ

 עסשידיי יד ןרָאװעג טנָאנ ןטסרעממַא םיא

 סָאװ עיצַאזינַאגרָא יד ,סנעיילע לקירטַאעט

 . טיט ןכָאנ ןוא ןבעל םייב טפלעה ןוא טגרָאז

 .רעטַאעט םייב עטקיטפעשַאב עלַא

 טָאה "סנעיילע, יד ןיא סערעטניא סקָאלוק

 ןוא ,טנָארפ ןיא טקורעגסױרַא דלַאב םיא

 ןופ טנעדיזערּפ רעד רע זיא 1944 טניז

 -ניא רדסכ טרעװ רע .עיצַאזינַאגרָא רעד

 טמַא ןקיזָאד םוצ ןבילקעגסיוא קימיטש

 -נבעגרעביא ,דובכ טימ טגָארט רע ןכלעוו

 -יצרַאה ןייז בילוצ .תוירחַא סיורג ןוא טייה

 רעד ןופ םענייא ןדעי וצ גנואיצַאב רעק

 ןופ גנילביל רעד שממ רע זיא עיסעּפָארּפ

 סָאד זיא ןטסעבמַא ןוא עיסעכָארּפ רעד

 { 19 ָנ

 טעקנַאב םעד ךרוד ןרָאװעג טרירטסוליא

 ןָאזרעּפ 800 ןעוו ,1962 רעבמעווָאנ 18 םעד

 רעייטשרָאפ ןוא ןזיירק-רעטַאעט עלַא ןופ

 יו ,סעיצַאזינַאגרָא עשידי עטסערג יד ןופ

 "ושזד דעטיינויג ,"לארשי רַאפ סדנָאב, יד

 ןבָאה ,*לעַארזיא וװָא סנָאס ירפ, ,?ליּפַא שיא

 ןוא ,דובכ ןטנידרַאפ םעד טלייטעגוצ םיא

 רַאפ סדנָאבק יד םיא טָאה ךָאנרעד דלַאב

 -עגסיוא טעקנַאב ַא ךרוד רעדיוו "לארשי

 .טפַאשביל ןוא גנונעקרענָא רעייז טקירד
 ןקַאלוק ןבָאה רעטרעוו-ביול יד ןוא דובכ רעד
 טניד טַאדלָאס רעטושּפ ַא יװ .טשיורַאב טינ

 רעשידיי רעד טָאט ןוא טַאר טימ רעטייוו רע
 .עיסעפָארּפ-רעטַאעט

 ירעה

 לרױּפטַאר
 א יא יא =

 לריױּפטָאר (ןרהא) ירעה'

 ןרָאװעג ןריובעג זיא

 ענייז .קרָאי-וינ ןיא 1907 יַאמ ןט-1 םעד

 ןופ ,לרעּפטָאר עדלָאג ןוא לאומש ,ןרעטלע

 -ילער ַא ןבעגעג םיא ןבָאה ,קסווָאטיל-טסערב

 -נסילשנייא ,גנואיצרעד עכעלטלעוו ןֹוא עזעיג

 -רעווינוא .י .נ ןיא סרעטסעמעס עקינייא קיד

 טָאה ןרָאטקורטסניא עטַאוירּפ ייב .טעטיז

 ןַא יו טלקיװטנַא ךיז ןוא קיזומ טנרעלעג רע

 רעגנוי ַא יו .רעליּפש-לדיפ רעקיסַאלקטשרע

 רע טריזינַאגרָא ,טסינילָא רעקידנבערטש

 סָאװ ,טעטרַאװק:ךיירטש םכילע-םולש םעד

 -פיוא יד בילוצ ןרָאװעג טמירַאב דלַאב זיא

 לעיצעּפס קידנליּפש ,ָאידַאר רעד ףיוא ןטירט

 -ָאמ עכעלמיטסקלָאפ עשידיי עטרירטסעקרַָא

 ,רעדילסקלָאפ ןוא ןוויט

 ןיא "םשה שודיק; ןופ גנוריפפיוא רעד וצ

 -ַאװצ לרױּפטָאר זיא ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיי

 ןרָאװעג טרישזַאגנַא טעטרַאוװק ןייז טימ ןעמ

 טדײלקַאב ןטערטוצפיוא ןצרַאװש סירָאמ ןופ

 ןַא .?עילעּפַאק סלטָאמ םייח' יו טרימירג ןוא

 -ילַאקיזמ רעד ןופ דליב שיטסינָאיסערּפמיא

 םעד ןופ ןרָאװעג ןלָאמעג זיא עּפורג רעש

 ןסָאלשעגנייא ןוא יקסוװָארטסָא םעס רעלָאמ

 סָאװ ,לַאנרושז ןשירעלטסניק םעד ןיא ןרָאװעג

 ,גנוריפפיוא רעד דובכל ןענישרעד זיא

 -טָאר ךיז טנעקַאב ןזיירק עשילַאקיוװמ ןיא

 -שטערק לעשַאר ןיטסינַאיּפ רעד טימ לריױּפ

 והילא ןזח ןטמירַאב ןופ רעטכָאט ,רַאמ

 :יאנתב הכרב ןייז ייז טיג סָאװ ,רַאמשטערק

 ןעמענ ךיז ןוא רעקיזומ סיוא ןרעוו לָאז רע

 טיג ירעה .ןטפעשעג עוויטנַאטסבוס רעמ וצ

 -רעד טרעוו ,עיציבמַא עשילַאקיזומ ןייז ףיוא

 ,רעליד-רעבמָאל ַא יו טפעשעג ןיא ךיירגלָאפ



 ןופ עזומ רעד וצ יירט רעבָא טביילברַאפ רע

 ,קיזומ

 טָאה ןצרַאוװש סירָאמ טימ טפַאשטניירפ יד

 -טימ ןייז ןופ טייצ רעד טניז ןביוהעגנָא ךיז

 רעייז ןוא רעטַאעט-טסנוק ןשידיי ןיא ןקריוו

 ייב ןטערטפיוא ץרַאװש סירָאמ טגעלפ טפָא

 -ער ןיא ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק ענעדישרַאפ

 ,לרױּפטַאר לעשַאר ןופ טיײלגַאב סעיצַאטיצ

 -ָאמ טָאה ,ןברַאטש ןייז רַאפ טייצ עסיוועג ַא

 ,סלריוּפטָאר יד ייב טכַארברַאפ ץרַאװש סיר

 טָאה ,ָאנַאיּפ רעד ףיוא ריא ןופ טײלגַאב ןוא

 -ַאטיצער יד ןופ ּפיעט ַא טכַאמעג ץרַאװש

 ענעדלָאג יד, סצרּפ ,ל .י ןופ "תבׂש? סעיצ

 םולש ןופ *לרעדיינש עקילייה סָאד, ןוא "טייק

 -ייז סעיצַאטיצער עדייב ."2םשה שודיק; סשַא

 ןרָאװעג ןעמונעגניירַא טיוט סצרַאװש ךָאנ ןענ

 ןפַאשעג זיא סָאװ ,םובלַא-ןָאפָאמַארג םעד ןיא

 קנעדנָא ןַא יו לרױּפטָאר ירעה ןופ ןרָאװעג

 .ה"ע ץרַאװש סירָאמ ךָאנ

 -לעזעג ןיא וויטקַא קרַאטש זיא לריױּפטָאר

 ןוא ןסערעטניא עזעיגילער ןוא עכעלטּפַאש

 ןופ טנעדיזערּפ רעד ןעוועג רָאי עקינייא זיא

 םַאהלעּפ ןיא לעַארזיא וװָא רעטנעס יטינוימָאק

 .קרָאי-וינ ןופ טנגעג יעב

 רָאש ַאזיל

 גָאלַארקענ םעד ןיא

 יד ןופ עּפורג ַא סָאװ -

 ןבָאה רעלעטשטפירש עשידיי עטסדנטיײדַאב

 :טגָאזעג טרעוו ,טיוט ריא ךָאנ טקורדענּפָא

 -פיוא ייז ןבָאה ,יליוו ,ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ ;

 םייה ענייש ַא סעלעשזדנַא סָאל ןיא טיובעג

 רעד רַאפ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ

 .רעיוב ןוא רעפַאש עריא ,רוטלוק רעשידיי

 ןורכזל ןביילב טעוװ ןעמָאנ רעקיטכיל סַאזיל

 ייב ןוא זדנוא ייב ןרָאי עגנַאל ,עגנַאל ףיוא

 חור-תחנ ןסיורג םעד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,עלַא

 ,"טניירפ עריא ןשיווצ ןייז וצ

 -נייא עקירָאי-גנַאל ַא ןעוועג זיא רָאׂש ַאזיל

 ןיא ןירעוט עכעלטּפַאשלעזעג ןוא ןירעניואוו

 ןבָאה ןַאמ ריא טימ יז ואוו ,סעלעשזדנַא סָאל

 -נייק טָאה יז .1928 טניז םייה רעייז טכַאמעג

 ריא ןגעו טדערעג טינ םענייק רַאפ לָאמ

 בייהנָא ןיא קידנעמוק זַא ,?טײהנעגנַאגרַאפ;

 רעד ןופ קרָאי-וינ ןיא המחלמ-טלעוו עטשרע

 1898 ןיא זיא יז ואוו ,דנַאלסור ,םייה רעטלַא

 סלַא ,וָאקרעצָאלעיב ןיא ןרָאװעג ןריובעג

 ןטימ קיטייצכיילג יז טָאה ,שטיוועקטוג האל

 וצ טבערטשעג ךיוא ,רעּפעש יד ןיא ןטעברַא

 ריא רעטנוא טָאה יז .,ןירעלטסניק ַא ןרעוו

 -יל טקורדעג ןוא ןבירשעג ןעמָאנ םענעגייא

 ןוא עסערּפ רעשיסור רעקיטרָא רעד ןיא רעד

 שידיי ןיא ןַאמדוג ַאזיל םינָאדװעסּפ ןרעטנוא

 יד טָא ."עמיטש רעטײברַא עיירפ, רעד ןיא

 ,טכעלקריוורַאפ טינ טָאה יז סָאװ ,גנובערטש

 טינ ןעגנַאגעגרעביא רעטעּפש ריא ייב זיא

 ,טרעקרַאפ ,רָאנ ,םזיניצ ַא ןיא ערעדנַא ייב יו

 -עטיל רעשידיי רעד וצ גנוקילייהרַאפ ַא ןיא

 ,םייה ריא ןיא .עיזעָאּפ וצ סרעדנוזַאב ,רוטַאר

 טעברַאעגסױא ןענייז ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא

 -ָארּפ עכעלטפַאשלעזעג ענעדישרַאפ ןרָאװעג

 -ימָאק ןרָאװעג טעדנירגעג ןענייז סע ,ןטקעי

 -יירש עשידיי ןופ רעכיב ןבעגוצסורַא ןטעט

 רעדָא ןרָאטקעל עשידיי ןעגנערב וצ ,רעב

 ןילַא יז טגעלפ רָאנ טינ .רעלעטשטפירש

 יז רָאנ ,טנַאה רעלופ רעד טימ ןױעייטשיײב

 יז .ןָאט וצ ערעדנַא ןגעװַאב ךיוא טגעלפ

 -מורַא עטנַאקַאב ןוא טניירפ ןשיוװצ טגעלפ

 .ךוב עשידיי סָאד ןטײרּפשרַאפ ןייג

 טכיל םעד ןיא לטכיל ריא ןדנוצעג טָאה יז

 .ערעדנַא ןופ

 ןבעלסיוא טנָאקעג טינ ךיז טָאה יז ביוא רעבָא

 -ערטש עריא רעבָא ןענייז ,ןירעטכיד ַא יו

 ,טסנוק ֹוצ ןעגנַאלרַאפ ןוא ןליפעג ,ןעגנוב

 עטצעל יד ןיא ןוא ,ריא ןיא ןבילברַאפ ךָאד

 טלקיװטנַא ךיז ןוא טרידוטש יז טָאה ןרָאי

 -עג ןפיוא ןירעלטסניק עטנכייצעגסיוא סלַא

 -וק ןופ רעטעּפש ,קימַארעס ןופ רעירפ טיב

 ריא ןַאטעגנײרַא יז טָאה ָאד .עשילאמע רעּפ

 ַא טכיירגרעד ןוא גנואווש ןוא עיזַאטנַאפ

 ,הגרדומ

 -עג זיא 1962 רעבָאטקָא 26 םעד טיוט ריא

 רָאנ טינ גָאט-רעיורט ַא ןבילברַאפ ןוא ןעוו

 רעניד םענעריואוושעג ַא ,יליוו ןַאמ ריא רַאפ

 ,ןוז ריא ןוא ,םינינע-רוטלוק עשידיי רַאפ

 -יפ-ָאיב רַאפ רַָאסעּפָארּפ-ףליהעג ,דרַאנרעב

 ןיא שזדעלאק לקידעמ ןָאטגנישַאװ ןיא קיז

 -מוא עריא רַאפ ךיוא רָאנ ,ירוזימ ,סיאול .טס

 ,טניירפ עקילָאצ

 ירַאש

 ףרַאש

 "אר ףרָאד ןיא ןריובעג

 ,שזַארַאבז ןבענ ,אנאמ

 -ךימלת ַא דיי ַא -- רעטָאפ .עיצילַאג-חרזמ

 רעצנַאג רעד טימ רעבירַא גנוי רעייז .םכח

 רעד ואוו ,ןרַאגנוא ,טסעּפַאדוב ןייק עילימַאפ

 ַא ןיא רערעל-עיגילער ןרָאװעג זיא רעטָאפ

 -ַאש זיא ,טיוט סרעטָאפ ןכָאנ .לוש רעקיטרָאד

 -נײרַא ךיז ןוא קידנעטשטסבלעז ןרָאװעג יר

 ךיז םעד בילוצ ןוא ,רחסמ ןיא ןפרָאװעג
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 טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא .ןיוו ןייק ןגָארטעגרעביא

 יירד ךיז ןיא טּפַאזעגנייא לדיימ עגנוי סָאד

 עשירָאגנוא יד ,עשידיי-שיצילַאג יד : ןרוטלוק

 .עשיכיירטסע יד ןוא

 -געמ ַא טַאהעג יז טָאה טסעּפַאדוב ןיא ךָאנ

 שידיי טימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוק וצ טייקכעל

 ןעגנולעטשרָאפ יד טּפָא ןכוזַאב ךרוד רעטַאעט

 רעבָא ,?עשינלָאּפ ענעפורעג-יױזַא יד ןופ

 -רעד רעמ ךָאנ ךיז יז טָאה ןיוו ןיא טשרע

 רעטניה ענעגייא ןַא ןרָאװעג ,ייז וצ טרעטנענ

 ןסָאלשעג ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןסילוק יד

 עשידיי יד טימ טפַאשטניירפ עטסטנָאנ יד

 בקעי ,שטייד ,סילער ,גנערטש רעליּפשיױש

 לַאגעס ןויצ-ןב ,גרעבנייוו ַאשטלַאס ,לטסעמ

 טָאה יז .ץיוורוה עשוהי טימ סרעדנוזַאב ןוא

 -ַאב .טַאט ןוא טַאר טימ ןפלָאהעג דימת ייז

 טימ ןַאמרעגנוי ַא טימ ןיוו ןיא ךיז טנעק

 יז טָאה ,ףרַאש החמש ,ןעמָאנ-עילימַאפ ריא

 ןיא ייז ןעמוק 1920 ןיא ןוא הנותח םיא טימ

 ךָאנרעד ןוא קרָאי-וינ ןיא רעירפ ,עקירעמַא

 סיורג קידנבָאה ,ָאד ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא

 ערעייז טינ עדייב ןסעגרַאפ ,רחסמ ןיא החלצה

 ,רעלטסניק ןשידיי ןטימ גנודניברַאפ עקילָאמַא

 וצ סױרַא טייהנגעלעג רעדעי ייב ןזייוו ןוא

 עגנוי ערעייז ןיא סָאװ טייקטנָאנ עבלעז יד ייז

 -לַאװג ַא טימ ּפֶא ךיוא ךיז טיג ירַאש .,ןרָאי

 -עלטפַאשלעזעג טימ טייקנבעגרעביא רעקיד

 רעד ןופ ןיטנעדיזערּפ זיא יז .טעברַא רעכ

 ןעיורפ ןרענָאיּפ רעד ןופ עּפורג-"הריפצה;

 ןפָא דימת זיא םייה ריא ןוא ,עיצַאזינַאגרָא

 -לעזעג עשידיי ןוא רעלטסניק עשידיי רַאפ

 ,ןַאמ ריא ייס ,ירַאש ייס ,ןשטנעמ עכעלטפַאש

 ןופ רערערַאפ ּפיט ןטסנעש םוצ ןרעהעג
 ַא טימ ןציטש ייז סָאװ ,רוטלוק רעשידיי
 .טנַאה רעטיירב

 דנומגיז

 ץרַאװש

 ןופ טמַאטשעג טָאה רע

 דנַאל סָאד ,עינעמור

 סָאד טעדנירגעג טָאה ןעדַאפדלָאג םהרבא ואוו

 ץנַאג ןעוועג זיא סע ןוא ,רעטַאעט עשידיי

 עביל ַא ןקיטסענ לָאז םיא ןיא זַא ,ךעלריטַאנ

 ,ןרָאי ענעי ןיא סרעדנוזַאב ,רעטַאעט שידיי וצ

 -עג זיא עקירעמַא ןיא רעטַאעט שידיי ןעוו

 ןשידיי ןיא וורענ רעטסקידעבעל רעד ןעוו

 .ןבעל-ןטנַארגימע

 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ץרַאװש דנומגיז

 גנוי זיא רע .עינעמור ,ןַאקשַאּפ ןיא 0

 רעירפ ָאד טָאה רע .עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 רע זיב ,תוכאלמ ענעדישרַאפ טבורּפעגסיױא



 : ןטצעל עמַאס םעד ייב טלעטשעגּפָא ךיז טָאה

 -ַאב ןוא ,עטיוט יד ןבָארגַאב ,"תמא לש דסח;

 ןליטש ,ןלענָאיצידַארט ַא ףיוא ייז ןבָארג

 טָאה קעווצ םעד רַאפ .ןפוא ןשיטייל ,םענייש

 יװ ,*רָאלרַאּפ לַארענויפ, ןייז טנפעעג רע

 ןעוועג ךיוא רע זיא ןטנַארגימיא עשידיי עלַא

 .ענייז טַאהעג ןוא רעיײיג-רעסַאעט רעשידיי ַא

 ַא קידנעייז רֶעבָא .רעטַאעט ןיא עגנילביל

 -ץגּפָא טָאה סָאװ ,עטימָאק רעד ןיא דילגטימ

 -רַאפ) *גָאטנוז ןעיולב , ןופ ץעזעג סָאד טיה

 רע זיא ,(גָאטנוז םוא רעטַאעט ןליּפש וצ טָאב

 ןטימ רעמיטניא ןוא רעטנענ ץלַא ןרָאװעג
 ביוא זַא ,טסואוועג טָאה רע ,רעטַאעט ןשידיי

 טָא ןטיהּפָא ןזומ לָאז רעטַאעט עשידיי סָאד

 -עטש עסיורג ַא ןייז סָאד טעװ ,טָאברַאפ םעד

 טזומעג רע טָאה ,ץנעטסיזקע ןייז רַאפ גנור

 ,םידדצ עדייב רַאפ סימָארּפמָאק ַא ןעניפעג

 ןטנָאנ רָאג ַא ןיא טכַארבעג םיא טָאה סָאד

 סע ןעוו ןוא ,רָאיטקַא ןשידיי ןטימ טקַאטנָאק

 לקירטַאעט עשידייא יד טעדנירגעג ךיז טָאה

 -בָארּפ סָאד ןענַאטשטנַא זיא סע ןוא ,"סנעיילע

 -תיב םענעגייא ןַא רַאפ עקרק ןפיוק ןופ םעל

 ףליה וצ ןעמוקעג ץרַאװש דנומגיז זיא ,םלוע

 ךעלגעמ טָאה סָאװ ,האוולה רערעסערג ַא טימ

 עקיטכיו עקיזָאדיד ןריפוצכרוד טכַאמעג

 ןיוש ךיוא ץרַאוװש זיא ןפוא ַאזַא ףיוא .הינק

 -רַאפ ןופ ןרבק רעלעיציפָא רעד ןרָאװעג

 רעשידי רעד ןופ רעדילגטימ ענעברָאטש

 טָאה לָאמנייא יו רעמ .עיסעּפָארּפ-רעטַאעט

 "עג זיא שטנעמ-רעטַאעט ַא זַא ,ןפָארטעג

 ןעלטימ ןייק ןעוועג טינ זיא סע ןוא ןברָאטש

 סע ץרַאװש טָאה ,הרובק וצ ןעגנערב וצ םיא

 סע לָאמנייק ןוא שַאט ןייז ןופ טריפעגכרוד

 ,בוח ַא יו טנָאמעג טינ

 -עג זיא לַארטַאעט ןשידיי םוצ עביל ןייז

 םעד דצמ ךיוא ױזַא ,סיורג קידלַאװג ןעוו

 ןציוו ךס ַא ןײגמורַא ןגעלפ סע .ךַאפ-רעטַאעט

 -קַא ןוא ,ךַאפ ןייז בילוצ ,ןובשח ןייז ףיוא

 ,שיביולגרעבָא רוטַאנ ןופ ןענייז סָאװ ,ןרָאיט

 ןגעלפ ייז ןעוו ןקערשּפָא ךיז לָאמליײט ןגעלפ

 וצ ןעמונעג רע טָאה םיוק רעבָא ,ןעעז םיא

 יד םיא ןיא טליפרעד ייז ןבָאה ,ןדייר ייז

 קידעּפַאלק םערַאװ ַא ,רעטָאפ ַא ןופ טײקטנָאנ

  רַאפ טכַאמעג ייז טָאה לכיימש ןייז ,ץרַאה
 ץרַאװש דנומגיז ןוא ,ןליפעגרָאפ ערעייז ןסעג

 -ָאיטקַא רעד ןיא טסַאג רעטפָא ןַא ןעוועג זיא

 .החּפשמ רעשיר

 גנוטכַא סרעדנוזַאב טָאה ץרַאװש דנומגיז

 -עגנָא עטכילַאב יד ןופ תויוול יד זַא ,ןבעגעג

 טימ ןרעוו טריפעגכרוד ןלָאז ןרָאיטקַא ענעעז

 יו טכַארטַאב סָאד טָאה רע .טכַארּפ סיורג

 זיא רע ןעוו .ליפעג שידיי ןופ קורדסיוא ןַא

 טָאה 1936 רעבמעווָאנ 12 םעד ןברָאטשעג

 ,היוול ןייז ייב ,החּפשמ-רעטַאעט עשידיי יד

 ריא קיטייצכיילג ןוא עביל ריא ןזיװעגסױרַא

 ,דניירפ ןקיצרַאה ַא וצ קורדסיוא-רעצ

 סירָאד
 יקסניבַאטש

 --- לַאטנעזָאר) ןריובעג

 ךױא יו ,ןרעטלע

 (ןלױּפ ,עװָארבמָאד ןיא ןריובעג ,ןַאמ ריא

 טרָאד .יטיס ָאקיסקעמ ןיא 1924 יַאמ 9 םעד

 "עג ןוא לוש-סלדנַאה ןוא -סקלָאפ טקידנעעג

 הנותח ריא ךָאנ .,סיפָא ןַא ןיא רָאי 4 טעברַא

 גנואיצרעד רעד טימ ךיז קידנבעגּפָא ,יז טָאה

 -לָאמַאד ןיא טעברַאעגטימ ,רעדניק עריא ןופ

 -טרָאּפס ןשידיי םייב רעטַאעט-רעדניק ןקיט

 א ןעמוקַאב ןָא טלָאמַאד ןופ ןוא ,רעטנעס

 זיא סָאװ ,רעטַאעט וצ סערעטניא ןקידלַאװג

 ןיא ריא ייב ןרָאװעג ןדנוצעגנָא שממ רעבָא

 -פיוא טרעהעג טָאה יז ןעוו ,םַאלפ ןקילײה ַא
 גונעג קידנענעק טינ .ןצרַאוװש סירָאמ ןטערט

 גָאט ןופ ןסקַאװעג ריא ןיא רעבָא זיא ,שידיי

 שידיי רַאפ סערעטניא רעד רעמ ץלַא גָאט וצ

 ןטעטיױװיטקַא יד רַאפ סרעדנוזַאב ,רעטַאעט

 -ַאש ןייז ןוא *רעטַאעט טסנוק רעשידיי, ןופ

 ןיילַא ךיז טימַאב יז .ץרַאװש סירָאמ רעפ

 ןעלקיטרַא ןענעיילרָאפ ןזָאל רעדָא ןענעייל וצ
 טזייוו יז עכלעוו רַאפ ,רעטַאעט ןשידיי ןגעוו

 ,סערעטניא ןקרַאטש ַא סױרַא

 ,שינַאּפש ןוא שילגנע טקעפרעּפ קידנציזַאב

 סירָאד זיא ,ןביירש וצ גנוגיינ ַא קידנבָאה ןוא

 ןופ רַאטערקעס רָאי ייווצ ןעוועג יקסניבַאטש

 טייצ ןופ ןוא ,"אציוו, ןופ טעטימָאק-רוטלוק

 -רושז רעייז ןיא ןעלקיטרַא טקורדעג טייצ וצ

 ַא ןטלַאהעג ייז רַאפ ךיוא טָאה יז .לַאנ

 ןיא יז .רעטַאעט ןשידיי ןגעו טָארעפער

 רעיינ רעד ןופ טעטימָאק-סרעטומ ןיא וויטקַא

 ןענייז רעדניק יירד עריא ואוו ,לוש רעשידיי

 ,טציא ךָאנ ןענרעל ייווצ ןוא ,םידימלת ןעוועג

 ןיא יקסניבַאטש יורפ טלמַאז ץלָאטש טימ

 קרעוו ענעדישרַאפ יד םייה סנַאמ ריא ןוא ריא

 טימ ביל טָאה יז סָאװ ,רעטַאעט ןשידיי ןגעוו

 ,ןצרַאה ןצנַאג ריא

 השמ

 רעוויעש

 השמ סָאװ ,עדער ַא ןיא

 ןטלַאהעג טָאה רעוויעש

 ןופ גנולעטשסיוא יד טקעדעגפיוא טָאה'מ ןעוו

 ַא; ,עיצקעלָאק-רוטּפלוקס-ץלָאה סטַאס לרעב

 ,טפיױקעגּפָא טָאה רע סָאװ ,"לטעטש שידיי
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 ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא; :טגָאזעג רע טָאה

 סָאװ ,סַאג רענַאקסישטנַארּפ ףיוא ,עשרַאװ ןיא

 -עשרַאװ ןופ ץרַאה ןיא רעטעּפש ןעוועג זיא

 טנוזעג ןבילוצ רעבָא ,דנַאטשפױאיַאטעג רעוו

 ןרָאפעגרעבירַא החּפשמ יד זיא ,ןעטַאט ןופ

 בָאה ךיא .סניָאשטַאר ,לטעטש ןיילק ַא ןיא

 עטקַאהעג' ַא ,עטָאּפַאק ַא ןגָארטעג דניק סלא
 טימ טבעלעג ןוא ןעעזעג בָאה ךיא ,!עטָאּפַאק

 רעטסוש םעד ,רדח ןיא ;ןדלעה סטָאס עלַא
 סגָאטשרענָאד ןפָאלעגמורַא ,רעדיינש םעד ןוא

 -ערָא רַאפ סנשָארג ןביילק ןרעטמַאל ַא טימ

 ןטימ טעכָאפעג רמועב-ג"ל ,תבש ףיוא טיילעמ

 ןגָארטעג םירוּפ ןוא ,לדרעווש םענרעצלָאה

 ליּפש-שורושחא ןַא טליּפשעג ןוא תונמ-חלש

 ?רעליּפש-םירוּפ הרבח טימ
 ןבילברַאפ זיא טייקכעלמיטסקלָאפ יד טָא

 ץנַאג ןייז רעוויעש השמ רַאפ רונשטכיר יד

 רעבָאטקָא 28 -- 1893 רעבמעצעד 25) ןבעל
 עפש עלעירעטַאמ יד יו םעדכָאנ ןיוש ,(1

 ןופ ןסײרוצקעװַא ןזיווַאב טָאה עקירעמַא ןיא

 ןלַאנָאיצַאנ-שידיי ןופ ןוא ללכב ןבעל ןשידיי

 ןבָאה עכלעוו ,יד ןופ רועיש ַא ןָא טרפב ןבעל

 ןשידיי ןטכע ןופ ,רעוויעש יװ ,טמַאטשעג

 ,םי טייז רענעי ףיוא םוטסקלָאפ

 :טרעקרַאפ ןעוועג סע זיא רעוויעש השמ ייב

 ץלַא ,לעירעטַאמ ןגיטשעג זיא רע רעמ סָאװ

 -רַאפ עקיטסייג ןייז ןגיטשעג ךיוא זיא רעמ

 ,טייקשידיי רעיינ ןוא רעטלַא טימ גנודניב

 ,רוטלוק רעשידיי רענרעדָאמ ןוא רעטלַא טימ

 -ץרא טימ תוכייש ַא טָאה סָאװ ,סרעדנוזַאב

 יד ,לארשי תנידמ טימ רעטעּפש ןוא לארשי

 ןביוהרעד טָאה רע סָאװ ,סניײּפמַאק-תורדתסה

 רע ואוו ,טיָארטעד ןיא ןכיוה עסיורג רָאג וצ

 ריא עז) ַאמע ןירעגניז יד ,יורפ ןייז ןוא

 -3582 .זז ,דנַאב םעד ןיא עטכישעג-סנבעל

 -מַא; ,םייה רעייז רַאפ טכַאמעג ןבָאד (8

 -לארשי ,"ליּפַא שיאושזד דעטיינוי, ,"לַאּפ

 ,לארשי תנידמ רַאפ ןעגנוריטסעווניא ,סדנָאב

 ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,םינינע ןעוועג ןענייז

 זיא ןוא .םויה-רדס ןכעלגעט ןפיוא םיא ייב

 השמ טָאה ,םינינע-רוטלוק וצ ןעמוקעג סע

 -גימיא שידייא יד ןופ רענייק יו רעוויעש

 :גנואווש ןטיירב  ַאזַא ןֹויװַאב טינ "ןטנַאר

 תיב; ןיא קעטָאילביב יד ןעיובפיוא ןייז

 יד ןפיוקּפָא סָאד ,לארשי תנידמ ןיא "לרעב

 ןוא טַאס לרעב רָאטּפלוקס ןופ עיצקעלָאק

 ןופ רכז ַא יו לארשי ןייק ןקישקעװַא סע

 ןּפיט עשידיי ענעדנואוושרַאפ-קיבייא ףיוא יד

 יד טיָארטעד ןייק ןעגנערב סָאד ,ןליוּפ ןיא

 .ל סירָאמ , םעד ןפַאש סָאד ,עּפורט-"המיבה.

 ַא טימ טציטש סָאװ ,"ןָאשיעדנָאפ רעוויעש

 -רוטלוק עשידיי ענעדישרַאפ טנַאה רעטיירב

 "שידיי יד ןלעטשפיוא סָאד .,ןעגנוניישרעד

 םעד ןוא לוש גרעבנירג םייח עשיאערבעה

 -טעד ןיא רעטנעצ-גרעבנירג םייח ןקיטכערּפ

 ,(ןעמָאנ סרעוויעש טגָארט םוירָאטידיוא) טיָאר



 -רַאפ יד ןופ לייט א רָאנ רשפא ןענייז

 ,ןשטנעמ םעד-טָא ןופ םיבוט םישעמ ענעדיש
 גוצ-םעטָא ןטצעל ןייז זיב ןבילבעג זיא סָאװ

 ןשידיי ןטושּפ ןופ קלח רערַאבלײטּפָאמוא ןַא

 וצ גנואיצַאב ןייז ןיא ייס ,ןשטנעמ-סקלָאפ

 גנואיצַאב ןייז ןיא ייס ,םינינע-ללכ עשידיי

 -גנייא טוג ךיז טָאה רע ןעמעוו ייב ,דיחי םוצ

 טפַאשביל ןייז רַאפ טרפב ,ןורכז ןיא טצירקעג

 ,רוטלוק ןוא םזילַאעדיא ןופ ןשטנעמ וצ

 ַאקסעלַאכימ אננַא ןוא לאכימ ןופ קנעדנַא ןיא

 יד ןופ ןעוועג זיא ָאקסעלַאכימ לאכימ

 ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,רעליּפשיוש עשידיי

 ַא ןעועג רע זיא ןַאמ סלַא .ןעמָאנ-טלעוו

 רַאפ רוגיפ עקיסַאּפ ַא ,ץנירּפ ַא ,טייהנייש

 טָאה רע ןעוו ןוא ,"סלדייא עעניטַאמ, יד

 טזומעג םיא ןעמ טָאה ,עביל ןגעוו טדערעג

 רעד ,עמיטש עשינגנמ עקיצרַאה ןייז ,ןביולג

 ױזַא ןעוועג ןיא סָאװ ,לוק-ןָאטירַאב רעסיז

 -עהוצ ןדעי ןופ ץרַאה ןיא ןעגנירדעגניירַא

 זַא ,קורדנייא אזַא ןכַאמ טזומעג טָאה ,רער

 -ַאכימ ּרעבָא .ןסעגרַאפ טינ םיא לָאז ןעמ

 ַא יבגל םַאנסױא ןַא ןעוװעג זיא ָאקסעל

 ייס ,ןדיי ייב ייס רעבָאהביל ערעדנַא ךס

 -גטסּרעמ עקַאט ןוא ךעלנייוועג .ןדיי-טינ ייב

 -ַאב ןענייז רעבָאהביל זַא ,סע טפערט לייט

 ןייפ ַא ,רוגיפ ענייש ַא טימ זיולב ןעקנָאש

 -נָא סָאװ רעבָא ,עמיטש עטוג ַא ןוא םינּפ

 ןופרעד ייז ןענייז טנַאלַאט-עניב טגנַאלַאב

 זיא רעבָא שרעדנַא ,ברעממ חרזמ קוחרכ טייוו

 רע זיא רָאנ טינ .ָאקסעלַאכימ לאכימ ןעוועג
 רעד ןיא רעבָאהביל רעדנצנעלג רעד ןעוועג

 ןופ ןרָאא עטצעל יד זיב וליפַא ,עטערעּפָא

 -כערּפ ַא ןעוועג ללכב זיא רע רָאנ ,ןבעל ןייז

 -טסניק רעשיטַאמַארד ַא ,רעליּפשיוש רעקיט

 ,טסיטרַא רעטריטנַאלַאט רעטכע ןַא ,רעל

 עקהמלש , ןייז ,*רענווָארבוד עלעשרעה; ןייז

 ןרעהעג ןלָאר ערעדנַא ייר ַא ןוא ?ןַאטַאלרַאש
 -עט ןשידיי ןיא סעיצַאערק עטסעב יד וצ

 ,רעטַא

 ןעמָאנ רעקיטכיר סנעמעוו ,ָאקסעלַאכימ

 עיפַארגָאיב ןייז עז) טָאלבסייװ ןעוועג זיא

 ,("ןָאקיסקעל רעטַאעט , ןופ דנַאב ןטייווצ ןיא

 ןיא 1957 לירּפַא 28 םעד ןברָאטשעג זיא
 ,קרָאי-וינ

 ןעוועג זיא (ןיוועל) ָאקסעלַאכימ ַאשודנַא

 ךיז טָאה יז ,יורפ-סטפעשעג א הליחתכל

 רעליּפשיוש סלַא ןָאקסעלַאכימ ןיא טבילרַאפ

 םיא טימ טָאה יז ןעוו ןוא ,ןַאמ סלַא ןוא

 בילוצ ,ןסָאלשַאב יז טָאה ,טַאהעג הנותח

 יז .עסירטקַא ןַא ןרעוו וצ ךיוא ,תיב-םולש

 זייווקיצנייא ןוא טריפעגכרוד ןליוו ריא טָאה

 -עניב עקיאעפ ץנַאג סלַא טלקיװטנַא ךיז

 -עג ליפ יז טָאה רעבָא סרעדנוזַאב .טפַארק

 -עג יד ןריפנָא םייב ןָאקסעלַאכימ ןפלָאה

 -רעטנוא-רעטַאעט ענייז ןופ טייז עכעלטפעש

 ריא טימ .עיגרענע ריא טימ ,ןעגנומענ

 ךעלגעמ רועש ַא ןָא יז טָאה ,טייהנבעגרעביא

 ,גרעבנייפ ,סרמ ,ךילרהע יליל ,סרמ ,(יּפוָאה װָא יטיס ,, ןופ) גרעבנייפ ןאמרעה ,ךילרהע ןטיינ : סקניל וצ סטכער

 .ָאקסעלאכימ לאכימ ןוא (ןיוועל) ָאקסעלאכימ אננא

 יד טָאה רעכלעוו ,ָאקסעלַאכימ זַא ,טכַאמעג

 ,טקנערקעג טפָא ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל

 ,טייקיטעט:עניב ןייז טימ ןייגנָא ןענָאק לָאז

 ןיא ןברָאטשעג 1952 ינוי 6 םעד זיא יז ןעוו

 -עג טרָאד רעירפ יז זיא ,סעלעשוזדנַא סָאל

 ָאקסעלַאכימ ןעוו רעבָא ,הרובק וצ ןעמוק

 -ירַא קירוצ סעלעשזדנַא סָאל ןופ ךיז טָאה

 ןיהַא רע טָאה ,קרָאי-וינ ןייק ןגָארטעגרעב

 -ַאב ןייז ןופ ףוג םעד טריפעגרעבירַא ךיוא

 -עטשַאב ךיז טָאה רעדיוו ןוא ,יורפ רעטביל

 םימיענהו םיבהאנה, גָאז רעטלַא רעד טקיט

 ,"ודרפנ אל םתומבו םהייחב

 קיעק יד ןופ טנעדיזערּפ ,ךילרע ןעטיינ

 ןענייז ,ןעיליל יורפ ןייז ,ןָאינוי סרעקעב

 ןופ טניירפ ענעבעגרעביא קידלַאװג ןעוועג

 עשימָאנָאקע ערעווש יד .סָאקסעלַאכימ יד
 -ייא ןענייז לרָאּפ-רעטַאעט סָאד סָאװ ,ןטייצ

 עטצעל יד ןיא ןעגנַאגעגכרוד לָאמ עקינ

 קנַאד ַא רָאנ ןעמוקעגרעביא ייז ןענייז ,ןרָאי

 -יטש עכלעוו רַאפ סכילרע יד ןופ ףליה רעד

 ןייז ןוא ןָאקסעלַאכימ רַאפ טעברַא ןוא עצ

 וצ ןוא רעוש וצ ןעוועג טינ ןענייז יורפ

 ןליוו ןוא טינ ייז ןענָאק עכלעוו ןוא ,סיורג

 ,ןסעגרַאפ טינ לָאמנייק ייז

 רעיובטימ

 קינזער למעז

 גרעבנעזייא האל

 ןַאסמַארבַא .ה

 ןָאדרָאג סיאול

 ןַאמדוג בָאקיישזד

 ןירעּפלַאג .רמ
 (סעלעשודנא סָאל)

 'דנאמאיד .רמ

 ןַאמנייוו .י
 (סעלעשזדנַא סָאל)

 { 22 ן

 ףַאהנעל .פ לעוימעס

 ןַאשיערַאּפרַאק סלימ

 סקַאפ .א |

 ןַאמנייפ .ב
 (סעלעשזדנַא סָאל)

 ןַאמרעקוצ המלש
 (סעלעשזדנא סָאל)

 לעטָאה רעגניסָארג

 לעטָאה דרָאקנָאק

 ןַאמקילַאפ ואמ
 (י .װ .ג ,? .א)
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